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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
A Development Workshop foi contratada pelo Ministério das Obras Públicas e Urbanismo atraves 
do Grupo Técnico Ad-hoc para o Habitat para levar a cabo um estudo sobre a posse de terras nas 
áreas peri-urbanas de Angola. 1 Com base nos termos de referência, elaborados pela UN Habitat, 
para aquele projecto de estudo, o foco da pesquisa incidiu na legislação existente sobre a terra, 
na administração da terra e no acesso informal à terra e segurança na sua posse, nas áreas peri-
urbanas. A pesquisa foi levada a cabo em quatro capitais de província: Luanda, Huambo, 
Benguela e Namibe. A investigação sobre o acesso informal à terra usou métodos qualitativos e 
quantitativos de pesquisa, entrevistando residentes das áreas peri-urbanas de Luanda e Huambo. 
Para a investigação sobre a administração da terra, foi conduzida uma Análise Institucional, nas 
quatro províncias, entrevistando informadores-chave, funcionários do governo. Paralelamente ao 
trabalho de campo, foi feita uma pesquisa documental sobre experiências internacionais e sobre a 
legislação angolana e relevantes mecanismos do Estado reguladores da posse de terras. 
Contudo, dada a complexidade da área investigada e a grande falta de informação existente, este 
relatório deverá ser olhado como um relatório geral, fornecendo uma perspectiva dos pontos-
chave e abordagens ao acesso à terra urbana, para assim se elaborarem de forma consistente, 
políticas mais apropriadas e sustentáveis assim como acções dos financiadores. 
 
As principais recomendações do relatório são as seguintes: 
1. A concessão de títulos de terra usando o complexo sistema formal, herdado de periodo 

colonial, não é a forma adequada para abordar o problema de terras nas áreas peri-urbanas 
que viram a crescer – e ainda crescera - rapidamente. Este sistema deve ser revisto e 
substituído por um mais funcional e adaptado às capacidades existentes. Existem varias 
experiencias e instrumentos de relevancia em outros paises que podem ser uteis para servir de 
base de reflxao e aplicacao na realidade Angolana. 

2. É necessário mais tempo para desenvolver mecanismos administrativos, legais e 
regulamentadores, baseados  numa melhor compreensão do que acontece, nas opções e no 
que é prático e aceitável. Qualquer mudanca do sistema legal e administrativo sobre a terra 
urbana tem que tomar em conta direitos adquiridos de facto e nao somente de jure, tomando 
em consideracao a legitimidade dos mecanismos informais. 

3. A regularização e aplicação efectivas da legislação sobre a terra dependem das 
capacidades do governo local. As leis e regulamentações devem basear-se nas práticas e 
costumes e tomar em consideração as capacidades institucionais actuais para as implementar. 
O governo local tem que reforçar a sua capacidade técnica no planeamento urbano, gestão e 
registo de terras e desenvolvimento urbano. 

4. O governo local tambem necessita de desenvolver parcerias com organizações da 
sociedade civil,  organizações não governamentais, bem com o sector privado onde e 
apropriado,  para alargar o seu raio de acção de modo a abranger a grande proporção dos 
pobres urbanos. 

5. A base de gestao do solo urbano tem que vir da valorizacao do solo urbano, que e um 
facto. Isto nao quer dizer que a terra urbana tem que ser privatizada, mas que os seus valores 
de uso e troco tem que ser representado tambem no processo de gestao atravez de taxacao de 
uso e transmissao, sendo atraves disto possivel aplicar taxas diferenciadas para enfrentar as 
situacoes quer de consolidacao de desenvovimento economico, quer da sobrevivencia em 
relacao a pobreza urbana. 

6. As tecnicas mais relevantes de regularizacao de uso actual do solo peri-urbano agora 
sugiram que seja atraves dum processo evolutivo, , articulando os processos informais e 
formais, assim permitindo a consolidacao e participacao da maioria, e nao a sua exclusao legal 
ou socio-economica, que levaria a mais conflitos futuros 

 
                                            
1  A Development Workshop é uma organização especializada em assentamentos humanos que tem vindo a trabalhar, 

continuamente em Angola, por mais de 20 anos, com os problemas das comunidades peri-urbanas. O problema da posse da terra 
é uma área de especial preocupação para a organização e é a ênfase principal na pesquisa da DW, em curso. 
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Uma proposta concreta para continuar com a pesquisa dos pontos-chave , identificados por este 
estudo,  foi elaborada pela DW, com o apoio do Centro para o Ambiente e Assentamentos 
Humanos (Centre for Environment & Human Settlements) do Reino Unido. Esta tem objectivos a 
curto e a médio prazo e é desenhada para alimentar o debate que está em curso, presentemente. 
A base para o projecto é que a reactivação simplista da anterior atribuição de terras, ou das 
operações do mercado de terras - ou importá-las de qualquer outro lugar - sem uma melhor 
compreensão da real procura e oferta de terra urbana, assim como das bases legais, económicas, 
sociais, culturais e políticas para isso, não resultará em políticas ou práticas eficazes e 
sustentáveis. Sendo assim, a pesquisa tem como objectivo investigar como os mecanismos 
informais, aos quais as comunidades e administrações locais se ajustaram, podem ser integrados 
em práticas formais, de forma a tornar a legislação da terra, os processos e as molduras 
institucionais eficazes e aplicáveis. Questões específicas a serem estudadas pela pesquisa são: 

- As relações entre comunidades, a liderança da comunidade e a administração local 
- Como, porquê e em que medida o governo local se ajustou às práticas informais. 
- Analisar conflitos de terras, o seu impacto no processo de paz e o papel das autoridades 

locais na resolução desses conflitos. 
Os resultados de pesquisa irao permitir recomendacoes practricas sobre mecanismos a aplicar na 
gestao do solo urbano, e ainda projectos pilotos neste sentido. 
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1 Introdução  
 
A Development Workshop foi contactada pelo Grupo Técnico ad-hoc de Habitat e pelo Ministério 
das Obras Públicas e Urbanismo para levar a cabo um estudo sobre a posse de terras nas áreas 
Peri-Urbanas de Angola. A Development Workshop é uma organização especializada em 
Assentamentos Humanos que tem vindo a trabalhar, continuamente em Angola, por mais de 20 
anos, com os problemas das comunidades peri-urbanas. O problema da posse da terra é uma 
área de especial preocupação para a organização e é a ênfase principal na pesquisa da DW, em 
curso. 
 
Os termos de referência (ToR) deste estudo prescreviam que o relatório final deveria ser 
estruturado em seis áreas principais: 
 

1. Breve análise da evolução das áreas peri-urbanas de Angola 
2. Modos de ocupação de terra e garantias do direito à posse e uso da terra 
3. Análise da moldura institucional e legal 
4. Características dos “Deslocados Internos” peri-urbanos e necessidades básicas nessas 

áreas 
5. Melhores práticas empregues na gestão de terras 
6. Conclusões e Recomendações 

 
Em resposta aos termos de referência deste projecto de pesquisa, o foco deste estudo incide na 
legislação existente sobre a terra, na administração da terra e no acesso informal à terra e 
segurança na sua posse, nas áreas peri-urbanas. A pesquisa foi levada a cabo em quatro capitais 
de província: Luanda, Huambo, Benguela e Namibe. A investigação sobre o acesso informal à 
terra usou métodos qualitativos e quantitativos de pesquisa, entrevistando residentes das áreas 
peri-urbanas de Luanda e Huambo. Para a investigação sobre a administração da terra, foi 
conduzida uma Análise Institucional, nas quatro províncias, entrevistando informadores-chave, 
funcionários do governo. Paralelamente ao trabalho de campo, foi feita uma pesquisa documental 
sobre experiências internacionais e sobre a legislação angolana e relevantes mecanismos do 
Estado reguladores da posse de terras.  
 
O relatório é o primeiro passo para responder à grande falta de informação sobre os reais 
mecanismos de acesso à terra urbana em qualquer das suas vertentes – como funcionam e os 
potenciais e reais constrangimentos e oportunidades dos vários sistemas. Além disto, parece 
haver algumas lacunas nas bases legais, regulamentares e administrativas para as operações de 
atribuição de terras/mercados. Finalmente, há uma percepção muito limitada das actividades 
actuais dos diversos intervenientes no assunto da terra urbana – o governo, o sector privado e 
outros. Como também existe pouco conhecimento sobre os mecanismos existentes para acesso à 
terra. Do mesmo modo, embora seja evidente a enorme procura de terra para uma população que 
rapidamente se urbaniza, há pouca compreensão sobre esta demanda, sobre a sua dimensão, a 
alteração da natureza da procura e sobre a capacidade para investir no contexto de mudança do 
pós-guerra em Angola. 
 
Contrastando com esta situação de limitada informação há uma crescente compreensão de que a 
terra urbana – juntamente com a terra rural – tem um papel extremamente importante a jogar no 
desenvolvimento e na reconstrução. Isto inclui o desenvolvimento económico onde, geralmente, a 
ênfase se faz no investimento formal, embora seja provável que o investimento informal ultrapasse 
frequentemente o formal. Além disso, os preços crescentes do valor da terra representam 
importantes fontes de riqueza – individual e colectiva, privada e pública – que têm um impacto 
essencial nas economias urbanas. Portanto, o chamado investimento informal também tem fortes 
implicações sociais. - não só no abrigo e segurança necessários, mas também no acesso às 
fontes de rendimentos e como um bem flexível usado nas estratégias de sobrevivência para a 
habitação. A terra também tem uma forte importância cultural, assim como a natureza destas 
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necessidades a serem compreendidas, em relação às alterações dos mecanismos de acesso para 
assegurar a sua legitimidade e prática. Finalmente, mas não menos importante, e por todas as 
razões aqui apresentadas, a terra também tem importância política. 
 
A visão geral produzida por este relatório chega num momento extremamente oportuno, não só 
porque muitos intervenientes–chave demonstraram o seu interesse pela compreensão e 
melhoramento do acesso à terra, mas também porque, muito recentemente, o governo indicou o 
seu interesse em dedicar-se a esta área do desenvolvimento. O relatório cria, portanto, as bases 
para uma abordagem mais estruturada, identificando os pontos-chave e abordagens para o 
acesso à terra urbana; fornecendo pistas para políticas mais apropriadas e sustentáveis assim 
como para  acções por parte dos investidores. 
 
Com isto em mente, foi elaborada uma proposta concreta pela DW, com o apoio do Centro para o 
Ambiente e Assentamentos Humanos (Centre for Environment & Human Settlements) do Reino 
Unido para continuar com a pesquisa dos aspectos chave, identificados por este estudo. Esta tem 
objectivos a curto e a médio prazo e é desenhada para alimentar o debate político que está em 
curso, presentemente. A base para o projecto é o reconhecimento de que a reactivação simplista 
da anterior atribuição de terras ou das operações do mercado de terras - ou importá-las de 
qualquer outro lugar - sem uma melhor compreensão da real procura e oferta de terra urbana, 
assim como das bases legais, económicas, sociais, culturais e políticas para isso, não resultará 
em políticas ou práticas eficazes e sustentáveis. Sendo assim, a pesquisa tem o seguinte 
objectivo: 
 

 Investigar como mecanismos informais, aos quais comunidades e administrações locais se 
ajustaram, podem ser integrados em práticas formais, de forma a tornar a legislação da 
terra, os processos e os quadros institucionais eficazes e aplicáveis.  

 
Questões específicas da pesquisa são: 

- As relações entre comunidades, a liderança da comunidade e a administração local 
- Compreender como, porquê e em que medida o governo local se ajustou às práticas 

informais. 
- Analisar conflitos de terras, o seu impacto no processo de paz e o papel das autoridades 

locais na resolução desses conflitos. 
 
Para uma maior coerência do relatório, a estrutura dos capítulos estabelecida nos Termos de 
Referência (ToR) foi ligeiramente alterada, mantendo os objectivos e conteúdo definidos. 
 
Também o nome do capítulo “Características dos ‘Deslocados Internos’ e necessidades básicas 
nessas áreas” foi mudado para  “Características da população peri-urbana e necessidades 
básicas nessas áreas”. Esta alteração será justificada no capítulo 4. 
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O relatório ficou, então, estruturado nos capítulos seguintes: 
 
Capítulo II. Método da Pesquisa 
Capítulo III. Análise breve da evolução das áreas peri-urbanas de Angola, das cidades de 

Luanda, Huambo, Benguela e Namibe; 
Capítulo IV. Características da população peri-urbana e necessidades básicas nessas 

áreas, dividido em duas secções: as características (secção 1) e as necessidades 
básicas (secção 2); 

Capítulo V. Análise da moldura institucional e legal, e modos de ocupação de terra e 
garantias do direito à posse e uso da terra, que analisa a moldura legal (secção 
1), a moldura institucional (secção 2), e os modos de ocupação e garantias do 
direito (secção 3)  

Capítulo VI. Melhores práticas empregues na gestão de terras, descrevendo melhores 
práticas nacionais (secção 1), melhores práticas internacionais (secção 2), e uma 
elaboração sobre a relevância no que toca aos direitos humanos (secção 3). 

Capítulo VII. Conclusões e Recomendações 
 
Os que estiverem mais interessados num sumário do relatório, podem reportar-se aos sumários 
do fim de cada secção e ao capítulo sete (conclusões e recomendações). 
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2. Objectivos e métodos da pesquisa 
 
Este capítulo trata dos objectivos e métodos da pesquisa. Uma descrição mais detalhada 
encontra-se no Anexo A, ‘Objectivos e Métodos da Pesquisa. 
 
 
2.1 Objectivos da Pesquisa 
 
O quadro seguinte mostra os 4 objectivos específicos da pesquisa, assim como os 4 objectivos 
gerais da pesquisa, mencionados nos termos de referência. O quadro também mostra os métodos 
de pesquisa utilizados para alcançar os referidos objectivos e as fontes de informação.  
 
O capítulo 3 do relatório refere-se ao objectivo geral 1, o capítulo 4 ao objectivo geral 2 e o 
capítulo 5 aos objectivos gerais 3 e 4.  
 
Quadro 1: Objectivos da Pesquisa, métodos e fontes 
 
Objectivos gerais Objectivos específicos Método de pesquisa Fontes 

1. Análise breve da 
evolução das 
áreas peri-
urbanas 

 

1.1 Análise das áreas peri-
urbanas das cidades de 
Luanda, Huambo, Benguela 
e Namibe. 

 Pesquisa de 
documentação; 
 Entrevistas com 
informadores chave; 

 Documentos; 
 Livros; 
 População; 
 Administrações 
locais; 

2. Características 
da população 
peri-urbana e as 
necessidades 
básicas nessas 
áreas 

 

2.1 Descrição das 
características da população 
peri-urbana e discussão do 
conceito problemático de 
“deslocados internos” nestas 
áreas; 

2.2 As necessidades básicas 
gerais nessas áreas, e as 
ligadas à problemática da 
terra 

 Pesquisa de 
documentação; 
 Questionários 
quantitativos com a  
população; 
 Entrevistas qualitativas 
com a população; 
 Entrevistas semi-
estruturadas com 
informadores chave; 

 Documentos; 
 População;  
 Administrações 
locais; 

3. Análise da 
moldura 
institucional e 
legal 

3.1 Análise da legislação 
existente, a nível nacional, 
nas 4 províncias 
investigadas; 

3.2 Análise das práticas 
administrativas em relação a 
terras nos diferentes níveis 
governamentais 

 Pesquisa de 
documentação; 
 Entrevistas semi-
estruturadas com 
informadores chave; 

 

 Documentos; 
 Administrações 
locais; 
 Governo 
Provincial; 
 Governo central; 
 Sector judicial 

 
4. Modos de 

ocupação de 
terra e garantias 
do direito à posse 
e uso da terra 

4.1 Investigação aos modos 
informais de acesso à terra; 

4.2 Investigação aos modos 
informais de segurança na 
posse; 

4.3 Investigação aos direitos à 
posse;  

4.4 Análise de conflitos e 
resolução de conflitos sobre 
terras; 

 Pesquisa de 
documentação; 
 Questionários 
quantitativos com a 
população; 
 Entrevistas qualitativas 
com a população; 
 Entrevistas semi-
estruturadas com 
informadores chave; 

 Documentos;  
 População;  
 Administrações 
locais 

5. Melhores 
práticas 

4.1 Exemplos de melhores 
práticas em Angola 

4.2 Experiências internacionais 
4.3 Direitos internacionais 

 Experiências de campo 
 Entrevistas 
 Pesquisa de literatura 

 

 Informadores 
chave 
 Documentos 
 Legislação de 
direitos humanos 
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2.2 Método da pesquisa 
 
A pesquisa processou-se em três etapas: 
 

Pesquisa preliminar 
 Pesquisa bibliográfica  
 Debate de tipo ‘Grupo Focal’ com autoridades tradicionais 
 Workshop participativo sobre Terra Urbana - 31 Out. e 1 de Nov. 2001 

 
Três pesquisas de campo para investigar mecanismos informais para acesso à terra 
 Pesquisa quantitativa, a nível comunitário, em diferentes bairros peri-urbanos de Luanda, 

(300 entrevistas) - Nov. 2001 a Jan. 2002 
 Pesquisa qualitativa, a nível comunitário, em vários bairros peri-urbanos de Luanda, (34 

entrevistas) - Jan. e Fev. 2002 
 Pesquisa qualitativa, a nível comunitário, em bairros peri-urbanos do Huambo, 
   (200 entrevistas) - Fev. a Abril 2002 

 
Pesquisa Institucional 
 Pesquisa qualitativa com informadores-chave do Governo Angolano, ONGs e Associações, 

nas províncias de Luanda, Huambo, Benguela e Namibe, (20 entrevistas) - Abril a Agosto 
2002 

 
 
2.3 O que é o peri-urbano? 
 
Poder-se-iam utilizar os seguintes indicadores para definir áreas peri-urbanas: 
 

 A ausência de redes de serviços públicos colectivos: água canalizada, saneamento e 
recolha de lixo, telefone e estradas alcatroadas; 

 
 A proliferação da construção não controlada de edifícios, ou seja, exterior à planificação e 

ao controle da urbanização do Estado; 
 
Mesmo utilizando estes dois critérios, relativamente simples, não é fácil estabelecer os limites. A 
“passagem” das áreas urbanizadas às áreas peri-urbanas não se faz abruptamente. Mais uma 
vez, sobretudo no caso de Luanda, existe um "contínuo" entre espaços urbanizados e peri-
urbanos, com zonas de transição onde as redes de serviços ainda existem, mas com menor 
densidade, e onde a construção informal se mistura a habitações erigidas segundo um plano de 
urbanização. No entanto, mesmo não sendo possível traçar limites geográficos absolutamente 
claros entre as zonas urbanizadas e as zonas peri-urbanas, a observação empírica, seguindo os 
aspectos acima indicados, permite constatar que, de um modo geral, se pode falar de um centro 
urbano e de zonas peri-urbanas mais pobres, informalmente urbanizadas, em redor desse centro, 
em linhas mais ou menos concêntricas, tanto mais pobres quanto mais distantes dele se 
encontram (Robson et al 2001, p 11). 
 
Um funcionário do Governo em Benguela disse por exemplo: 
 

“O peri-urbano é toda aquela área que circunda o urbano, ou melhor aquelas áreas que 
não obedecem as regras urbanísticas, as que estão fora do plano de urbanização e com 
construções anárquicas.”  
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3. Breve análise da evolução das áreas peri-urbanas de Angola  
 
3.1 História 
 
A história dos movimentos migratórios e do crescimento urbano em Angola é complexa. A 
documentação existente a esse respeito não é abundante e é, por outro lado, por vezes de 
fiabilidade duvidosa.  
 
A migração para as cidades, em particular para Luanda, é um fenómeno comum em Angola, 
desde o início da década de 50 e a sua importância cresceu, de modo significativo, com o ‘boom’ 
económico dos anos 60. Nessa altura e até à data da independência, os movimentos migratórios 
entre o meio rural e urbano estavam na base  do crescimento económico de Angola, na época. 
 
Após a independência, as deslocações de pessoas do meio rural para as cidades mudaram de 
natureza. O colapso que a economia angolana conheceu, logo após a independência, com a 
degradação da economia rural, empurrou um número considerável de habitantes rurais para as 
cidades. Ao mesmo tempo, a intensificação da guerra, no país, provocou, igualmente, grandes 
movimentações populacionais para os meios urbanos. O conflito militar, por sua vez, agudizou o 
isolamento e a crise económica nas zonas rurais, contribuindo para o abandono do campo em 
favor das cidades, sobretudo da população jovem, mesmo quando a insegurança não estava em 
causa.  
 
Entretanto, a degradação gradual da situação militar em Angola e a fuga à insegurança nas zonas 
rurais passam a ser as razões mais fortes para a migração para a cidade. Este tipo de fluxo 
migratório constitui, nas últimas décadas, um processo particularmente doloroso e traumático, 
vivido pelos deslocados. 
 

 

Os movimentos da população deslocada tiveram início nos primeiros anos que se seguiram à 
independência, mas adquiriram importância crescente no início da década de oitenta, com o 
recomeçar da instabilidade militar em Angola. Em 1981, existiam já cerca de 500.000 deslocados 
em Angola (UNDRO, 1981). A partir dessa altura, o país viveu em estado de guerra quase 
permanente, se exceptuarmos a breve trégua oferecida pelos Acordos de Bicesse, e a população 
deslocada não cessou de crescer. 

A rejeição dos resultados eleitorais pela UNITA, em 1992, levou a uma nova guerra que, 
contrariamente às guerras anteriores, teria um impacto directo sobre as grandes cidades 
angolanas, sobretudo do interior. Entre fins de 1992 e 1994 os combates alastraram-se a uma 
grande parte do país, provocando vagas de pessoas deslocadas. A população das cidades de 
Luanda, Benguela, Lobito e Lubango (as cidades mais seguras) aumentou rapidamente. Estima-
se que tenham migrado 3 milhões de pessoas, entre Outubro de 1992 e Outubro de 1994 (UCAH, 
1995). Os Acordos de Paz de Lusaka, assinados em Novembro de 1994, conduziram o país a um 
período de "paz frágil" ("nem guerra, nem paz"), que duraria até Dezembro de 1998. Apesar da 
"paz frágil", a migração para as cidades continuou. A paz, na verdade, permitiu a migração de 
algumas pessoas que viviam nas áreas controladas pela UNITA. O período de alguma trégua 
permitiu, igualmente, o abandono do campo por pessoas que não tinham conseguido fugir 
enquanto havia combates e que não acreditavam na “solidez” da paz. Durante os anos de 1997 e 
1998, o número de incidentes militares subiu, provocando mais deslocados e aumentando a 
desconfiança geral. Em Dezembro de 1998, fortes combates tiveram lugar. Os combates de 1998 
ate 2001 provocaram o movimento de, pelo menos, um milhão de pessoas.2  
 
 

                                            
2 Web-site ‘The Global IDP Project’, Janeiro de 2001. http//www.idpproject.org  
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3.2 Luanda 
 
3.2.1 História de Luanda 
 
A cidade de Luanda foi fundada em 1576. É uma das cidades mais antigas da África ao Sul do 
Sara. Durante três séculos, era um pequeno entreposto comercial, ligado sobretudo ao comércio 
de escravos.  
 
Nos primeiros anos do século XX, iniciou-se a divisão entre a Baixa e o Musseque3, uma divisão 
social e racial da cidade de Luanda, que marcou, profundamente, a organização do espaço 
urbano. A Baixa, o centro da cidade, tornou-se sinónimo de área urbanizada e de população 
branca.  
 
Até 1940, a parte urbanizada de Luanda cabia dentro de um raio de 1,5 km e a actual Avenida 
Lenine marcava o limite entre a Baixa e o Musseque.  
 
A partir de 1945, Angola cresceu rapidamente do ponto de vista económico, o que contribuiu para 
a aceleração da imigração a partir de Portugal. Era a época do “boom” do café que iria 
transformar uma parte do norte do país em plantações. Mas, simultaneamente, a industrialização 
provocou uma migração interna para as cidades. O “contrato”4 foi utilizado para recrutar mão-de-
obra do Planalto Central para os portos de Luanda e Lobito e para as zonas de café. No norte, 
muitas pessoas migraram para a cidade de Luanda para fugir às culturas agrícolas obrigatórias. 
Entre 1940 e 1960, a população de Luanda subiu de 61.028 para 224.540, mas a percentagem de 
população branca subiu de 14,7% para 24,7%.  
 

“A cidade urbanizada e branca passou a expandir-se aceleradamente através de 
tentáculos que penetravam pela amálgama de cubatas dos musseques, obrigados 
assim a recuarem para distâncias cada vez maiores” (Amaral, 1968, citado por 
Carvalho, 1989) 

 
A expansão rápida da cidade continuava "sem verdadeiro plano" (Pepetela, 1990).  
 
Em 1960, a área ocupada de Luanda chegava à linha-férrea, a leste do Rangel e ao aeroporto. 
Em volta da “cidade branca”, estavam os musseques e, em torno destes, uma área de hortas e 
quintas, com algumas casas ao longo das estradas.  
 
Na década que iniciou em 1960, foram criadas novas indústrias que foram implantadas ao longo 
das estradas principais, onde também apareceram casas de carácter definitivo "em transgressão", 
ou seja, sem a devida autorização e, geralmente, com acesso improvisado aos serviços (Torres, 
1973). A existência de hortas e quintas em volta dos musseques dificultou a expansão destes, o 
que elevou a densidade populacional a 800 pessoas por hectare nos musseques mais antigos. 
Outros musseques apareceram mais longe, no Golfe (num espaço reservado para um campo 
municipal de golfe que nunca chegou a existir), no Cazenga e na Petrangol (numa faixa entre 
duas áreas de quintas e hortas). Certos musseques (por exemplo, o Rangel) beneficiaram de 
algumas obras públicas que melhoraram os serviços, mas que permitiram, ao mesmo tempo,

                                            
3 São geologicamente designados por “musseque” os terrenos arenosos que envolvem a cidade de Luanda, mas, 
por extensão semântica 
“passaram a ser designadas, da mesma forma, as zonas suburbanas ocupadas pela população economicamente 
mais desfavorecida da capital. Serve o termo, ainda hoje, para designar um tipo de morfologia urbana 
improvisada, precária e em permanente expansão." (Carvalho, 1989)  
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4 Recrutamento de mão-de-obra, inicialmente forçado, sobretudo no Planalto Central, para as plantações de café, os 
portos de Luanda e do Lobito e para a indústria pesqueira. Mais tarde, a escassez de terra no Planalto Central – 
resultado de uma série de factores de ordem social e política, mas igualmente ecológica – impulsionou os habitantes 
daquela zona “a irem para o contrato” sem serem para isso, directamente, forçados.  
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um acesso mais rápido à polícia de segurança colonial. Alguns “bairros populares” foram 
igualmente construídos nessa época, bairros de casas económicas, com acesso aos serviços 
básicos, mas que não eram bem vistos por estarem localizados em zonas afastadas dos 
empregos e mercados (Torres, 1973).  
 
Dados relativos à população de Luanda, na altura, mostram a amplitude do crescimento do 
número de migrantes: a população negra da cidade cresceu 102,7% entre 1960 e 1970 (Cahen, 
1989); em 1973, 50% dos habitantes dos musseques de Luanda não eram naturais desta cidade.5 
A população migrante para Luanda provinha, sobretudo, de áreas Ambundu (74%), Ovimbundu 
(18%) e Bakongo (6%) (Monteiro, 1973b). O crescimento rápido da cidade continuou até 1974. 
Vastas áreas em torno da cidade estavam, nas vésperas da independência, a ser preparadas 
para a urbanização.  
 
Durante os anos de 1974 e 1975, a cidade de Luanda foi palco de fortes conflitos. À semelhança 
do que acontecia no resto do país, quase toda a população branca da cidade partiu para Portugal, 
utilizando uma ponte aérea entre Maio e Outubro de 1975. Durante os anos seguintes, as casas e 
apartamentos, deixados vazios, foram ocupados por outros residentes da cidade ou por 
angolanos regressados do exílio. A migração do campo para a cidade continuou, mas a 
população total e a área total da cidade mudaram pouco.  
 
Angolanos exilados no Zaire começaram a construir as suas casas em zonas que tinham já sido 
demarcadas para urbanização, mas onde esta não havia ainda iniciado. Mais ou menos na 
mesma época, migrantes provenientes do meio rural começaram a construir em áreas onde, antes 
de 1975, havia apenas hortas e quintas em volta da cidade. De igual modo, alguns habitantes dos 
musseques antigos, sufocados por densidades populacionais elevadas, mudam-se para terrenos 
disponíveis em áreas um pouco mais afastadas. Assim, o musseque do Golfe expandiu-se para 
as áreas circundantes. A área do Val Saroca (entre o Caminho de Ferro e o musseque antigo da 
Petrangol) foi nessa altura ocupada. A construção dos musseques foi, assim, acontecendo, em 
faixas, sucessivamente, mais afastadas do centro da cidade.  
 
A cidade de Luanda constituiu o refúgio mais procurado durante as guerras que tiveram lugar ao 
longo dos anos 90. A área da cidade estendeu-se ainda mais. Foram ocupadas áreas novas nos 
Municípios de Cacuaco, Viana, Samba e Kilambi Kiaxi. Ao mesmo tempo, a densidade de 
ocupação aumentou dentro das áreas já habitadas, com a construção de anexos a casas já 
existentes, a ocupação das margens de algumas estradas e dos últimos terrenos ainda vazios 
(que tinham, por exemplo, sido reservados para fábricas).  
 
3.2.2 Origem dos habitantes de Luanda 
 
Por razões várias, as áreas peri-urbanas de Luanda apresentam uma forte heterogeneidade 
populacional. Vizinhanças homogéneas não são tão frequentes como se poderia pensar. Aí vivem 
pessoas originárias de todo o país, sendo esta cidade um destino que atrai gente de todas as 
províncias.6 A heterogeneidade é mais marcada nos bairros mais recentes, mesmo estando 
alguns desses bairros conotados com população de uma determinada origem. 
 
 
 
 
 
 
                                            
5 A população da cidade triplicou entre 1950 e 1970. Em 1970, a população de Luanda era de 480.613 pessoas, das 
quais apenas 126.253 (26%) eram brancas. 
6 A migração para Luanda com origem nas províncias mais afastadas foi mais vulgar nos anos 90 do que anteriormente. 
Nota-se uma presença de pessoas do Moxico e do Kuando Kubango nos bairros novos da Viana, por exemplo. 
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3.2.3 Habitação em Luanda 
 
As casas das zonas peri-urbanas de Luanda são, geralmente, construídas em blocos de cimento 
e cobertas de placas de zinco. Muitas delas estão em construção, ou em permanente processo de 
construção, já que os seus proprietários levam alguns anos a edificá-las. A construção da sua 
própria casa representa um grande esforço por parte do agregado familiar.  
 
3.2.4 Divisão Administrativa de Luanda 
 
Oficialmente, os 9 municípios de Luanda estão divididos em comunas (de duas a cinco comunas 
por município). As comunas dividem-se em sectores e bairros. O modo como se dividem as 
comunas não é uniforme. Os sistemas de subdivisão são diferentes. Mas uma comuna, 
normalmente, é dividida em vários bairros e um bairro em vários sectores. Por outro lado, raros 
são os mapas fornecendo os limites entre bairros e sectores, que, além de estarem mal definidos, 
mudam periodicamente.7 
 
3.2.5 Planeamento urbano de Luanda 
 
Através dos anos, foram feitas várias tentativas para controlar a rápida expansão ad-hoc. Um 
plano urbano director de 1943 depressa se tornou desactualizado e foi seguido por mais cinco 
outras variantes, sucedendo-se até antes de 1963, sem que algum conseguisse regular o 
crescimento urbano. Um dos problemas foi o bloqueio à expansão para o sul devido ao aeroporto, 
mas também o facto de que a posse das terras estava concentrada nas mãos de uns poucos que 
queriam arrecadar lucros especulativos.8 Foi publicada regulamentação urbana em 1954 e um 
Plano de Saneamento foi desenvolvido em 1966. Em 1973, uma empresa francesa foi contactada 
para preparar um novo plano director, altura em que se calculou que os habitantes dos 
musseques eram 350.000. Este plano baseou-se numa estratégia de pólos de crescimento para a 
desconcentração urbana para três núcleos, incluindo um novo centro urbano em Viana, a primeira 
paragem importante da linha-férrea a caminho do interior, mas também reconheceu – pela 
primeira vez – a necessidade de melhorar, em vez de substituir, os musseques. Este plano, como 
outros da mesma época, nas colónias portuguesas estava condenado, desde o princípio, pois que 
o colapso do regime começou em 1974 (Jenkins et al 2001, p 4). Em 2000, o Conselho de 
Ministros aprovou o Plano de Gestão do Crescimento Urbano de Luanda, que constitui a base 
para a elaboração de seu Plano Director.9 
 
3.2.6 Luanda: Estimativas Demográficas 
 
A população de Luanda em 2000 era, provavelmente, na ordem de 3,5 milhões sendo 25% em 
áreas urbanizadas e 75% em áreas não-urbanizadas. Uma estimativa da taxa de crescimento 
anual é 7%, sendo 3,5% crescimento natural e 3,5% devido à migração, havendo evidências de 
crescimento mais rápido em certos anos (por exemplo, 1993). A taxa de crescimento varia entre 
bairros, numa dada altura, dependendo da disponibilidade de espaço, sendo maior nos Municípios 
periféricos de Cacuaco (sobretudo a Comuna de Kikolo), Samba e Viana depois do Censo de 
1983. 
 
 

                                           

 
3.3 Huambo 

 
7 Um mapeamento, realizado pelo INE e o Development Workshop (2000) em três comunas, desenhou o mapa destes 
limites, pela primeira vez. Os limites não eram, até essa altura, bem conhecidos, nem sequer pelas Administrações 
Comunais. 
8 Em 1964 nove grandes proprietários tinham a posse da maior parte da terra num raio de 15 km a partir do centro, 
intercalados com cerca de 300 pequenos proprietários de terra (Amaral 1968, pág. 126). 
9 Resolução Nº 27/00 de 24 de Novembro, Diário da República, I Série – Nº 50 
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3.3.1 História do Huambo 
 
A cidade do Huambo foi inaugurada em 1912, embora na altura não existisse ainda nesse lugar 
nenhuma construção. A inauguração da nova cidade aconteceu ao mesmo tempo que o Caminho-
de-Ferro de Benguela (CFB) chegava ao Planalto Central. Projectava-se que a cidade se tornasse 
a capital de Angola. Uma área bastante vasta foi reservada para a cidade do Huambo, dentro da 
qual foi proibida a construção de cubatas “ou construção de pau-a-pique ou qualquer coisa que 
desfigure o carácter europeu exemplar que a cidade deve ter” (Neto, 2000a). Mas a migração 
europeia foi menor do que o esperado: até aos anos 50 a cidade era pouco mais do que um 
entreposto comercial e um centro administrativo, aos quais se juntavam as oficinas do CFB. A 
cidade do Huambo ganhou, nessa altura, a forma de povoamento colonial, com uma divisão social 
e racial mais clara e rígida, diferente daquela das cidades mais antigas de Luanda e Benguela. A 
legislação de 1928 elevou, finalmente, a cidade do Huambo a capital de Angola e deu-lhe o nome 
de Nova Lisboa. Luanda tornou-se a capital provisória. Na verdade, a cidade do Huambo nunca 
se tornou a capital de Angola: até aos anos 40 não existia luz eléctrica, água nem esgotos.   
 
A cidade do Huambo cresceu nos anos 50 e 60 com o crescimento do parque industrial da cidade. 
Nos anos 60 foi criado o Instituto de Investigação Agronómica e as Faculdades de Agronomia e 
de Veterinária, extensões da Universidade de Luanda. Recebeu um número importante de 
imigrantes provenientes de Portugal. A atrair esses imigrantes estava o clima ameno do planalto, 
considerado menos rude para os europeus, mas também as possibilidades de desenvolvimento 
da região centro sul do país. O Huambo continuou a ser principalmente uma cidade branca. Os 
pequenos aglomerados de casas de população local que rodeavam a cidade do Huambo 
cresceram gradualmente, embora mantendo a separação em relação à “cidade branca”. Era ainda 
possível fazer pastar os animais e praticar a agricultura nos espaços livres, entre os núcleos de 
casas. Os habitantes desses bairros continuavam a regressar para o campo, em certas estações 
do ano, para realizar trabalhos agrícolas.  
 
Em 1975, como em Luanda, saiu do Huambo a maioria da população branca. A cidade estava, em 
Novembro de 1975, já sob controlo da UNITA. Durante o mês de Fevereiro de 1976, o Governo 
angolano, apoiado por tropas cubanas, retomou a cidade e a UNITA foi obrigada a sair. Estes 
acontecimentos estiveram na origem da migração do Huambo para outras áreas, e da migração 
para o Huambo.   
 
A verdadeira transformação dos pequenos núcleos de casas em bairros peri-urbanos data do 
período depois de 1980. No início dos anos 80, a UNITA tinha iniciado a ocupação de municípios 
no Planalto Central, ”apertando” assim o cerco sobre a cidade do Huambo. A situação de 
insegurança provocou um movimento gradual, em direcção à cidade, de pessoas provenientes de 
aldeias e municípios próximos. A área rural em torno da cidade do Huambo, a cerca de 3 a 5 km 
do centro da cidade, foi assim tornando-se despovoada e a população que aí vivia concentrou-se 
nas áreas peri-urbanas, voluntariamente ou à força, devido à insegurança aí sentida desde 1982. 
Os espaços que existiam entre os bairros da periferia da cidade foram ocupados. O crescimento 
da zona peri-urbana fez-se dentro do perímetro peri-urbano anterior, principalmente por duas 
razões: porque para fora dessa zona havia lavras, que pertenciam a indivíduos que nunca tinham 
saído da cidade e porque essa zona era também mais segura pois era já habitada. 
 
A 10 de Janeiro de1993 a cidade do Huambo começou a ser bombardeada pela UNITA. Esse dia 
marcou o início da “guerra dos 55 dias” para aquela cidade, que terminaria com a tomada do 
Huambo pela UNITA a 6 de Março de 1993. O Huambo foi directamente atingido pela guerra, e a 
cidade recebeu deslocados durante todos estes anos, ao mesmo tempo que outras pessoas a 
abandonavam. A área da cidade cresceu pouco, embora os fluxos de população tenham sido 
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intensos e muito complexos. De um modo geral, a violência do conflito e dos combates no 
Planalto Central fez com que esta parte do território sofresse uma brusca queda de população, 
que fugiu para o litoral, em particular, para as cidades de Luanda, Benguela, Lobito e Lubango. 
 
3.3.2 Origem dos habitantes do Huambo 
 
Quase todos os moradores dos bairros peri-urbanos do Huambo são naturais do Planalto Central 
(das províncias do Huambo e do Bié) e pertence ao grupo etno-linguístico Ovimbundu. No 
entanto, as vizinhanças não estão “organizadas” por origem. Na verdade, os moradores de cada 
bairro provêm de diversas áreas do Planalto Central e dizem “não viver juntos”. 
 
3.3.3 Habitação no Huambo 
 
O material de construção quase universal nas zonas peri-urbanas é o bloco de adobe, ao qual se 
juntam coberturas de chapas de zinco. A presença de casas com telhas, ou com paredes 
rebocadas, indica um núcleo de casas mais antigas, dentro do mesmo bairro.  
 
3.3.4 Divisão Administrativa do Huambo 
 
O Município de Huambo inclui uma área mais vasta do que a cidade do Huambo. O município está 
dividido em oito comunas. Os limites que dividem as comunas não correspondem aos limites entre 
urbano, peri-urbano e rural. Duas destas comunas, por exemplo, são apenas rurais, uma a norte 
outra ao sul da cidade do Huambo. As outras seis incluem áreas urbanas, peri-urbanas e rurais.10 
 
3.3.5 Huambo: estimativas demográficas 
 
A cidade de Huambo tem uma população estimada em 250.000 habitantes.11 
 
 
 
3.4 Benguela 
 
3.4.1 Historia de Benguela 
 
Benguela foi fundada em 1617. Luanda e Benguela foram, durante vários séculos, as duas 
cidades de Angola. Benguela foi um entreposto, um centro para o comércio e troca de 
mercadorias entre caravanas do interior e comerciantes brasileiros e portugueses. Esteve ligada, 
sucessivamente, aos comércios de escravos, borracha, marfim, cera, e resina.   
 
O colapso do comércio da borracha, nos primeiros anos do Século XX, coincidiu com a 
construção do CFB (entre 1903 e 1929) e a ocupação efectiva portuguesa do Planalto Central. 
Provocou um crescimento do parque industrial e do movimento comercial da cidade de Benguela. 
Mas a construção do CFB até à cidade do Lobito (onde cresceu um porto mais seguro atrás da 
Restinga do Lobito) desviou uma parte do crescimento populacional, industrial e comercial de 
Benguela para o Lobito. Assim sendo, o crescimento de Benguela entre 1940 e 1970 não foi tão 
forte como o crescimento de Luanda. 

                                            
10 Porém, hoje em dia, o limite entre a área rural e a peri-urbana é, visualmente mais claro, o rural tendo um habitat 
muito mais disperso. 
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11 Cálculo feito pelo DW na base de dados por bairro e por comuna fornecidos por várias ONGs.   
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Durante o Século XX, apareceram bairros ligados à indústria de pesca ao longo da praia e bairros 
ligados a várias indústrias e ao caminho-de-ferro perto do CFB. Alguns destes bairros tinham uma 
forte ligação com uma certa indústria ou com uma certa fábrica. Foi também recuperada uma área 
entre o mar e a cidade antiga que se tornou numa área de habitação da classe média.  
 
O crescimento populacional de Benguela acelerou a partir de 1981 com o alastramento da guerra 
de destabilização no Planalto Central. E a guerra de 1992-1994 provocou uma nova onda de 
pessoas fugindo do Planalto Central para Benguela. Houve um crescimento da população dos 
bairros existentes e de novos bairros mais distantes da cidade. Em 1987 foi estimado que a 
cidade de cimento era de 532 hectares com uma população de 88.000 pessoas. Em volta da 
cidade de cimento, 21 bairros ocupavam 474 hectares com uma população de 150.000 pessoas 
(Angola, 1987).  
 
A área urbana e peri-urbana mantêm-se, basicamente dentro dos limites dos forais da cidade, 
estabelecidos antes da independência do país e que correspondiam à área e jurisdição da câmara 
municipal então existente.  
 
A área urbana corresponde à área referida como o núcleo da cidade, ou seja, a área com as infra-
estruturas básicas implantadas (água, energia eléctrica, saneamento básico) e onde as 
edificações devem obedecer a um Plano Director. 
 
As áreas peri-urbanas são as áreas de expansão da cidade situadas na periferia do casco urbano. 
São constituídas por bairros populares com algum ordenamento urbanístico mas, de um modo 
geral, com crescimento fora das exigências urbanísticas e por bairros sem infra-estruturas 
urbanas básicas e com construções precárias, implantadas fora dos critérios de ordenamento e 
urbanização. Todas estas áreas situam-se dentro dos limites dos forais das cidades. De um modo 
geral, são consideradas rurais as áreas destes municípios, situadas fora dos respectivos forais. 
 
 
3.4.2 Divisão administrativa de Benguela 
 
Nos municípios de Benguela e do Lobito a área geográfica correspondente à comuna sede está 
dividida em zonas administrativas. A zona tem um estatuto equivalente ao de comuna. O 
responsável pela zona é uma figura administrativa com a categoria de administrador comunal. 
As zonas do município de Benguela são 6 identificadas pelas letras do alfabeto de A a F, 
nomeadamente: 
 

• Zona A (Bairros de Camunda (sede da Zona), Calundo, Cambanda, Candumbo, 
Canequetela, Casas Novas, Dokota, Bimbas, Kalongoloti, Kalossombekwa, Kamaninga I, 
Kamaninga II, Lixeira, Lupeio, Nhime, Setenta, Setenta e Um, 28 de Maio e Utomba); 

• Zona B (Bairros de Casseque Macau (sede da Zona), Asfalto (centro urbano), Baía de 
Santo António, Bela Vista, Caota, Calonombi, Calohombo, Calombutão, Casseque Goa, 
Casseque Macau (sede da Zona), Casseque Marítimo, Esperança, Morros, Navegantes, 
Talamanjamba e Uchi); 

• Zona C (Bairros de São João (sede da Zona), Asfalto (centro urbano), Benfica, Capiras, 
Caponte e Cassoco); 

• Zona D (Bairros de Fronteira (sede da Zona) Asseque, Calilongue, Calomanga, Chingoma, 
Pecuária e Seta); 

• Zona E (Bairros de Massangalala (sede da Zona), Asfalto (centro urbano), Cotel e 
Quioche; 

• Zona F (Bairros de Graça (sede da Zona), Calomburaco, Cambangela, Capilongo, 
Tchipiandalo, Cavaco, Cawango, Damba Maria, Gama, Mina e Taca). 
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As zonas do município do Lobito são 9, numericamente identificadas de 1 a 9, nomeadamente: 
• Zona 1 (Bairros de Compão (sede da Zona), Restinga, Comercial, Cabaia); 
• Zona 2 (Bairros de Canata (sede da Zona) e Caponte);  
• Zona 3 (Bairros da Luz (sede da Zona), 4 de Fevereiro, Cassai, Porto, S. Miguel e N’golo 

de Areia); 
• Zona 4 (Bairros de S. João (sede da Zona), Boa Vida, Caimama I, Caimama II, Kalumba, 

Kalumba I, Kalumba II, Akongo e Santa Cruz); 
• Zona 5 (Bairros de Morro da Rádio (sede da Zona), Vista Alegre, Bela Vista Baixa, Naca 

Preta, Boa Esperança e Alto Esperança); 
• Zona 6 (Bairros de Bela Vista Alta (sede da Zona), Popular, 1º Chimbula, 2º Chimbula e 3º 

Chimbula); 
• Zona 7 (Bairros de Alto Liro (sede da Zona), Zâmbia e Alto Bocoio); 
• Zona 8 (Bairros de 27 de Março (sede da Zona), 17 de Setembro e Golfe); 
• Zona 9 (Bairros de Liro (sede da Zona), Bandeira, Estrela, Canjendende, Cavipa, Pomba e 

Lobito Velho). 
 
A comuna sede do município de Baía Farta engloba simplesmente 4 bairros: Bairro Vitula, a Sul; 
Bairro Alto Nilo a Oeste; Bairro Cassange a Este e Bairro Caliueque a Noroeste. Os bairros estão 
sob jurisdição directa da Administração Municipal. 
 
3.4.3 Planeamento urbano em Benguela 
 
Com base nos forais das autarquias anteriores à independência nacional, o Governo Provincial de 
Benguela, através do seu Gabinete Provincial do Plano, contratou a 9 de Março de 1988 a 
empresa búlgara Technoexportstroy para elaborar os Planos Gerais de Urbanização das cidades 
de Benguela e Lobito e para as vilas de Baía Farta e Catumbela. Estes trabalhos foram realizados 
e entregues. O relativo ao município de Benguela foi oficialmente apresentado no 21 de Maio de 
1991, no então comissariado municipal. 
 
3.4.4 Benguela: estimativas demográficas 
 
O último censo populacional foi realizado em 1970. Várias estimativas da população foram 
posteriormente feitas, quer para a elaboração dos Planos Gerais de Urbanização, quer com outros 
objectivos. As estimativas feitas, em 1970, embora variando nos quantitativos para os mesmos 
grupos populacionais e para períodos aproximados, indicam todas ter havido um grande 
crescimento populacional nos centros urbanos de Benguela e do Lobito. Em 1950, o senso oficial 
contou 14.690 pessoas e em 1960, 23.256 pessoas. Mais recentemente, dados facultados pela 
administração de Benguela referem que a população da cidade, que era de 93.000 habitantes em 
1970/71, terá quase triplicado até 1993 (235.000). A estimativa actual para as áreas 
correspondentes às antigas comunas sedes é a que se indica no quadro abaixo. 
 
Quadro 2  População de Benguela, Lobito e Baía Farta em 2000 
Localidade População estimada até o ano 2000 
Benguela (Zonas A,B,C,D,E,F)       a) 469.365 
Lobito (Zonas 1,2,3,4,5,6,7,8,9)      b) 444.868 
Baía Farta (4 bairros)                      a)   25.633 

 Fontes: a) Governo da Província de Benguela – Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística 
     b) Administração Municipal do Lobito 
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Quadro 3 População de Benguela, Lobito e Baia Farta por zona em 2000 
Local População estimada por Zonas até ao ano 2000 Total 
 A /1 B /2 C /3 D /4 E /5 F /6 7 8 9  
Benguela (a)  152.578 70.021 56.470 37.234 64.670 88.390 0 0 0 469.363 
Lobito  (b)   94.354 23.609   9.553 56.292 47.574 51.699 51.798 72.927 37.062 444.868 
Baía Farta  a)            25.633 

Fontes: (a) Governo da Província de Benguela – Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística 
              (b) Administração Municipal do Lobito 
              Obs: as letras em maiúsculas identificam as zonas de Benguela e os números das zonas do Lobito  
 
De acordo com a fonte acima referida a população total da província de Benguela estimada até 
2000 era de 1.928.140. Só a população urbana e peri-urbana abrangida pelas cidades de 
Benguela e do Lobito corresponderia assim a aproximadamente 47% do total. Se se considerar 
ainda que a população peri-urbana destas cidades corresponderá a, pelo menos, 2/3 do total das 
duas cidades, poder-se-á ter uma ideia da importância relativa destes aglomerados populacionais 
no contexto geral da província.  
 
 
3.5 Namibe 
 
3.5.1 Historia do Namibe 
 
O crescimento da cidade do Namibe durante o Século XX está ligado à construção do Caminho-
de-Ferro de Mocâmedes e ao crescimento da indústria pesqueira. Mas o facto da área em volta 
da cidade ser uma zona árida implicou um crescimento lento e até o fim da época colonial a 
população era apenas de 12.000 habitantes. Como no caso das outras cidades angolanas, o 
crescimento acelerou a partir de 1980. É difícil confirmar os dados da população actual da cidade 
mas, de acordo com as informações obtidas, houve um crescimento muito rápido nos últimos 15 
anos.  
 
O peri-urbano foi evoluindo em conformidade com a situação política, pois em 1975 os bairros 
Valódia, Nação, Eucaliptos e Forte Santa Rita já existiam, mas não eram muito povoados. Os 
novos bairros, como por exemplo, o Cambongue surgiu em 1983 e agora é muito grande. Satmar 
era antes uma comuna, mas actualmente é uma área peri-urbana.  
 
O crescimento daquelas áreas tem sido gradual e controlado. A cidade nunca recebeu grupos de 
deslocados de guerra que fizessem pressão sobre os terrenos da cintura urbana. As pessoas ou 
famílias que foram vindo para a cidade fizeram-no individualmente e foram sendo acomodadas e 
apoiadas, na fase inicial por parentes residentes, não se tendo verificado situações significativas 
de roturas sociais e económicas.  
 
3.5.2 Origem dos habitantes do Namibe 
 
As famílias que se instalaram na cidade do Namibe são provenientes de diferentes províncias. Um 
número considerável era proveniente da penitenciária de São Nicolau, ou os seus familiares que 
aqui permaneciam para os ajudarem. Depois de resolverem o seu problema judicial, muitos 
instalavam-se na cidade. Assim, os bairros Valódia e Santa Rita são, maioritariamente, 
constituídos por estas populações os chamados kimbaris, o que quer dizer de origem Ambundu. 
Nestes bairros a língua kimbundu predomina, embora outras sejam também usadas. 
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As pescas eram outro atractivo para a população do bairro Valódia, que no tempo colonial 
se chamava Bairro dos Pescadores. 
 
Nos outros bairros as pessoas vinham de várias províncias, principalmente as das 
localidades por onde passa o Caminho-de-Ferro de Moçâmedes (Huíla, Menongue). Assim, 
nos diferentes bairros encontramos as línguas Kioko, Umbundu, Nganguela e Kimbari, entre 
outras. 
 
Os Kuvales não habitam no peri-urbano, eles nunca se sentiram atraídos pela cidade. As 
raízes com as suas áreas de origem são muito fortes. Mesmo os que estiveram no exército, 
depois do cumprimento do serviço militar regressavam sempre às suas terras e quase 
deixando de falar português, continuando a viver de acordo com as suas tradições. 
 
 
 
3.5.3 Habitação no Namibe 
 
Casas construídas de material local (adobes, com particularidade própria, mistura de terra 
com brita). Os arruamentos são regulares e dentro dos quarteirões existem muito poucos 
becos. As casas, na sua maioria, estão cobertas de chapas de zinco seguras com pedras. 
Na periferia da cidade quase não existem casas de blocos de cimento. As casas de adobes, 
na sua maioria, não estão rebocadas, e resistem por haver poucas chuvas nessa área. 
 
3.5.4 Divisão administrativa do Namibe 
 
A comuna sede do município do Namibe está, à semelhança de Benguela e do Lobito, 
dividida em Zonas. São, nomeadamente:. 

• Zona 1 (o “núcleo” urbano da cidade);  
• Zona 2 (Bairros Comandante Valódia e Palato); 
• Zona 3 (Bairros Praia Amélia e Projeque); 
• Zona 4 (Bairros Comandante Kussi e Kalumbiro I); 
• Zona 5 (Bairro Kalipi ou dos Eucaliptos); 
• Zona 6 (Bairros Tchindukuto e Mavinda); 
• Zona 7 (Bairro Cambongue) 
• Zona 8 (Bairros Saco Mar, Mundo Novo e Kalumbiro II) 

 
As chuvas torrenciais que se abateram sobre a cidade a 5 de Abril de 2001 afectaram 
seriamente os bairros Tchindukuto e Kalipi, provocando a sua destruição física e a morte de 
algumas dezenas de pessoas. Os habitantes destes bairros foram reinstalados numa zona 
mais elevada, que foi urbanizada para o efeito (arruamentos, água canalizada para 
chafarizes, escola, centro médico, etc). Surgiu assim um bairro novo designado 5 de Abril. 
 
3.5.5 Planeamento urbanístico no Namibe 
 

 

A província do Namibe não tem plano director de urbanização. Continua a orientar-se pelo 
plano de urbanização da antiga Câmara Municipal de Moçâmedes.

 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.6 Namibe: Estimativas Demográficas 
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Quadro 4  Estimativas da evolução demográfica por zonas, de 1984 a 1997. 
Zona População (Nº de habitantes) 
 1984 (a) 1988  (b) 1997  (c)  1997 (d) 
1 23.568 44.000   56.465   64.432 
2 + 3   7.470 10.000   12.765   12.530 
4   9.810   8.000   10.120     6.190 
5   3.024   5.000     6.325     6.976 
6   5.514 10.000   12.765   14.486 
7      510   2.000     2.530     3.490 
8   9.612 11.000   14.030   12.388 
TOTAL 59.508 90.000 115.000 120.492 
Fonte: Ildeberto Madeira – “Lixo Urbano – uma situação que implica escolhas importantes para a sociedade” 
publicado no Jornal do FAS nº1 (1999) citando as fontes: 

(a) – Estimativas do Centro de Planificação Física do Namibe 
(b) – Estimativas do Comissariado Municipal do Namibe 
(c) – Estimativas considerando (1) que o nº total de habitantes seria de 115.000 e (2) que se mantém a 

relação entre o nº de habitantes das zonas indicadas em (b) 
(d) – Estimativas considerando que de 1988 a 1997 a população viveu uma evolução igual ao período de 

1984 a 1988. 
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3.6 Resumo: evolução das áreas peri-urbanas de Angola 
 
O fenómeno da migração para as cidades é um fenómeno comum em Angola, desde o 
início da década de 50. Durante o tempo colonial, a migração foi, principalmente, por razões 
económicas. O colapso que a economia angolana conheceu logo após a independência, 
com a degradação da economia rural, empurrou um número considerável de habitantes 
rurais para as cidades. Ao mesmo tempo a intensificação da guerra no país provocou, 
igualmente, grandes movimentações populacionais para os meios urbanos. O conflito militar 
por sua vez, agudizou a isolamento e a crise económica nas zonas rurais, contribuindo para 
o abandono do campo em favor das cidades, sobretudo da população jovem, mesmo 
quando a insegurança não estava em causa.  
 
Por isso, o fenómeno de migração em Angola deveria ser analisado, não só em termos de 
deslocados internos por causa da guerra, mas também em termos de uma migração do 
rural para o urbano por causas económicas. Para o planeamento urbanística, isso tem 
consequências fundamentais. Falando de deslocados internos, existe a percepção de que 
os deslocados nas áreas peri-urbanas vão voltar para as suas terras de origem, uma vez 
que a guerra acabou. Mas analisando o fenómeno como uma migração do rural para o 
urbano, é evidente que uma grande parte dos migrantes vai ficar nas áreas peri-urbanas, ou 
deslocar-se para áreas rurais perto de Luanda, em função das oportunidades económicas 
que aí se oferecerem.  
 
A tabela abaixo ilustra o crescimento da população das cidades de Luanda, Benguela, 
Huambo e Namibe entre 1940 e 2000, com base em dados dos censos (1940 até 1970) e 
nas várias estimativas da população, efectuadas posteriormente. Não são por isso dados 
completamente fiáveis, mas denotam, mesmo não sendo precisos, o crescimento rápido da 
população urbana.  
 
Estima-se que a população das cidades de Luanda, Benguela, Lobito e Lubango (cidades 
“seguras”) era, no ano 2000, 40 ou 50 vezes mais elevada que a população de cada uma 
destas cidades em 1940. O crescimento de Benguela e Namibe entre 1970 e 2000, é 
espectacular: a população destas cidades era, no ano 2000, dez vezes mais elevada do que 
em 1970.12 Comparativamente, no Huambo, a população da cidade cresceu apenas vinte 
vezes entre 1940 e 2000.  
 

                                            
12 Continua também a haver fluxos migratórios internacionais importantes, de vários tipos, para 
Angola, mas, mais uma vez, não é possível ter acesso a dados precisos sobre o assunto.  
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Quadro 5 Crescimento populacional das quatro cidades 
 

Data Luanda Huambo Namibe Benguela 
194013      61.000   16.000     4.926   14.000 
196014    224.000   38.000     7.963   23.000 
197015    480.613   61.885   12.076   40.996 
1978    738.00016    
1983    923.26317    
1985 1.138.00018    59.50819 219.00020 
1988     90.00021 225.00022 
1991 1.538.77923 300.00024  300.00025 
1995 2.100.00026   355.00027 
1997    115.00028  
2000 3.276.99129 250.00030  120.49231 469.36532 

 
 

                                            
13 Dados do Censo 
14 Dados do Censo 
15 Angola (1973) 
16 Núñez (1981)  
17 Dados do censo, 1983  
18 UNICEF (1991) 
19 Estimativas do Centro de Planificação Física do Namibe 
20 Banco Mundial, 1991 
21 Estimativas do Comissariado Municipal do Namibe 
22 UNICEF (1991) citando um censo provincial 
23 UNICEF (1991) 
24 Cálculo dos autores com base em dados por Comuna fornecidos pelas agências humanitárias. O número de 
750.000 numa tabela do relatório do UNICEF (1991) parece pouco fiável e não corresponde aos dados por 
Comuna no mesmo relatório. Minter (1989) e Tvedten (1997) falam de uma população de 1.000.000 da cidade 
nessa altura, mas sem justificar tal estimativa ou mencionar as fontes. Várias entrevistas indicam que a 
população da cidade aumentou durante os anos 80 devido à chegada de populações rurais, mas  saíram 
igualmente pessoas, durante esse período, para Benguela, Lobito, Luanda e Lubango.  
25 Banco Mundial (1991) e UNICEF (1991) possuem dados ligeiramente diferentes. 
26 Dar al Handasah (1996). Esta estimativa da população de Luanda em 1995 foi feita para o Governo Provincial. 
No entanto são mencionados, em outros documentos igualmente oficiais, números superiores a 3 milhões.  
27 Burnside International (1997)   
28 Estimativas considerando (1) que o nº total de habitantes seria de 115.000 e (2) que se mantém a relação 
entre o nº de habitantes das zonas indicadas em b 
29 Estimativa do Instituto Nacional de Estatística 
30 Cálculo feito pelo DW na base de dados por bairro e por comuna fornecidos por várias ONGs.   
31 Estimativas considerando que de 1988 a 1997 a população viveu uma evolução igual ao período de 1984 a 
1988 
32 Governo da Província de Benguela – Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística 
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4 Características da população peri-urbana e suas 
necessidades básicas 33 

 
4.1 Características da população peri-urbana 
 
Os termos de referência deste estudo incluíam a elaboração de um capítulo sobre 
“Características dos deslocados internos peri-urbanos e as necessidades básicas nessas 
áreas”. Isto deve-se ao facto de haver o conceito generalizado de que os habitantes das 
áreas peri-urbanas de Angola são essencialmente “deslocados internos”. O conflito armado 
foi, realmente, uma razão forte para a migração rural – urbana. No entanto, o crescimento 
das cidades de Angola não é só causado pela migração interna, mas é, também, devido a 
um crescimento natural. No caso de Luanda, pode-se calcular a taxa anual de crescimento 
em 7% dos quais 3,5 % se referem ao crescimento natural e os outros 3,5 % à migração. 
Uma grande parte dessa migração pode ser caracterizada como “deslocação interna” pois 
que a guerra foi um dos principais factores causadores da migração interna, mas é difícil 
caracterizar os residentes peri-urbanos que migraram para a cidade, como “deslocados 
internos”. Eles adaptaram-se à vida peri-urbana, investindo muito tempo e esforço nisso. 
Uma pesquisa recente demonstrou que muito poucos migrantes permanecem em campos 
de trânsito. A maioria tenta obter um lugar na área peri-urbana, adaptar-se ao novo 
ambiente e criar a sua própria vida dentro do muito específico contexto socio-económico 
peri-urbano.34 É, por conseguinte, mais apropriado, inclusive para analisar as necessidades 
das populações destas áreas, considerar o termo residentes das áreas peri-urbanas do que 
“deslocados internos”.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Nas três comunas de Luanda (Ngola Kiluanje, Hoji ya Henda, Kikolo) onde foi efectuada a 
pesquisa de campo para este estudo, 58,1% dos 300 dos entrevistados vive lá há mais de 10 
anos. A principal razão para se terem instalado ali foi a guerra (com 38,3% de respostas), a 
segunda foi a busca de melhores oportunidades (com 30,8% de respostas) e a terceira um 
convite de um membro da família (com 20,6% de respostas). Cerca de 35% dos residentes 
são de Luanda e arredores. 

 
O processo de adaptação experimentado pelos migrantes é importante para uma melhor 
compreensão da importância de que se reveste considerar os residentes peri-urbanos, 
como tal, e não como deslocados internos. 
 
4.1.1 A adaptação à Cidade 
 
A maioria dos deslocados, ao chegar à cidade, tenta imediatamente localizar familiares ou 
amigos que ali vivam. O facto de possuir “família ou amigos” que os possam receber 
aparece, como veremos, como um factor crucial no acolhimento, na adaptação e no 
processo de instalação dos deslocados. O campo de deslocados serve, muitas vezes, 
apenas para pouso durante alguns dias, enquanto se tenta encontrar alguém próximo ou 
conhecido. O número de deslocados fora dos “campos de deslocados” é por isso muito 
superior ao número de pessoas que são recebidas nos campos. Estas pessoas fora dos 
campos encontram-se nas áreas peri-urbanas das cidades. 
 
Tendo em conta as condições em que se faz a deslocação e o choque que representa para 
a maioria dos deslocados, a mudança para a vida da cidade, a adaptação ao novo lugar é, 
geralmente, um processo longo e difícil. Segundo o estudo de Robson e Roque, os 
deslocados consideram-se instalados no momento em que estão a viver na sua própria 
casa. O objectivo é conseguir, rapidamente, um lugar onde ir viver com a sua família. 

                                            
33 A informação deste capítulo foi tirada, principalmente, do estudo de Robson e Roque, Capítulo 3, “As 
Migrações no período pós Independência” 
34 Robson e Roque 
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Andrade, no seu estudo do caso sobre os deslocados em Malange e Benguela indica como 
factores importantes de uma difícil integração na cidade:35 

“O desconhecimento do meio urbano e das normas de conduta aí praticadas; a 
discrepância de valores morais (entre o meio urbano e o rural); a necessidade de se 
travar uma luta constante pela sobrevivência biológica; o sentimento de insegurança, 
aliado à necessidade de protecção contra os gatunos; a “monetarização ” e a 
racionalização da vida; a existência de um mercado de bens que inclui praças publicas e 
lojas; necessidade de aprender a fazer negócio; a existência de hábitos alimentares 
diferentes daqueles a que estavam acostumados; desconhecimento das formas de 
ocupação dos tempos de lazer.” 

 
Dos vários factores, o trabalho, ou a questão de como ganhar a vida, parece desempenhar 
um papel fundamental no processo de adaptação do deslocado à cidade. O acesso a 
recursos através do trabalho, permite obter mais rapidamente um lugar para viver, o que 
leva a uma instalação mais rápida no bairro.36 No Huambo, onde a pobreza vivida pelos 
deslocados é particularmente aguda, uma grande parte da população vive da ajuda 
humanitária e da venda de produtos agrícolas cultivados em pequenas lavras a alguns 
quilómetros da cidade. Dificilmente conseguem os meios para construir uma casa e 
permanecem, por isso, longos períodos nos Campos de Deslocados ou em casas de 
familiares. 
 
O fim da guerra não vai, automaticamente, resolver os problemas das áreas peri-urbanas, 
especialmente em Luanda. As áreas peri-urbanas, especialmente em Luanda são muito 
densamente povoadas e têm uma grande falta de infra estruturas básicas e de serviços 
socais, o que leva a precárias condições de vida e a níveis extremos de pobreza. Estas 
condições devem-se, parcialmente, ao rápido crescimento destas áreas, causado pelas 
razões atrás mencionadas. Há o argumento de que as condições vão melhorar com o fim da 
guerra, as pessoas regressarão às suas zonas de origem, aliviando a pressão demográfica 
nas áreas peri-urbanas. Realmente, em relação às cidades incluídas neste estudo, foi 
observado que um número não especificado de residentes em Benguela e Huambo estão já 
a regressar às suas zonas de origem. Como o foco deste estudo não era este fenómeno, 
não se podem apresentar cálculos ou números específicos, neste momento. Contudo, tendo 
em conta as informações desta pesquisa, informações e experiências de estudos recentes, 
observações e experiências de outros períodos de paz, podem-se apontar as seguintes 
questões: 
 

 Os residentes peri-urbanos nas cidades provinciais deverão regressar às suas zonas 
de origem, em muito maior número do que os de Luanda, devido a várias razões. 
Uma delas pode ser porque as suas áreas de origem estão muito mais perto do que 
se eles tivessem migrado para Luanda. 

 
 Nas áreas peri-urbanas de Luanda, uma grande proporção de residentes pode não 

ter a intenção de voltar às suas áreas de origem, tendo-se adaptado à vida na 
cidade. Especialmente, a juventude, pode não ter interesse em voltar para um 
ambiente rural. 

 
 No período depois dos acordos de paz de Lusaka, por exemplo, a migração rural – 

urbana aumentou grandemente. Muitas pessoas usaram tempos de relativa 
liberdade de movimentos para, exactamente, migrarem para as capitais de província, 
especialmente para Luanda. 

 
Devido a esta e a outras razões, podemos assumir que a paz, por si só, pode não trazer o 
                                            
35 Andrade, 1998, pág. 46 
36 Em alguns casos, as pessoas conseguem trazer das áreas de origem, recursos (financeiros, mantimentos, 
outros) suficientes para suportarem o aluguer de uma casa durante o primeiro período de vida no bairro. No 
entanto, esses são casos mais raros. 
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desenvolvimento socio-económico das áreas peri-urbanas, especialmente, em Luanda. A 
pressão demográfica pode diminuir nalgumas áreas, mas a migração rural – urbana 
continuará enquanto não houver significativos investimentos e melhoramentos das 
condições de vida nas áreas provinciais e rurais que incentivem as pessoas a deixar as 
periferias das cidades. Uma abordagem estratégica da redução da pobreza nas áreas peri-
urbanas, parece ser, por conseguinte, mais urgente do que nunca. O capítulo seguinte 
levantará algumas questões chave relacionadas com a pobreza peri-urbana. 
 
 
4.2 Necessidades básicas nessas áreas 
 
4.2.1    Pobreza urbana  
 
A pobreza espalhou-se e aprofundou-se nas cidades, como resultado do rápido crescimento 
urbanístico, da crise económica e de investimentos inadequados, nas infra-estruturas e 
serviços urbanos. A população urbana que totalizava cerca de 1,2 milhões (ou seja 18% do 
total da população) em 1975 parece ter excedido os 5,6 milhões (45% da população) em 
1996. Estima-se que, durante a primeira metade da década de 1990, estava a aumentar ao 
ritmo de 8,5% por ano devido à acelerada migração das áreas rurais e á elevada taxa de 
crescimento populacional natural. Nem as infra-estruturas urbanas, nem a criação de 
empregos conseguiram acompanhar o ritmo do crescimento urbano, referido no capítulo 
anterior. 
 
As oportunidades de rendimento por parte das famílias têm sido muito escassas em 
consequência da recessão dos sectores não-petrolíferos da economia e devido às 
dificuldades orçamentais do sector público, no início dos anos 90, enquanto que os salários 
no sector formal se reduziram devido à rápida inflação. Para além disso, a maioria dos 
subsídios aos preços, que tinham dado alguma protecção às famílias com baixos 
rendimentos, foram retirados em 1991, devido à liberalização da economia. Actualmente, a 
maior parte das famílias urbanas e peri-urbanas sobrevive, principalmente, de escassos e 
precários rendimentos provenientes do sector informal. 
 
A recessão económica e as restrições orçamentais no sector público resultaram na 
absorção, por parte do sector formal de uma proporção decrescente da força de trabalho. 
Enquanto em 1990, o sector público providenciava 48% dos empregos, nas áreas urbanas, 
esta proporção tinha caído para 34% em 1995. O sector privado formal contribuía, apenas, 
com 14% dos empregos nas áreas urbanas em 1995 (Aguilar, T-1992; INE, T-1996). 
 
Entretanto, os salários no sector formal, em particular na função pública e empresas 
estatais, foram drasticamente reduzidos pela inflação. Em meados dos anos 90, existiram 
condições hiper inflacionárias: a taxa de inflação anual atingiu o seu máximo, com mais de 
12.000% em Julho de 1996. Em termos de dólares americanos, o salário mínimo mensal 
baixou de cerca de 15 dólares, em finais de 1991, para menos de 1 dólar durante grande 
parte de 1994 e 1995, e atingiu o recorde mais baixo de 0,29 dólares em Fevereiro de 1996. 
Aumentos ocasionais no salário mínimo foram, normalmente, absorvidos pela contínua 
inflação, embora houvesse uma recuperação parcial no valor real do salário mínimo em 
1996. 
 
Em Maio de 1997, o salário mínimo mensal era de 1,24 milhões de kwanzas reajustados 
(cerca de 5 dólares) O salário médio de trabalhadores não especializados na função pública 
era apenas um pouco mais elevado do que este, o que correspondia ao mais baixo nível 
nos quadros salariais da função pública. 
 
Dado o pequeno número de empregos no sector formal, os salários cada vez menos 
atractivos na função pública e nas empresas estatais e o rápido crescimento da população 
urbana economicamente activa, a maioria dos habitantes urbanos à procura de trabalho, 
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viraram-se para o sector informal que se tornou no seu principal refúgio e meio de 
sobrevivência. Para além de alguns artesãos, comerciantes e pescadores, poucas pessoas 
nas áreas urbanas se encontravam empregadas no mercado informal até ao surgimento dos 
grandes mercados paralelos, em meados dos anos 80 e a liberalização da economia 
iniciada em finais dos anos 80. Desde então, este sector da economia cresceu 
enormemente. Em Luanda, o auto-emprego que totaliza o grosso do emprego no sector 
informal, aumentou como proporção do total de emprego de 26% para 30% entre 1990 e 
1992 (Aguilhar, T-1992; INE, T-1992). Em 1995, 41% dos empregados nas áreas urbanas 
estavam a trabalhar por conta própria (INE, T-1996) 
 
Em 1995, 51% das famílias urbanas tinham, pelo menos, um dos seus membros envolvido 
em algum tipo de actividade comercial individual ou familiar, e tais actividades totalizavam 
55% do rendimento familiar (INE, T-1996; Grave, Ribeiro & Ceita, T-1997). Em resumo, o 
comércio informal tornou-se a principal fonte de rendimento das famílias urbanas ou, nas 
palavras de um analista, "o mais importante mecanismo de sobrevivência urbana na 
actualidade em Angola" (Van der Winden, T-1996). 
 
As mulheres, em particular, viraram-se para ao sector informal, especialmente, para o 
comércio a retalho, para terem oportunidades de gerarem rendimentos: em Luanda em 
1993, as mulheres totalizavam 70% dos empregados por conta própria (um marcante 
contraste com a proporção de dois homens para uma mulher no sector estatal) e 21% de 
todas as mulheres com idades superiores a dez anos estavam envolvidas no comércio a 
retalho (INE, T-1993). Muitas famílias estão dependentes sobretudo dos rendimentos 
obtidos na economia informal, porque estes rendimentos tendem a ser mais elevados do 
que os salários pagos no sector formal, basicamente aos homens que constituem a maioria 
deste sector. 
 
Contudo, apesar da sua importância para os rendimentos das famílias urbanas, os 
rendimentos do sector informal são geralmente baixos, em comparação com o custo de 
vida.          
 
4.2.2 Segurança Alimentar dos Agregados Familiares Peri-urbanos 
 
As análises acerca do acesso do agregado familiar à alimentação são especialmente 
importantes, devido ao facto da disponibilidade de alimentos ser um indicador chave do 
bem-estar do agregado familiar. Os agregados familiares participam mais nos mercados de 
produtos alimentares do que em qualquer outro mercado e mais de 55% das despesas são 
destinadas a alimentos.37 Mudanças grandes ou súbitas nos preços de produtos alimentares 
podem, assim, ter importantes implicações na capacidade dos agregados familiares urbanos 
de terem acesso a alimentação suficiente. 
 
O acesso às terras e sua posse pode proporcionar desenvolvimento económico. Uma 
política adequada de administração de terras pode contribuir, grandemente, para a redução 
dos índices de pobreza. Nas cidades, sobretudo nas zonas peri-urbanas, a casa é não só 
um lar, mas igualmente uma parte importante da economia familiar, para a produção ou 
para o comércio. Em termos de segurança alimentar e de redução da pobreza, assegurar 
um maior acesso às terras para as mulheres (nas cinturas verdes ou na própria cidade) 
constitui uma das estratégias prioritárias, sendo que elas constituem a principal força de 
trabalho e garantia da segurança alimentar da família.  
 
 
4.2.3 Necessidades básicas e acesso aos serviços 
 

                                            
37 Development Workshop, Luanda Peri-Urban Household Profile, p 16, July 2002 
 

 
  32 



As áreas peri-urbanas em Angola conheceram, ao longo da sua história, um investimento 
quase insignificante. Nos últimos anos da época colonial e nos primeiros anos da 
independência houve algumas tentativas de canalizar investimentos sociais para zonas peri-
urbanas. Deste modo, algumas áreas peri-urbanas mais beneficiadas estão providas de 
serviços, ou pelo menos de infra estruturas para a existência desses serviços, que não 
existem nas zonas peri-urbanas mais recentes. Por exemplo, em Luanda, em algumas 
áreas dos bairros Hoji ya Henda e Ngola Kiluanje, ocupadas antes de 1985, existem 
algumas escolas estatais e alguns chafarizes. Em áreas mais distantes do centro da cidade 
esse tipo de infra-estrutura pública já não existe. Trata-se, geralmente, de qualquer modo de 
investimentos de baixa qualidade, construídos à pressa, sem que tivessem sido previstos 
fundos e sistemas para a sua manutenção e que não tiveram em conta a crescente procura. 
Apesar da degradação real das áreas urbanizadas e dos serviços públicos aí existentes, 
mantêm-se as diferenças entre estas e as zonas peri-urbanas. 
 
a) Água e saneamento 
 
O difícil acesso à água é, sem dúvida, um dos problemas mais graves que a população nos 
bairros peri-urbanos enfrenta, em particular em Luanda. Segundo as estatísticas do MICS 
para 2001, 11,3% das pessoas têm acesso a água canalizada, em Luanda. Mulheres e 
raparigas entrevistadas durante estas pesquisas quantitativas, declararam que despendem 
entre 2 a 3 horas por dia para recolherem e transportarem água.  
 
Segundo dados do INE (2000) 5,2% do total das despesas dos agregados familiares da 
cidade de Luanda são dirigidas para o abastecimento em água (INE, 2000). A esta 
informação é necessário adicionar o facto de que, tendo em conta o preço elevado da água 
nas zonas peri-urbanas, o uso da água é extremamente racionado, não cobrindo por isso, 
muitas vezes, as necessidades básicas da população 
 
A questão do abastecimento de água nos bairros peri-urbanos é sem dúvida, muito 
complexa e difícil de resolver. Visto o estado em que se encontra a rede de distribuição de 
água, cujas principais condutas estão “parasitadas” por inúmeras ligações clandestinas, 
muitos chafarizes, já em si em número reduzido, oferecem um abastecimento de débito tão 
fraco e irregular que a sua utilização (e por isso a sua manutenção) deixa, rapidamente, de 
aparecer como interessante. 
 
A rede de esgotos nas cidades serve apenas as partes urbanizadas e, geralmente, não está 
em bom estado. Algumas casas peri-urbanas (e mesmo algumas casas em zonas 
urbanizadas) têm fossas sépticas. Mas a maior parte das casas peri-urbanas não têm 
esgotos nem fossas sépticas. Certas ONGs têm programas de construção de latrinas mas a 
sua utilização nem sempre é adoptada pela população. 
 
b) Electricidade 
 
A maioria dos bairros peri-urbanos não possui rede de distribuição de energia eléctrica. Em 
Luanda, por exemplo, as “puxadas” clandestinas são numerosas. Para além disso, uma 
prática aparentemente corrente nalguns bairros, é um grupo de moradores juntar-se para 
comprar um Posto de Transformação (PT) que depois virá a ser utilizado pelos membros do 
grupo. Outras vezes, o PT é comprado por uma pessoa que depois revende as “puxadas” e 
a utilização da energia. No Kikolo por exemplo, uma “puxada” custava, em 1999, entre 220 
e 230 dólares. A este valor é necessário, posteriormente, adicionar 8 a 10 dólares por mês 
de consumo. 
 
 
c) Educação 
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Segundo os dados do PNUD para Angola, para o ano 2000, 23% da população com idades 
entre os 5-18 anos nunca frequentou a escola e o analfabetismo dos adultos atinge a taxa 
de 58% a qual é superior à média da taxa de analfabetismo na África Sub-Sahariana 
(41.5%). 
 
As escolas existentes nos bairros peri-urbanos estão superlotadas. O número de alunos, 
normalmente, excede a capacidade das escolas. A maioria das escolas foram construídas 
na era colonial ou nos primeiros anos da independência, no centro da cidade ou em alguns 
bairros mais antigos. Muitas das escolas construídas nos bairros peri-urbanos são 
inadequadas, ou são adaptações de outros edifícios (lojas, capelas ou armazéns) com salas 
pequenas, com fraca iluminação natural. Além disso, a forte pressão sobre o espaço, não 
facilita a construção de novos edifícios escolares (Oxfam, 1999). Em Luanda, cada uma das 
salas é utilizada, quotidianamente, por três turnos de alunos. Nas outras cidades, as salas 
são utilizadas por dois (às vezes três) turnos durante o mesmo período. 
 
Além disto, a maioria dos entrevistados, durante o estudo quantitativo, descreveu o 
processo de registo escolar para acesso à primeira classe do sistema de educação oficial 
como sendo, aborrecido, pouco transparente e caro. É pedido aos pais que apresentem 
uma cópia do certificado do registo de nascimento, na área de Luanda. Conseguir estes 
certificados no registo civil é um grande dispêndio de tempo. Estatísticas do MICS para 
2001 mostram que só 29,2% das crianças têm um certificado de nascimento, na área de 
Luanda.  
 
A maior parte das crianças permanece fora do sistema de ensino ou procura alternativas ao 
ensino público. Devido à debilidade do sistema público, existem agora algumas escolas 
privadas. Na parte urbanizada da cidade, são escolas de alguma qualidade mas com preços 
elevados. Nos bairros peri-urbanos, são geralmente escolas ligadas a congregações 
religiosas ou “explicações” (aulas dadas em casas privadas ou quintais). 
 
As “escolas de explicação” não dão acesso às provas e diplomas reconhecidos, mas são 
mais flexíveis e menos dispendiosas para as famílias pobres. A família pode pagar por dia, 
a escola não exige nem muito material nem batas e o aluno pode assistir às aulas quando 
quiser. Para algumas famílias, as “escolas de explicação” constituem um serviço 
complementar àqueles oferecidos pelas escolas, normalmente, registadas pelo Ministério da 
Educação.    
 
Um estudo recente sobre o género e posse de habitação, realizado nas mesmas comunas 
que o presente estudo, demonstrou que as mulheres mencionam, explicitamente, a sua 
preocupação com a educação dos seus filhos.38 
 
d) Saúde 
 
Da mesma forma que os serviços de educação, a oferta de serviços de saúde é, nos bairros 
peri-urbanos, de fraca qualidade. Para além dos postos e centros de saúde públicos, 
concentrados em áreas mais antigas, existe hoje uma oferta privada ligada a ONGs e 
igrejas ou profissionais de saúde, mais ou menos qualificados. Algumas destas pessoas são 
enfermeiros, mas outras possuem qualificação duvidosa, como disseram alguns 
entrevistados: “um pequeno quarto em casa e sobre a porta escrito “dá-se injecções e soro”, 
ou coisa similar. 
 
Enquanto os moradores dos centros das cidades recorrem a clínicas privadas, os 
moradores de bairros peri-urbanos recorrem a enfermeiros particulares ou compram 
medicamentos, sem consultar um profissional de saúde. O tempo de espera e de viagem é 
uma razão frequente para a não utilização dos serviços públicos. 

                                            
38 Development Workshop, Luanda Peri-Urban Household Profile p 15, July 2002 
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4.3 Conclusões sobre características dos populações peri-urbanos  
 
Só um pequeno número de residentes das áreas peri-urbanas, onde se realizou o estudo, 
se considera a si mesmos “deslocados internos”. Por conseguinte, parece muito mais 
apropriado analisar a situação destas populações considerando-os como residentes das 
áreas peri-urbanas das cidades, em vez de “deslocados internos”. 
 
A análise das necessidades básicas nas áreas peri-urbanas estudadas, mostrou que uma 
das mais prementes prioridades dos residentes peri-urbanos é conseguir uma parcela de 
terra e nela construir a sua casa. Além disso, a provisão de infra estruturas básicas e de 
serviços sociais pelo Estado, é um dos factores-chave para a abordagem destas 
necessidades básicas nas áreas peri-urbanas, para reduzir a pobreza e promover o 
desenvolvimento socio-económico. Montantes desproporcionados dos magros rendimentos 
das pessoas são gastos em comida, água e serviços sociais de baixa qualidade e, muitas 
vezes, fornecidos por um sector informal irresponsável. Quebrar o ciclo vicioso da pobreza, 
em tais circunstâncias, é quase impossível. Se o Estado fornecesse adequados serviços 
básicos, a população poderia não só pensar na luta pela mera sobrevivência, mas engajar-
se mais noutras actividades económico-produtivas.39 
 
Para um investimento bem sucedido e sustentável nas infra-estruturas e serviços sociais 
básicos, o plano da cidade é um importante passo. Como um funcionário do governo disse 
no Huambo:  
 

“Só um plano de urbanização possibilita a planificação e implementação de um 
saneamento básico”. 

 
Pode haver um interesse limitado do Estado, em investir em áreas peri-urbanas, ocupadas 
por residentes, mas que não estão, de forma clara, destinadas a habitações e que, mais 
tarde ou mais cedo podem vir a ser objecto de remoção de populações residentes para 
posterior reassentamento.  
 
Clarificar a política de terras joga um papel importante no planeamento da cidade. 

                                            
39 Um exemplo positivo e interessante do Namibe será discutido mais tarde, neste estudo. O governo provincial 
criou, de forma eficaz e a baixo custo, um novo bairro, com condições de vida muito melhoradas, simplesmente 
definindo os lotes para habitações e fornecendo as infra-estruturas básicas. 
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5 A moldura institucional e legal  
 
5.1 Análise da moldura institucional e legal, e modos de ocupação da terra e 

garantias do direito à posse e uso da terra 
 
A informação usada neste capítulo provém de várias fontes: 

 Análise de legislação relevante 
 Entrevistas com informadores-chave 
 Um inquérito quantitativo nas áreas peri-urbanas de Luanda 
 Entrevistas com membros da comunidade em áreas peri-urbanas de Luanda e 

Huambo. 
 
A informação de todas essas fontes foi combinada de modo a obter uma síntese detalhada 
e equilibrada. Para a pesquisa sobre a moldura legal, a mais importante componente foi a 
análise de legislação relevante. Para a análise da moldura institucional, recorreu-se a 
entrevistas com informadores-chave. Entrevistas com pessoas nos bairros, a nível da 
comunidade, produziram a maior parte da informação que foi necessária para a terceira 
secção deste capítulo, procurando saber que tipos de sistemas para acesso e posse de 
terras existem nas áreas peri-urbanas e quais os mecanismos que são utilizados para 
garantir o direito a essas diferentes categorias de posse.  
 
5.1.1  Estrutura do capítulo 
 
O capítulo é dividido em três secções tratando de: 
 

A) A moldura legal existente.  
B) O papel actual das diferentes instituições do governo envolvidas na administração da 

terra, 
C) Diferentes categorias de posse de terras, mecanismos de regularização e resolução 

de conflitos que estão a ser usados nas áreas cobertas pelo estudo. 
 
Todas as secções serão examinadas em três etapas, referindo-se a :  

 acesso à terra 
 mecanismos de regularização 
 resolução de conflitos relacionados com a terra 

 
Por conseguinte, a estrutura deste capítulo apresentar-se-á como segue: 
 

A. Análise da moldura legal  
            a)  análise legal de como o acesso à terra é regulado; 

b) análise de como a legislação vigente regula a função dos governos central e 
provincial, Ministérios e diferentes níveis administrativos; 

c) análise legal de como os conflitos sobre terras podem ser solucionados; 
 

B. Análise das práticas correntes de administração da terra 
a) práticas correntes do governo para acesso à terra  
b)  função actual da administração do Estado na garantia do direito à posse de 

terra 
c) função actual da administração do Estado na resolução de conflitos de terra  
 

C. Modos de ocupação de terra e garantias do direito à posse e uso da terra  
a) acesso a terrenos para fins habitacionais 
b) legalização 
c) conflitos 
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Depois de cada secção, serão discutidas as primeiras conclusões. Essas conclusões 
preliminares fornecerão as bases para a secção de análise que está no seguimento do fim 
deste capítulo. 
 
5.1.2 Análise do quadro legal 

 
Resumo do quadro actual em vigor:  
 
Lei específica, determina que o direito ao uso e aproveitamento da terra de pessoas 
singulares e colectivas é reconhecido e protegido pelo Estado; e que o Estado deve 
garantir e reconhecer o direito de toda a pessoa à aquisição do direito ao uso e 
aproveitamento da terra. 
 
A concessão da terra, para uso e aproveitamento, adquire-se mediante licença emitida 
pela autoridade competente. O concessionário adquire o direito de superfície sobre os 
terrenos objecto de concessão. 
 
Em modalidade a regulamentar, o concessionário pagará ao Estado uma prestação anual 
pela concessão da terra. 
 
Compete ao Governador da Província conceder o título e o direito de uso e 
aproveitamento da terra para habitação, de acordo com os regulamentos e normas 
estabelecidas sobre a matéria. 

 
 
5.1.3 Análise legal de como é regulamentado o acesso à terra 
 
A Lei n°2030 de 22/06/1948 define que só o Estado, autarquias locais e pessoas colectivas 
de utilidade pública administrativa podem constituir, em terrenos do seu domínio privado, o 
direito de superfície. Com base nesta lei, foram elaboradas posturas, em diferentes 
províncias, muitas vezes referidas como “código de posturas” que define o regulamento e 
aplicação desta lei na província em causa.  
 
No Estado independente, a sua Lei Constitucional define que a terra constitui propriedade 
originária do Estado e pode ser transmitida para pessoas singulares ou colectivas, tendo em 
vista o seu racional e integral aproveitamento. A forma de utilização do fundo nacional de 
terras, que é o conjunto de solo, subsolo, o leito dos cursos de água, lagos, lagoas, as 
águas territoriais e a plataforma continental que constituem o território da República de 
Angola, deve ser organizado pelo serviço de cadastro. O Estado respeita e protege a 
propriedade das pessoas, quer singulares quer colectivas e a propriedade e a posse de 
terras pelos camponeses, sem prejuízo da possibilidade de expropriação, por utilidade 
pública, nos termos da lei.  
 
Em 1992, foi elaborada a primeira “lei da terra,” a Lei 21-C/1992 de 28 de Agosto. Esta lei 
regula a concessão dos terrenos destinados a actividades agrícolas e pecuárias. Neste 
caso particular, a intenção do legislador foi, entre outras, fomentar e disciplinar o 
desenvolvimento agrário, assegurar o melhor aproveitamento dos terrenos, adoptar um 
processo de concessão das terras o mais simplificado possível, assegurar aos 
concessionários da terra a sua posse, uso e fruição e garantir às populações rurais o direito 
aos terrenos que ocupem e explorem com habitações e culturas.  
 
O Decreto 46-A/92 fez voltar o “direito à superfície” à prática. Os Governos Provinciais, no 
domínio de gestão urbana, com este instrumento legal, podem constituir o direito de 
superfície sobre terrenos de que sejam proprietários, a favor de pessoas singulares e 
colectivas. A venda de talhões, com direito à superfície, será feita por período não inferior a 
25 anos e até um prazo de 60 anos, renováveis por tempo a acordar no acto da sua 
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constituição. O Decreto determina que os Governos Provinciais deverão proceder às 
devidas adaptações das posturas municipais que regulam a concessão de talhões em 
regime de direito de superfície, procedendo a derrogação se os artigos dela carecerem  
 
5.1.4 Leis e decretos específicos das províncias 
 
A.       Luanda 
 
O Governo de Província de Luanda achou necessário iniciar, nos finais de 1994, com 
carácter de emergência, um programa que visa inverter a tendência de ocupação 
desordenada e melhorar as condições urbanas, nomeadamente o Programa Piloto Luanda, 
com base no respectivo Plano Director Zonal. Esse Programa de Emergência, regulado pela 
resolução nº 30/94 de 10 de Novembro, teve a intenção de assentar numa Política de 
Desenvolvimento do Solo da Província para cuja viabilidade ter-se-á de contar com 
agregado eficiente e eficaz de forças políticas, económicas e sociais, com base na 
capacidade de poder aquisitivo e de poupança da população e das entidades públicas e 
privadas, nacionais e estrangeiras, interessadas em equacionar as respectivas 
necessidades habitacionais. 
 
Com isso, o GP pretendeu começar a dar satisfação às necessidades conjunturais que 
podem ser resumidas no seguinte: 
- viabilidade mínima do reforço do sistema de abastecimento de água; 
- evitar as ocupações ilegais de terrenos oferecendo alternativas planeadas e 

minimamente infra-estruturadas; 
- montar e capacitar as estruturas de gestão urbana do GP; 
- fortalecer a economia de mercado, através da consolidação da economia formal em 

relação aos terrenos; 
- criar oportunidades habitacionais extensivas a todas as modalidades: promoções 

imobiliárias, auto-construção, realojamento; 
- estabelecer Directrizes Sectoriais de Política Urbana; 
 
Para tal o GP teve que encontrar um meio adequado de obter receitas com vista à 
implementação das infra-estruturas básicas onde irão ser instaladas as habitações. Tal 
meio capaz de gerar essas receitas é a concessão de terrenos em direito de superfície, em 
moldes legalmente definidos, cujo título é definitivo, pelo prazo da concessão e 
transmissível a terceiros.    
 
A política de Desenvolvimento Urbano para a Província de Luanda e o Programa Piloto 
Luanda (Sul), assim, irão tornar viáveis programas de investimento social já em curso em 
Viana, nos Bairros Golfe, Cambamba e Sapú, bem como na conduta de água Kikuxi-
Talatona, e outros programas que o Governo de Província decida empreender. O Programa 
Piloto Luanda Sul fez parte do plano director.40 
  
Neste sentido, foi elaborada a Postura 1/1996 pelo Governo Provincial de Luanda 
determinando que a concessão de terrenos, propriedade do Governo da Província de 
Luanda, será feita em regime de direito de superfície, quaisquer que sejam a localização, 
natureza e fins das edificações a realizar e tipo de construção adoptado. A concessão, por 
regra geral, seria feita mediante hasta pública o que, evidentemente prejudicaria as pessoas 
com menos capacidade financeira. Reconhecendo isso, e como alternativa, o legislador 
estipulou que o Governo da Província, quando o interesse público assim o justifique, poderá 
adjudicar determinados terrenos a pessoas singulares ou colectivas, dispensando a hasta 
pública.   
 
O Governo da Província de Luanda definirá áreas destinadas à construção de casas 

                                            
40 Reporte a um quadro detalhado do Programa Piloto Luanda Sul no capítulo 6 
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económicas, estabelecendo para o efeito modalidades provisórias de concessão dos 
respectivos terrenos. (Artigo 3, Postura 1/1996) 
 
A Postura acima referida dá uma explicação extensiva do processo de aquisição mediante 
hasta pública e determina, no seu artigo 27º, que as ocupações a título precário e provisório 
de terrenos, propriedade do Governo da Província de Luanda, reger-se-ão por Regulamento 
próprio. 
 
Em 2000, o Conselho de Ministros aprovou a Resolução 27/00 de 24 de Novembro. A 
resolução declara que: 
 

1. É aprovado o Plano de Gestão do Crescimento Urbano de Luanda, que constitui a 
base para a elaboração de seu Plano Director que é parte integrante da presente 
resolução. 

2. Enquanto não for aprovado o Plano Director da Província, todos os Planos de 
Urbanização e Infra-Estruturas, bem como o crescimento físico de Luanda deverão 
observar o estudo ora aprovado. 

3. O Governo da Província de Luanda deverá prestar contas ao Conselho de 
Ministros sobre a execução do Plano de Gestão do Crescimento Urbano de 
Luanda 

 
O Governo da Província de Luanda, com o seu despacho nº 57/2000 e com o objectivo de 
actualizar a legislação que rege a província, criou um Grupo de Trabalho que se ocupará da 
actualização de todas as Leis e regulamentos que regem a actividade do Governo da 
Província de Luanda coordenado pelo Vice-Governador Diógenes do Espírito Santo 
Oliveira.  
 
O despacho 82/2000 do GPL mostra a intenção do GPL de dar início a um programa 
sistemático de urbanização e requalificação urbana da cidade de Luanda, que contribuirá 
para a promoção imobiliária. Para o efeito, foram seleccionados para o arranque do referido 
programa os bairros Sambizanga e Operário. 
 
Para este efeito é criado um grupo técnico e operativo coordenado pela Direcção dos 
Serviços de Planeamento e Gestão Urbana, que assegurará a execução e o 
acompanhamento dos programas de urbanização e requalificação dos Bairros Sambizanga 
e Operário. Além disso, o grupo terá também como tarefa a aproximação das populações ao 
projecto, controlo do uso do solo e a implantação do projecto em coordenação com os 
consultores dos investimentos. 
 
B. Benguela 
 
A base legal de actuação é o Código de Posturas (1964) que surgiu actualizado por força do 
decreto 46 A/92 de 6 de Setembro, na base da Lei 21-C/92 que atribui aos Governos 
Provinciais os poderes de concessão de terrenos a singulares e colectivos. Mais recente, o 
decreto-lei 17/99 de 28 de Outubro, alínea K, a lei orgânica dos governos provinciais, 
administrações e municipais e comunais concede-lhes o poder da fiscalização. 
 
C. Namibe 
 
O Governo tem como guia o Código de Posturas que foi revisto e entrou em vigor no início 
de 2002, com base no mesmo princípio que é a concessão de direitos. 
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5.1.5 Análise de como a legislação vigente regula a função dos governos central e 
provincial, ministérios e diferentes níveis administrativos.  
 
Em Luanda, os pedidos devem dar entrada nas administrações comunais e municipais, 
através de um requerimento que fica registado no Departamento de Cadastro da Direcção 
dos Serviços de Planeamento e Gestão Urbana do Governo da Província.  
 
Várias instituições governamentais estão envolvidas na questão de distribuição e 
regularização de terrenos. O papel de cada uma delas depende, por um lado, da futura 
utilização de terreno e, por outro lado, da etapa do processo de regularização. Sendo assim, 
neste capítulo só tratamos daqueles que têm relevância no processo, nas áreas urbanas e 
peri-urbanas. 
 
Conforme o despacho 27 de 2000 o paradigma dos Governos Provinciais, no que toca aos 
aspectos relevantes ao nosso estudo é o seguinte: 
 

GOVERNO PROVINCIAL 
É um órgão da administração local desconcentrado do poder administrativo central, que visa assegurar, a nível provincial, a 
realização das atribuições específicas da administração do Estado, orientar o desenvolvimento económico e social e assegurar a 
prestação dos serviços comunitários da respectiva área geográfica. 
Competências 
gerais: 

 promover a elaboração e aprovação de projectos urbanísticos e respectivo loteamento para as áreas 
definidas para construção; 

 licenciar terras para diversos fins, de acordo com a legislação em vigor; 
 dinamizar, acompanhar e apoiar a auto-construção dirigida; 
 assegurar que a legislação referente ao uso e posse de terras está a ser respeitada e administrar a 

ocupação de terra, dentro da sua jurisdição; 
Serviços Gabinetes Competências 
Serviço de 
Apoio 
Consultivo 

Conselho da Província  

Gabinete Jurídico 
 

 

Gabinete de Inspecção e Fiscalização  
(depart. de Inspecção e Fiscalização e 
de Registo do Cadastro e Construções 
Locais) 

 Analisar os projectos de construções novas, de alterações, 
reparações e adaptações ou ampliações das existentes; 

 Apreciar os projectos de construção e resistência de materiais; 
 Controlar as características e estética das cidades; 
 Proceder ao registo e cadastro das construções locais; 

Gabinete de Estudos, Planeamento e 
Estatística 

 

Serviços de 
Apoio Técnico 

Gabinete de Apoio e Controlo das 
Administrações Municipais e Comunais 

Acompanhar a execução dos projectos de ordenamento do 
território, bem como a segurança das populações; 

Gabinete do Governador 
 

 

Gabinete dos Vice-Governadores 
 

 

Serviços de 
Apoio 
Instrumental 

Centro de Documentação e Informação 
 

 

Direcções Provinciais 
 

 Serviços 
Executivos 
Directos Direcção Provincial de Obras Públicas 

e Urbanismo  
 
(Departamento das Obras Públicas, de 
Urbanismo, de Habitação) 

 Serviço executivo directo incumbido de assegurar a execução 
das atribuições e competências específicas do GP; 

 Promover e controlar a realização de estudos, projectos e 
empreendimentos, no domínio das obras públicas e 
urbanismo; 

 Orientar o processo da urbanização da província; 
 Promover o desenvolvimento da auto-construção dirigida; 
 Incentivar o fomento da política habitacional a nível da 

província; 
 Velar pela execução da política habitacional a nível da 

província; 
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Administrações locais (municipais e comunais) 
É o órgão superior da administração do Estado no município que, entre outras coisas, é responsável pela elaboração do projecto 
de plano director municipal e aplica as disposições contidas na legislação sobre as transgressões administrativas. 
 
Competências do 
administrador 
municipal 

 Aprovar os projectos de construção e fiscalizar a sua execução; 
 Receber os requerimentos dos cidadãos; 
 Constatar os factos no terreno, através do Grupo Técnico do município, ou das comissões de 

moradores; 
 Resolver litígios referentes aos terrenos via diálogo; 

Estrutura orgânica das administrações municipais 
Serviço de apoio 
consultivo 

Conselho do Município 
 

 

Secretaria da Administração 
 

 

Secção de Estudos, Planeamento e 
Estatística 
 

 

Serviços Sociais 
 

 

Serviços de apoio 
técnico e executivos 
directos 

Serviços Comunitários e Fiscalização  Em matéria de fiscalização coordena as brigadas de 
demolição de construções em transgressão 
 Serviços Económicos e Produtivos 
 Em matéria de urbanismo e obras locais orienta o 
processo de urbanização do município, promove o 
desenvolvimento de auto-construção dirigida 

Serviços de Finanças 
 

 

Serviços do Interior 
 

 

Serviços Executivos 
indirectos 

Serviços de Justiça 
 

 

Gabinete do Administrador 
 

 

Gabinete do Administrador Municipal-
Adjunto 
 

 

Serviços de apoio 
instrumental 

Centro de Documentação e Informação 
 

 

 
 
 
Fiscalização 

 
A Fiscalização é regulada pela postura 66. 
 
 
5.1.6 Análise legal da resolução de conflitos sobre terras 
 
O Estado tem o direito de proceder à expropriação por utilidade pública de terrenos que 
pertençam ao cidadão, nos casos em que interesse superior o justifique. Nestes casos, o 
Estado deve negociar com o cidadão, no sentido de o indemnizar, o que poderá ser feito de 
várias formas. Caso a expropriação tenha como finalidade a construção de habitação, o 
cidadão pode receber uma parcela urbanizada, ou um montante estipulado como 
indemnização. O aspecto importante aqui, é que o cidadão tem direito a ser indemnizado, e 
qualquer acto de expropriação tem que ser negociado entre as duas partes – cidadão e 
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Estado. 
 
Caso o cidadão tome conhecimento de um acto administrativo que lese os seus interesses, 
e/ou direitos, deve reclamar do procedimento administrativo.  
 
Com base no decreto 6/92 de 24 de Janeiro, os litígios sobre a ocupação ilegal de imóveis 
urbanos e rústicos voltam a ser exclusivamente conhecidos e resolvidos, em primeira 
instância, pelas salas Cível e Administrativa dos Tribunais Provinciais.  
 
Por outro lado, os actos administrativos podem ser impugnados por meio de reclamação, 
dirigida ao órgão que dimanou o acto, recurso hierárquico, dirigido ao órgão 
hierarquicamente superior ao que proferiu o acto ou de tutela, dentro de 30 dias contados a 
partir da data da notificação do acto ou da sua publicação, ou recurso contencioso, 
interposto junto do tribunal competente dentro de 60 dias. 
 
Não deixa de ser importante mencionar que grande parte dos conflitos acontecem dentro da 
família tendo, assim, um papel importante na resolução de conflitos, o conselho da família. 
 
Independentemente da natureza do problema, o último foro para resolver o problema é o 
Tribunal. 
 
Juridicamente, relativo à posse e/ou propriedade, os mecanismos de acção são: 
reivindicações no caso de propriedade, ou possessórias (manutenção ou restituição 
respectivamente) no caso de posse.  
 
Na maioria dos casos, as acções são possessórias, pois unicamente os que adquiriram o 
terreno no tempo colonial, ou que os compraram deles, são quem tem registo de 
propriedade sobre o terreno, que é o único documento válido referente à propriedade de 
terrenos. Estes processos são muito morosos, levando 1-2 anos para serem solucionados. 
A morosidade da justiça também é uma das razões que trava a regularização de 
posses/propriedades. 
 
Por outro lado, o desconhecimento de processos jurídicos também contribui, para que o 
cidadão escolha a opção paralela, informal, para resolver o seu litígio. Essa simplicidade de 
resolver o problema, muitas vezes, cria a própria violação, sendo um dos exemplos 
concretos a elaboração de um contrato de compra e venda como documento particular que 
na maioria dos casos, o cidadão considera como a prova da sua propriedade, quando no 
Tribunal este documento é nulo, pois a propriedade só pode ser vendida através de 
escritura pública. 
 
Uma declaração de compra e venda do imóvel não é valida no sentido legal se não tiver 
sido feita por escritura pública. Também, o recibo comprovativo da entrega de documentos 
não dá direito a iniciar a construção. 
  
Como foi mencionado em alguns entrevistas, na maioria dos casos, todas as partes 
envolvidas no litígio têm um ou outro tipo de documento emitido pela administração, na 
maioria dos casos de níveis diferentes.  
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5.1.7 Construções sem autorização e as suas consequências 
 
É punível pela lei construir ou modificar prédios urbanos, assim como alterar 
significativamente a sua estrutura externa ou a disposição interna das respectivas divisões, 
sem autorização das entidades competentes, executar obras em locais urbanizados, sem a 
devida autorização, comprometendo a estética e o traçado arquitectónico das cidades, vilas 
e povoações, executar obras na via pública, nos passeios e exteriores sem a devida 
autorização, construir muros em contravenção das regras estabelecidas pelos regulamentos 
das edificações. 
 
As autoridades policiais ou de fiscalização que tomem conhecimento da prática de qualquer 
transgressão administrativa deverão elaborar imediatamente o auto de notícia e enviá-lo às 
autoridades competentes. 
 
A entrada, durante a noite, destas entidades, apenas se poderá efectuar no caso de estar a 
decorrer transgressão que perturbe a tranquilidade e o repouso dos cidadãos. 
   
Os transgressores deverão pagar uma multa que será aplicada pelas autoridades 
administrativas centrais ou locais. As multas, no caso de construção ou ampliação e de 
qualquer edificação urbana ou qualquer outra construção, serão fixadas de acordo com o 
valor da construção, podendo atingir metade desse valor. A multa deverá ser paga dentro 
de 30 dias. A entidade competente poderá, nos termos que vierem a ser regulamentados, 
determinar a demolição de obra começada ou concluída. 
 
Se a casa de alguém for destruída, usando o direito de propriedade, há o chamado Instituto 
de Posse que está regulamentado e que o governo tem de respeitar. Se um indivíduo habita 
um certo espaço por um ano e um dia, este espaço tem de ser respeitado como sua posse 
e se, eventualmente, tiver que se destruir a casa desse indivíduo, isto terá que ser 
precedido de um acordo entre o governo e o cidadão. Isto está regulamentado no Código 
Civil. Pode não haver muitas garantias, mas o governo só pode retirar esta pessoa do lugar 
que ocupa se lhe oferecer outra garantia.41 
 

                                            
41 Esta informação foi fornecida pelo Governo Provincial durante um contacto, no ano 2000. 
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5.1.8  Resumo das leis e dos decretos 
 

Lei / Decreto 
 

Descrição 

Nacional  
Lei n°2030 de 22/06/1948 Só o Estado, autarquias locais e pessoas colectivas de utilidade 

pública administrativa podem constituir, em terrenos do seu 
domínio privado, o direito de superfície. 
 

Lei 19/91 A compra do imóvel ao Estado pode ser feita optando o 
adquirente (com preferência o inquilino) por uma das seguintes 
modalidades: o pronto pagamento, com ou sem recurso ao 
credito bancário, ou através de arrendamento com opção de 
compra. O preço foi estipulado pela Comissão Multi-Sectorial. 
 

Lei 21-C/1992 de 28 de Agosto Intenção: regular concessão dos terrenos destinados a 
actividades agrícolas e pecuárias, para fomentar e disciplinar o 
desenvolvimento agrário. 
 

Decreto 46-A/92 Fez voltar o instituto de ‘direito à superfície’ à prática.  
 

Luanda  
Resolução n° 30/94 de 10 de 
Novembro (GPL) 

Programa de Emergência que visou inverter a tendência de 
ocupação desordenada e melhorar as condições urbanas 
 

Postura 1/1996 (GPL) 
 

A concessão de terrenos, propriedade do Governo da Província 
de Luanda, será feita em regime de direito de superfície, 
quaisquer que sejam a localização, natureza e fins das 
edificações a realizar e tipo de construção adaptado. 
 

Despacho n°57/2000 (GPL) 
 

Actualização da legislação que rege a província  

Huambo  
Benguela  
Código de Posturas e a carta de 
Benguela de 1964 

 

Despacho do Ministério da 
Coordenação Provincial de 2 de Abril 
de 1982 

Despacho do Ministério da Coordenação Provincial de 2 de 
Abril de 1982, que determina a aplicação dos antigos códigos 
de postura pelas Administrações Provinciais e Municipais. 

Decreto 17/99 de 28 de Outubro, 
alínea K 

Autorização para a fiscalização: a lei orgânica dos governos 
provinciais, administrações municipais e comunais concede-
lhes esse poder 
 
 

Namibe  
Código de posturas O Governo tem como guia o código de posturas que foi revisto 

e entrou em vigor no início de 2002, com base no mesmo 
princípio que é a concessão de direitos. 
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5.2  Moldura Institucional, (práticas institucionais dos governos 
locais)  
 
5.2.1  Prácticas de gestão de terras 
 
A prática de gestão das terras varia nas quatro províncias estudadas. Os mecanismos e 
ferramentas têm as suas origens na tradição da administração colonial e pós-
independência; outros têm raízes nas adaptações e inovações dos próprios administradores 
e funcionários. A eficácia das práticas locais varia muito entre as províncias estudas, mas 
em geral mostraram debilidades e a falta de capacidade de adaptação às realidades da 
crise urbana dos últimos anos.  

 
a) Planeamento Urbano 

Os Planos Directores são um importante mecanismo para definir o acesso à terra. Eles 
definem as áreas urbanas e peri-urbanas e indicam as zonas onde os cidadãos podem 
obter terrenos para construção de habitações. Apenas Benguela tem tal plano.42 Mas os 
Planos Gerais de Urbanização dos 4 municípios não têm, porém, sido implementados 
devido a constrangimentos de vária ordem, uns relacionados com as instituições 
interventoras no processo de ordenamento, gestão, acompanhamento e fiscalização 
(limitados recursos humanos, técnicos e financeiros), outros devidos ao êxodo do campo 
para as cidades exacerbado pela guerra e que fez ultrapassar as taxas de crescimento 
previstas naqueles planos de urbanização. Em síntese, os factores limitativos indicados 
foram: 
 
Os terrenos ainda não foram cadastrados; 
 
O deficiente acompanhamento e controlo. Neste aspecto foi referido por um dos 
entrevistados que “onde esteve presente a autoridade, foi possível controlar o processo de 
urbanização”; 
 

A corrida das populações rurais para as cidades, provocada pela guerra. Nos municípios de 
Benguela e do Lobito, principalmente, isto criou dificuldades óbvias de acomodação 
ordenada das populações deslocadas. 

 
No Huambo, o governo provincial realçou a necessidade de desenvolver um Plano Director 
como o mais importante passo no caminho do planeamento da cidade e da segurança 
habitacional. O Namibe apenas tem um rascunho de um Plano Director que foi deixado 
pelos Portugueses. 
 
Em Luanda, o Conselho de Ministros aprovou a atrás mencionada Resolução 27/00 de 24 
de Novembro, aprovando o “Plano de Gestão de Crescimento Urbano de Luanda”. 
 
Funcionários do governo, no Huambo e em Benguela mencionaram que o Ministério das 
Obras Públicas e Urbanismo deveria ser responsável pela elaboração de um Plano Director. 
Segundo nos informaram, a lei 27/2000 dá a esse Ministério a responsabilidade de traçar 
uma estratégia urbana. Um funcionário do Ministério das Obras Públicas deu a conhecer 
que o seu Ministério seria, realmente, o responsável pela elaboração dos Planos Directores, 
mas que, presentemente, não têm a capacidade de fazer tal. 
 
 
 

                                            
42 Documento de base é o foral de 1973 donde surgiu o novo plano director feito em 1987-89, por uma empresa 
búlgara. 
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b) Práticas Actuais 

A nossa pesquisa demonstra que, nas áreas peri-urbanas, a administração do governo tem 
um papel muito limitado no acesso das pessoas à terra. O estudo realizado a nível das 
comunidades nas áreas peri-urbanas de Luanda e Huambo confirma isto. Dois factores 
importantes para esta falta de influência parecem ser a fraca presença do Estado nestas 
áreas e um mercado de terras muito activo. Este último será discutido com mais pormenor 
na secção três deste capítulo, pois que, por agora, trataremos da administração do Estado e 
do seu papel no acesso à terra. 
 
Parece que a falta de uma política clara de terras e mecanismos com ela relacionados que 
ajudem a implementar tal política (como por exemplo o Plano Director atrás mencionado), 
limita muito o papel da administração do Estado em termos de dar às pessoas acesso à 
terra. Entrevistas com informadoes-chave também mostraram que em termos de acesso à 
terra os governos comunais e municipais não têm um mandato muito claro. 
 
Nalguns casos, o governo provincial deu alguns passos concretos no sentido de dar ou 
negar às pessoas acesso à terra. Em Luanda, os realojamentos para “Luanda Sul” e da Boa 
Vista para Viana são dois exemplos. No Namibe, a criação do bairro 5 de Abril é um 
exemplo positivo de dar acesso à terra e providenciar infra-estruturas básicas. Em 
Benguela, a administração municipal tem autonomia, com poder de decisão, na atribuição 
de concessões. No peri-urbano, quando se tem a certeza que são terrenos do Estado 
passa-se uma autorização, depois da verificação. No Lobito, para fins habitacionais e 
industriais, a Administração tem autonomia total para autorizar até 5.000 metros quadrados, 
desde que não seja uma indústria poluidora. Para além de 5.000 metros quadrados é 
necessária a anuência do governo provincial. 
 
No Huambo, as administrações municipais são consideradas donas da terra, no quadro 
jurídico. Com a sua enorme população de deslocados internos, o governo provincial jogou 
um papel essencial no assentamento destas populações em campos, especificamente nos 
centros de reassentamento do Casseque III, Lomanda, Betânia, assim como centros 
noutros municípios.43 Contudo, excepto no caso do Casseque III, estes campos não estão 
realmente situados em áreas peri-urbanas. 
 
 
5.2.2 Função das instituições do Estado para a posse segura de terras - 
regularização de terras 
 
Este capítulo tratará do processo administrativo da legalização de terras nas áreas peri-
urbanas das quatro cidades deste estudo. 
 
A.    Luanda 

a) Funcionamento Actual 
 
Entrevistas com informadores-chave e informação da população descreve o processo 
seguinte: 
 

• O cidadão dirige-se à administração comunal e apresenta o seu pedido por escrito. A 
                                            
43 Na nossa pesquisa no Huambo, só 3 dos 8 bairros investigados mostraram intervenção do governo 
na atribuição de terras. Um foi um campo recente de deslocados internos (Casseque III), um outro 
mais antigo, um assentamento rural de deslocados internos (km 25) e o último, uma área peri-urbana 
designada para veteranos de guerra. Para mais pormenores ver secção 3 deste capítulo. 
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administração comunal do Bairro Operário, por exemplo, recebe 8-10 pedidos por 
mês. O processo completo que o cidadão deve dar entrada inclui os seguintes 
documentos: 

 
o Requerimento à Administração Comunal, Municipal, Governo da Província 

 
o Croquis de localização (eventualmente, o departamento técnico da 

administração pode fazer o croquis) 
 

o Requerimento aos Bairros Fiscais (I, II, III) Projecto 
 
Um dos problemas já identificados, nesta fase, é que muitas vezes os cidadãos dão entrada 
a um processo, no nível errado. Em alguns municípios, acontece que, quando o processo 
dá entrada no nível municipal, os funcionários começam a tratar do assunto sem dar a 
conhecer ao nível comunal, contribuindo assim para a impossibilidade de gerir e controlar 
os processos e terrenos já solicitados, no nível comunal. 
 
É nesta fase do processo, que o Governo tenta criar critérios válidos para a distribuição de 
terras, sendo necessário anexar os requerimentos aos Bairros Fiscais, que por sua vez, 
verificam se o cidadão não é contribuinte predial, sendo ou não possuidor de uma 
habitação. 
 

• A comissão comunal de moradores desloca-se ao terreno e verifica se há algum 
impedimento (não são peritos, unicamente constatam os factos) e emite um parecer 
que será anexado ao processo. Se houver comissão de moradores de base, o nível 
de comuna encaminha para aí. 

 
• A administração comunal, com um ofício, encaminha o processo à administração 

municipal, informando se há ou não há inconveniente em atribuir o terreno. A 
administração comunal emite o documento intitulado: “declaração de ocupação de 
terreno e habitação” que não tem valor jurídico, sendo apenas um parecer. 

 
• A nível de Município, o Grupo Técnico, que faz parte da estrutura da administração 

municipal, vai ao terreno e confirma os factos. Emite um parecer que anexa ao 
processo e envia o processo completo para o governo da Província. 

 
• O processo completo sobe ao Gabinete Técnico da Direcção dos Serviços de 

Planeamento e Gestão Urbana do Governo da Província para decisão final. 
 
Ao nível provincial é então feito um estudo multifacetado: 
 

• Primeiro o processo vai ao cadastro para saber quem é o proprietário do terreno, 
depois, por razões de edificação vai à gestão urbana, e depois por razões de 
segurança pode-se publicar um anúncio no jornal.  

 
• Obtendo a informação de carácter jurídico e topográfico, emitida pelo Departamento 

de Cadastro a petição vai para o departamento de gestão urbana, na secção de 
arquitectura. 

 
• Aqui, o cidadão tem 6 meses ou 1 ano para apresentar o projecto, e depois 2 anos 

para construir. Caso não o faça, o terreno volta automaticamente para o Governo 
Provincial de Luanda, sendo o trespasse de terreno a terceiros proibido, por postura 
provincial. 

 
b) Cadastro 

 

 
  47 



A Direcção de Planeamento e Gestão Urbana está compartimentada em três 
departamentos: Departamento de Cadastro, Departamento de Gestão Urbana e o 
Departamento de Planeamento Urbano, que funcionam em conjunto. O Departamento de 
Cadastro zela pelas questões de terras. 
 
Em Março de 2000, o departamento inteiro só tinha seis arquitectos. Em caso de 
requerimento de terreno, o processo primeiro vai ao cadastro para saber quem é o 
proprietário do terreno. Depois, por razões de edificação vai à gestão urbana. Porém, isto 
não dá muita segurança porque, às vezes, o proprietário até se encontra aqui, ou então 
deixou herdeiros e, assim, por questões de segurança, o departamento publica um aviso no 
Jornal de Angola, durante trinta dias.44 
 
Os arquivos encontram-se em muito mau estado: muitos documentos estão destruídos e os 
que não estão, muitas vezes são de difícil acesso.45 
 
c) Fiscalização 

A fiscalização tem dupla subordinação, ou seja, administrativamente depende da 
Administração Comunal, mas metodologicamente subordina-se à sua Direcção Provincial. A 
sua função é  
verificar se as pessoas que estão a construir têm autorização ou não. Caso não, emitem um 
auto de embargo. 
 
Uma entidade governamental disse que se constatou que a fiscalização não é exercida 
devidamente, pois a maioria dos casos fraudulentos não culmina com multas oficiais, sendo 
antes resolvida na base de entendimento fora das normas definidas legalmente, e por vezes 
toma a forma de suborno. 
 
 
d)  Resolução dos conflitos  
 
A Direcção Provincial de Fiscalização recebe os conflitos que a Administração Comunal não 
consegue resolver. Tem o papel de apaziguar conflitos e, em caso de falta de consenso, 
tem a responsabilidade de encaminhar os casos para posteriores procedimentos jurídicos à 
Policia e ao Tribunal e até mesmo proceder a demolições. 
 
B. Huambo 

a) Funcionamento actual 
 
O cidadão que quer um terreno (na maioria dos casos, compra o terreno dum outro cidadão) 
contacta o soba do bairro. O soba verifica se o terreno, realmente, está livre para venda e 
se não tem outro dono. Ele faz uma declaração com a qual o cidadão se dirige à 
administração de bairro (antigamente chamada administração comunal). A administração 
dos bairro faz mais uma declaração, junta este documento a um pedido de legalização e 
entrega o processo à Secção Municipal dos Serviços Comunitários. Esta passa um atestado 
e junta-o ao processo. Em casos de terras para fins não habitacionais, entrega este 
processo à Delegação Provincial do Ministério da Agricultura. Em casos de terras para fins 
habitacionais, entrega o processo à Delegação Provincial do Ministério das Obras Públicas 
e Urbanismo. A Delegação das Obras Públicas é responsável pelo cadastro, fazendo o 
croqui de localização e passando a licença de construção. 
 

                                            
44 Esta informação foi-nos fornecida numa entrevista com um funcionário do departamento jurídico do governo 
provincial de Luanda, no ano 2000. 
45 Informação fornecida pelo departamento jurídico da Direcção de Planeamento e Gestão Urbana durante uma 
entrevista em 2000 
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Cada documento comporta certos custos. Algumas pessoas mencionaram que é caro 
demais. Uma fonte da administração também nos disse que os custos poderiam ser 
revistos. Alguns informadores também mencionaram que pagamentos informais podem 
elevar ainda mais os custos da legalização. 
 
Uma entidade governamental no Huambo disse que “neste momento existe uma falta de 
definição de competências sobre a gestão de terras. Precisa-se de uma definição de 
competências entre os diferentes órgãos do Estado para terras urbanas e suburbanas: 
principalmente entre as Obras Públicas, que são o gestor, e as Administrações Municipais 
são os donos das terras, no quadro jurídico.” Definir as competências é importante. Por 
exemplo, acontece hoje que a Direcção Provincial da Agricultura tem terras dentro da 
cidade. Nas áreas peri-urbanas, esta falta de competências pode-se sentir ainda mais, dado 
a difícil demarcação onde acaba de o peri-urbano e onde começa o rural.46 
 
b) Cadastro 

Existe um cadastro a nível da administração municipal. 
 
c) Fiscalização 

Os serviços comunitários parecem jogar um papel na fiscalização, porque nas entrevistas 
com as populações dos bairros, várias pessoas mencionaram que funcionários dos Serviços 
Comunitários aparecem e exigem o pagamento de multas a qualquer cidadão que esteja a 
construir sem autorização. Por outro lado, a nível provincial, foi-nos dito que os Serviços 
Comunitários não têm qualquer mandato no domínio das terras. 
 
d)  Resolução dos conflitos 
 
Uma fonte, a nível da administração local, disse que é importante que os sobas façam, 
primeiro, uma declaração. Eles atestam que o terreno em questão não tem, realmente, outro 
proprietário, além do declarado. Antigamente, havia pedidos sem a declaração do soba e 
isso criou conflitos e confusão. Por isso, todos estes passos são necessários. 
 
 
C. Benguela 

a) Funcionamento actual 

i) Processo administrativo para legalizar um terreno na área peri-urbana 

Pedido da concessão, por escrito, acompanhado da memória descritiva e da planta de 
micro-localização do terreno dirigida ao Administrador Municipal. Este pedido pode 
(deveria?) conter o parecer do administrador de zona, emitido após verificação no terreno; 
 
Verificação, no terreno, pelos serviços técnicos da Administração Municipal, para saber se a 
planta se enquadra nos tipos de construção previstos no plano de urbanização do local; 
 
Autorização (ou não), ainda a título precário, do Administrador Municipal; 
 
O requerente tem 6 meses para apresentação do projecto de construção e 4 anos para a 
execução do mesmo. No fim deste período e no caso de não ter feito o aproveitamento do 
terreno, é-lhe retirada a concessão ou, eventualmente, (caso não haja outros interesses 
para o terreno) é-lhe prorrogado o prazo por mais 4 anos. Durante o período que lhe é 
concedido para a construção é aplicada uma taxa anual de arrendamento. 
 
No final da construção esta é vistoriada pelos serviços competentes da Administração 
                                            
46 Isso também é o resultado da falta dum “Plano Director” para o desenvolvimento da cidade. A importância dum 
tal plano foi mencionada, várias vezes, pelo Vice-Governador Jaka. 
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Municipal e, se aprovada, o seu proprietário é encaminhado para os serviços de registo 
predial e finanças para o registo nominal e para a atribuição dos impostos. 
 
A administração só pede o parecer do Governador Provincial em casos excepcionais, 
quando se trata de grandes empreendimentos. 
 
ii) Transgressões e soluções adoptadas 

Ocorrem várias construções ilegais nos perímetros urbanizados. Os serviços técnicos da 
administração municipal devem, nestes casos, verificar a transgressão no terreno. As 
soluções adoptadas vão desde as mais ou menos formais – como, por exemplo, o processo 
de legalização, se a construção se enquadra no plano de urbanização – à aceitação 
provisória (fora do legislado) do acto consumado, quando a construção é do tipo precário 
(caso de deslocados e outros populares carentes). Nestes casos, o ocupante deverá 
assinar uma carta de renúncia em que declara aceitar que a construção venha a ser 
demolida, sem quaisquer indemnizações, quando houver alguém interessado na correcta 
utilização do terreno. 
 
Aceita-se, de um modo geral, que as causas daquelas transgressões se devem na província 
mais às debilidades funcionais dos órgãos de gestão e de fiscalização do que, 
propriamente, à pressão demográfica provocada pelo êxodo rural. Considera-se também 
que os problemas criados são já significativos mas ainda possíveis de correcção.  
 
 
iii) Aquisição de terrenos para construção em áreas da cintura urbana, sem infra-
estruturas  
 
É nestas áreas onde a situação de construção é mais desordenada e mais problemática. 
Incrementada, principalmente, pela forte imigração para as cidades provocada pela guerra, 
fez surgir vários bairros na periferia das cidades e provocou o crescimento dos já existentes, 
para fora dos perímetros urbanizados. 
 
As iniciativas de ocupação de terrenos e de construção têm sido, de uma maneira geral, 
individuais (familiares), principalmente de famílias de deslocados vivendo em campos de 
trânsito ou em pequenos aglomerados em instalações provisórias, sem um mínimo de 
condições, de onde a sua saída organizada foi sempre sendo adiada. 
 
Todas as habitações construídas nestas áreas, fora de qualquer plano de urbanização, são 
consideradas provisórias. 
 
iv) Procedimento administrativo 

A situação é, em primeira-mão, colocada ao “soba” do bairro, pelo indivíduo interessado 
num terreno para construção. O “soba” é um coordenador dos residentes, eleito por estes e 
aceite pela autoridade administrativa. 
 
O interessado faz um pedido, por escrito, ao Administrador Municipal acompanhado de uma 
micro-localização do terreno mesmo rudimentar, através do administrador da zona. O 
administrador da zona, em coordenação com o “soba” avalia, no terreno, o pedido e emite 
um parecer. O Administrador Municipal recolhe o parecer dos serviços técnicos da 
administração e autoriza (ou não) a construção, a título precário. A taxa a pagar para este 
tipo de construção é relativamente baixa. 
 
 
b) Cadastro 

O cadastro da cidade está na posse do Instituto de Geodesia e Cartografia de Angola 
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(IGCA). O Instituto Nacional de Ordenamento do Território (INOT) parece não ter grande 
protagonismo em todo esse processo e, conforme a informação que nos foi fornecida, é 
apenas chamado pelo governo para verificar um projecto de grandes dimensões. Foi 
também mencionado que a falta de definição concreta da interligação entre a 
Administração, INOT e o IGCA, tornam as coisas mais difíceis, pois por exemplo o cadastro 
da cidade está em posse do IGCA que é praticamente uma entidade militar. 
 
 
c) Fiscalização 

i) Município de Benguela: A fiscalização intervém mais nas transgressões 
administrativas, na verificação das obras para saber se têm licenças e se o projecto está 
aprovado, e pode haver casos em que as obras são suspensas. 
 
ii) Municípios da Baía Farta e do Lobito: Não há fiscais no Município, mas sim um 
funcionário da administração que faz o acompanhamento da construção, ou seja, fiscaliza.47 
Há uma estratégia local: faz-se a avaliação do poder económico do cidadão e são-lhe 
aplicadas taxas em conformidade, sendo que os mais vulneráveis pagam menos. 
 
d) Resolução dos conflitos 
 
Os despejos e as demolições são feitas, somente, com a autorização do tribunal, ou seja a 
Administração requer ao tribunal para o fazer. Existem situações em que os cidadãos 
recorrem e o tribunal tem de voltar a julgar o caso, mas em dois casos reais, exemplificados, 
a Administração ganhou a causa. 

 
Recentemente, tentou-se fazer a demolição e posterior realojamento de um grupo de 
pessoas mas a Administração não conseguiu, porque são esposas e familiares de 
elementos da Policia anti-motim e houve resistência por parte daqueles. Assim, a 
Administração teve que suspender tal acção. 
 
Uma fonte mencionou que há bastantes conflitos com a Administração, 10% são por causa 
das construções anárquicas; 

Uma outra fonte disse que não há conflitos de terras por não haver escassez de terrenos; 

Lobito: Existem casos em que as casas são muito pequenas e não deveriam ser aprovadas, 
mas como a terra já tivera sido, previamente, distribuída fazem-se excepções; 

Lobito: Nas áreas em que as pessoas construíram nas zonas de reserva do Estado e para 
as quais existam planos de urbanização, os fiscais vão aos bairros, deixam uma notificação 
mediante os artigos do código de postura e aconselham os populares a melhorarem as suas 
casas. Ao mesmo tempo, os populares assinam um termo de renúncia por requerimento 
sem indemnização. Esta prática é mais para as áreas onde não há qualquer tipo de 
construção. 

Lobito: Uma fonte disse que os conflitos são muito raros, aparece um em mil casos. A 
gestão de terras é mais eficaz, actualmente. O serviço de cadastro está mais organizado. 
Há dois anos houve um caso que chegou até ao tribunal. Entre dois requerentes quase que 
não há conflitos. Não houve ainda casos de expropriação e indemnizações. 

 
D. Namibe 

a) Funcionamento actual 

O requerimento do cidadão é dirigido ao Governo da Província que, por sua vez, o 

                                            
47 O decreto-lei 17/99 de 28 de Outubro, alínea K, a lei orgânica dos governos provinciais administrações e 
municipais e comunais concede-lhes esse poder (para fiscalização). 
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encaminha ao Administrador Municipal e ao Instituto Nacional de Ordenamento do 
Território, que é um órgão adstrito ao Ministério do Planeamento. Este, por sua vez, faz a 
“localização micro” (ultimamente, cobra 5 a 6 USD por metro quadrado para o trabalho) e a 
posterior aprovação, tendo em consideração os aspectos técnicos e urbanísticos, incluindo 
a avaliação do projecto de construção. 
 
Em muitos casos, o processo é devolvido pelo Instituto por não ter preenchido um dos 
requisitos técnicos. O parecer deste Instituto é enviado ao Governo Provincial e, caso tudo 
esteja dentro das normas, este autoriza a concessão.  
 
O cidadão tem 5 meses para iniciar as obras no terreno. Caso não possa, a Administração 
Municipal passa a cobrar uma renda anual de 2 Kwanzas por metro quadrado, até ao 
segundo ano. A partir dessa altura passa a cobrar 5 kwanzas por metro quadrado. Se 
iniciadas as obras dentro dos prazos estipulados não se paga renda mas apenas uma taxa 
anual. 
 
Caso não se tenha iniciado a construção, depois de 3 anos, o terreno reverte para o Estado. 
Uma fonte governamental disse que existe uma relativa demora na atribuição dos direitos 
de superfície, e os que constroem sem autorização (não por sua culpa) são encorajados a 
proceder à legalização dos seus espaços ou residências, havendo grande flexibilidade por 
parte das autoridades, neste sentido. 
 
b) Cadastro 

Considera-se funcional sendo que o processo é feito em três vias: uma que fica com o 
requerente, uma na Administração Municipal e a outra no Governo Provincial. O projecto, 
antes de ser autorizado e arquivado, passa pelo Gabinete de Inspecção e Fiscalização do 
Governo Provincial para ver se está de acordo com os aspectos técnicos e urbanísticos.48 
Na nossa opinião, este sistema de arquivo é eficaz nesta Província, contribuindo para que 
haja menos problemas levados ao foro judicial. 
 
c) Fiscalização 

O gabinete de Inspecção e Fiscalização do Governo Provincial executa a fiscalização. 
Fomos informados de que há muitos problemas com a fiscalização, pois que os seus 
membros possuem muito baixo nível académico e não têm capacidade para avaliar uma 
anomalia fiscal, em termos técnicos. A própria Administração Municipal só possui dois 
Técnicos Médios de Construção Civil. Assim, trabalham mais na fiscalização do 
saneamento básico. 
 
d)  Resolução dos conflitos 
 
Foi-nos dito que não há indemnizações em caso de demolição por as casas serem 
construídas com materiais locais (adobes de areia reforçados com burgau). 
Em algumas áreas urbanizadas, quando as pessoas constroem sem autorização devem 
fazer um requerimento com o levantamento de tudo o que construíram e depois negociar 
com a administração o que é permitido construir naquele lugar. Se não estiver em 
conformidade com os planos da cidade, a casa é demolida e é dado ao cidadão um outro 
lugar para construir. Estes casos são, realmente, muito raros. 
 
 
5.2.3 Resumo da moldura institucional 
 
Embora muitos funcionários do governo tivessem sublinhado a importância dos Planos 

                                            
48 Entrevista: INOT, 27 de Junho 2002 
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Directores, eles não existem em três das quatro províncias do estudo. Só Benguela tem um 
que data do princípio da década de 90 e Luanda iniciou o processo com um Plano de 
Gestão do Crescimento Urbano de Luanda. O papel do Estado em providenciar aos 
cidadãos acesso à terra, nas áreas peri-urbanas parece muito limitado. Algumas excepções 
são o “Projecto-piloto Luanda Sul”, o bairro 5 de Abril no Namibe, e o Casseque III no 
Huambo, que é um campo de trânsito de deslocados internos, perto da cidade. 
 
Os processos de regularização das terras são semelhantes em todas as províncias, embora 
com algumas variantes que importa mencionar Em Luanda e Namibe, é só o Governador 
que pode autorizar concessões de terra. O Governo Provincial de Benguela tem um sistema 
até certo ponto mais descentralizado, dando às Administrações Municipais a autoridade 
para fazerem concessões de terra até 5.000 metros quadrados. 
 
Foi-nos dito que o primeiro contacto que os residentes peri-urbanos procurando terra têm é 
com a Administração Comunal em Luanda, com os sobas no Huambo e Benguela e com o 
Governo Provincial no Namibe. Embora muito centralizado, parece que o sistema mais 
funcional é o do Namibe. Contudo, conforme referido por vários informadores, a cidade 
nunca teve que enfrentar grandes afluxos de deslocados ou outros migrantes. Benguela 
fornece um exemplo interessante de um certo grau de descentralização administrativa. 
 
Vários informantes a níveis administrativos mais baixos mencionaram que têm que enfrentar 
duas principais dificuldades: crescimento muito rápido das populações nas áreas peri-
urbanas e uma falta de formação e de recursos humanos e financeiros que lhes permitam 
executar as suas tarefas. Como notou um entrevistado a nível duma Administração: “o 
sistema actual não satisfaz as necessidades das populações, principalmente pelo facto de 
não haver retorno dos documentos por parte da Direcção de Gestão Urbana do Governo 
Provincial”. 
 
A pesquisa deu-se conta que, a nível da administração de base, a maioria de funcionários 
parece trabalhar com base na sua experiência e sem conseguir identificar os diplomas 
legais que utiliza. Parece que isso é resultado da falta de orientação e formação técnica dos 
trabalhadores de base. Não há um guia público transparente, referente aos procedimentos a 
seguir, no caso de aquisição de uma parcela de terra ou referente à resolução de um 
problema ligado à habitação. Na Província de Namibe a própria administração só possui 
dois técnicos médios de construção civil. Esta ignorância, por parte dos funcionários e dos 
próprios cidadãos, tem como provável efeito que em Luanda, onde a primeira autoridade a 
contactar devia ser a administração comunal, muitos cidadãos dão entrada dos processos 
nos níveis superiores, incluindo municipal e provincial. Estes, por sua vez, como nos foi dito, 
às vezes não informam o nível comunal sobre a existência dum processo em andamento 
referente a um terreno, dificultando assim, manter o controle no nível de Província. 
 
Em Benguela, foi-nos mencionado que, onde a administração do Estado podia manter 
alguma presença nas áreas peri-urbanas, as ocupações de terrenos para construções eram 
mais ou menos controladas.  
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5.3 Modos de ocupação de terra e garantias do direito à posse e uso da 
terra 
 
5.3.1 Acesso à terra e posse de terra para fins habitacionais 
 
A maioria das pessoas entrevistadas teve acesso à terra através da compra. A maior parte 
das vezes, a terra é comprada, directamente, a indivíduos privados. Os entrevistados 
mencionaram que, para encontrar o terreno, davam a conhecer a outras pessoas (amigos, 
família, colegas) a sua intenção de comprar uma parcela, de forma a serem informados, no 
caso de alguém saber de um terreno à venda. 
 
No estudo quantitativo em Luanda, todos os proprietários tinham pago algo pelo acesso ao 
terreno que ocupam, dos quais 70% tinham pago, segundo a sua própria opinião, um 
montante significativo, pelo menos o equivalente ao rendimento mensal duma família. 
Aqueles que tinham chegado nos últimos 10 anos mencionaram, mais frequentemente, o 
pagamento dum montante significativo pelo acesso ao terreno, demonstrando um possível 
aumento nos preços, nos últimos 10 anos. 
 
A segunda categoria mais mencionada foi o aluguer de terras por privados individuais. As 
entrevistas semi-estruturadas em Luanda e no Huambo revelaram que as pessoas, em 
geral, não gostam de alugar a terra, porque isso lhes dá menos segurança visto o dono do 
terreno/ casa poder, em qualquer altura, querer ter de volta o terreno. Os entrevistados 
indicaram que alugar terra é muitas vezes apenas por tempo muito curto e todos os 
cidadãos entrevistados que estavam nessa condição, mostraram um grande desejo de 
comprar a sua própria parcela, se tivessem a oportunidade de encontrar uma, a um preço 
compatível com as suas posses. 
 
A terceira categoria muitas vezes mencionada (no caso do estudo quantitativo a quarta mais 
mencionada categoria) é o acesso à terra por herança ou a título gratuito oferecido por um 
membro da família. Este modo de acesso à terra foi muitas mais vezes mencionado em 
entrevistas no Huambo do que em Luanda. Uma razão para isto pode ser que nas áreas 
peri-urbanas do Huambo os costumes e leis tradicionais que regem a distribuição das terras 
da família sejam mais fortes do que em Luanda. 
 
Das áreas onde se efectuou a pesquisa, a atribuição de terrenos pelo governo apenas foi 
encontrada no Huambo. Mas só pessoas em dois dos sete bairros49 investigados 
mencionaram esta categoria. Um desses dois bairros foi especialmente construído pelo 
governo para mutilados ex-combatentes (Kilombo) e a outra área (Km25) é um sítio de re-
assentamento de deslocados internos. Por conseguinte, este número pode ter um efeito 
distorcido na média geral, tendo em conta que nos outros bairros nenhum dos entrevistados 
recebeu terras do Estado. 
 
 

                                           

 
 

 
49 Não incluindo as entrevistas de Casseque III, porque lá, o estudo incidiu sobre as lavras dos 
habitantes. Sendo um campo de deslocados, os terrenos para a habitação, neste bairro, foram 
cedidos pelo governo. 
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Quadro 6  Acesso à terra por categoria 
 

 Luanda  
(pesq. quant.) 

 % 

Luanda  
(pesq. qual.) 

 % 

Huambo 
% 

Comprado  58 59 46 
Alugado 22 26 16 
Por Herança  8 3 10 
Ocupação 
espontânea  

12 - - 

Atribuição pelo 
Governo  

- - 12 

Outros modos de 
acesso 

 12 16 

TOTAL 100 100 100 
 

Na pesquisa quantitativa em Luanda, 58% dos entrevistados compraram o terreno que 
ocupam, 22% dos entrevistados alugaram o terreno, 12% ocuparam espontaneamente um 
terreno vazio e 8% receberam-no por herança ou a título gratuito dum membro da família.Na 
pesquisa qualitativa em Luanda, 59% das pessoas entrevistadas compraram o seu terreno, 
26% alugaram, 3% obtiveram o terreno por herança e 12% mencionaram outros modos de 
acesso, não especificados. 

Na pesquisa qualitativa no Huambo: 46% das pessoas compraram o seu terreno. 16% dos 
entrevistados alugaram o terreno. 12% dos entrevistados da amostra total obtiveram o 
terreno por esta via. 10% obtiveram o terreno por herança, e 16% das pessoas 
mencionaram outros modos de acesso, não especificados. 
 
Em relação às casas, nos bairros estudados, no estudo quantitativo em Luanda, 88% das 
famílias entrevistadas são proprietárias das suas casas e só 12 % são inquilinas. Famílias 
que chegaram há pouco tempo são mais frequentemente inquilinas, e só 6% daquelas que 
se instalaram há mais de 10 anos são inquilinas. A tendência é de alugar uma casa, 
inicialmente, mas de comprar ou construir a sua própria casa logo que possível. 

 
Só 15% dos proprietários compraram uma casa já construída, e 85% organizaram a 
construção duma casa num terreno que tinham adquirido. Neste sentido, há pouca diferença 
entre famílias chefiadas por homens ou chefiadas por mulheres, indicando que mesmo 
mulheres, chefes de família, organizam a compra de materiais e o pagamento de mão-de-
obra para a construção duma casa. Mas leva um pouco mais tempo, no caso das mulheres 
chefes da família. Há certos bairros, onde é mais vulgar os proprietários terem comprado 
uma casa já construída: o bairro Ilha da Madeira e o Bairro dos Ossos são mais antigos e há 
certas casas, nestes bairros, que foram construídas por empresas (por exemplo as 
empresas de café no caso do Bairro dos Ossos) mas, mesmo nestes bairros, 66% das 
casas foram construídas pelos proprietários actuais. 
 
Geralmente, a construção duma casa leva entre 12 e 35 meses: 64% das famílias indicaram 
que a construção leva este tempo, 28% indicam que leva ainda mais tempo e só 8% 
indicaram que leva menos de 12 meses. 
 
Metade (53%) das casas tem 2 divisões: 19% têm menos que 2 divisões e 28% têm mais 
que 2 divisões. Só 20% das casas alugadas têm mais que 2 divisões, enquanto que 50% 
das casas particulares têm mais que 2 divisões. A maior parte dos proprietários (76%) têm 
planos para a ampliação das casas; 18% dos proprietários venderam ou alugaram uma 
parte do terreno, ou da casa, a uma outra família. 
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5.3.2 Regularização e segurança de posse 
 
Esta secção refere-se aos casos em que os entrevistados compraram a terra. 
 
a) Documentos informais no acto de compra de um terreno 
A grande maioria das pessoas entrevistadas que tinham comprado os seus terrenos, têm 
documentos informais. Sendo o mais comum deles, o que é denominado “documento de 
compra e venda”. Este documento é assinado pelo vendedor e pelo comprador de uma 
parcela e, muitas vezes houve testemunhas deste acto. Os resultados da pesquisa sugerem 
que este documento é considerado válido pelas autoridades, a nível da comunidade, até à 
administração comunal. Este documento, em conjunto com as testemunhas tem uma força 
importante na defesa dos direitos à terra pelo comprador. Contudo, sob o ponto de vista 
legal, este documento, por si só é insuficiente para garantir os direitos de posse. 
 
b) Problemas de legalização formal 
Em Luanda, nenhum cidadão/cidadã entrevistado/a tinha legalizado formalmente, o seu 
terreno. A maior parte dos entrevistados não conheciam os procedimentos para legalizar um 
terreno. Apenas 4 entrevistados haviam começado a legalização dos seus terrenos: 
iniciaram o processo através da Comissão de Moradores para obter croquis de localização e 
declaração de cedência; deram entrada dos documentos na Administração Comunal ou 
Municipal e os documentos seguiram o seu curso até ao Governo Provincial que deveria 
conceder a autorização. Todos desistiram e nenhum entrevistado conseguiu legalizar o seu 
terreno. As razões citadas para a desistência de tentar a legalização do terreno são o custo 
e o tempo deste processo. Um entrevistado mencionou que este processo, que chega até à 
Administração Provincial, custa entre USD 1000 até USD 3000, incluindo valores oficiais e 
valores pagos informalmente, denominados vulgarmente de “gasosas”. Nenhum dos 
entrevistados conseguiu concluir o processo de legalização do terreno. 

 
Quadro 7  Documentos que as pessoas usam quando compram um terreno 

 Luanda  
(est. quant.) 

% 

Luanda  
(est. qual.) 

% 

Huambo 
% 

Número de pessoas 
que compraram o 
terreno 

174 pessoas 20 pessoas 55 pessoas 

Têm documento 
formal (em %) 

0 0 5 

Têm documento 
informal (em %) 

93 80 5850 

 
 
Na pesquisa quantitativa em Luanda não se encontrou um só entrevistado que tivesse 
legalizado, formalmente, o seu terreno. 93% dos que compraram terrenos têm documentos 
informais, geralmente, uma declaração de compra e venda. 
 
Na pesquisa qualitativa em Luanda não se encontrou um só entrevistado que tivesse 
legalizado, formalmente, o seu terreno. 80% dos que compraram terra possuem  
documentos informais, geralmente uma declaração de compra e venda. 

Na pesquisa qualitativa no Huambo51 5% dos entrevistados legalizaram o terreno 
                                            
50 Em alguns casos no Huambo, não ficou claro se foi passada a declaração de compra e venda É possível que, 
nalguns casos, apenas estivessem presentes testemunhas no acto de compra da terra, sem que, realmente, 
houvesse a assinatura de qualquer documento. No entanto, esses casos estão incluídos neste quadro. 
51 Infelizmente, nem todos os entrevistadores, no Huambo, inquiriram, de forma precisa, sobre os documentos 
que as pessoas têm. Por isso, este número deve ser visto como a percentagem mínima. 
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formalmente. 58% dos que compraram o seu terreno possuem documentos informais ou 
tiveram testemunhas, presentes, no acto de compra. 
 
Quadro 8 Percentagem total de todos os entrevistados que 

possuem documentos informais da compra de 
seus terrenos: 

                         

Pessoas com documentos informais
83%

Outros
17%

 
 
 
c) Sentimento de segurança de posse 

No estudo quantitativo em Luanda, os entrevistados que possuem documentos não se 
sentem mais seguros de que aqueles que não os possuem. Os moradores mais recentes 
sentem-se menos seguros: 33% daqueles que estão instalados, há menos de 6 anos, 
sentem-se inseguros enquanto que só 18% dos instalados, há mais de 6 anos, se sentem 
inseguros. 
 
Uma outra questão é as multas que o cidadão, às vezes, tem que pagar por ter construído, 
sem prévia legalização do terreno. Foi observado, em Luanda e no Huambo, que o recibo 
do pagamento dessa multa é considerado como um “documento” que autoriza a posse da 
terra e a construção da casa. Esta atitude é, muitas vezes, confirmada pelo facto de que as 
pessoas que pagaram essa multa, a maior parte das vezes, não mais voltarem a ser 
importunadas pelas autoridades. 52 No Huambo, muitos entrevistados mencionaram os 
Serviços Comunitários como a autoridade que passa as multas. Em Luanda, parece ser 
mais tarefa da Comissão de Moradores ou da Administração. 
 
5.4  Conflitos sobre terras mediação e mitigação  
 
A investigação sobre este tema foi mais difícil, no Huambo, onde a maioria das pessoas tem 
receio de falar sobre conflitos de terras. Muitas acham que falar sobre conflitos, 
especificamente de conflitos que envolvem o governo, fazendeiros ou outras pessoas com 
poder, é falar de “política”. 

 
Durante as pesquisas qualitativas, as pessoas entrevistadas mencionaram duas categorias 
principais de conflitos sobre terras: 

Conflitos entre particulares; 

Conflitos entre um particular e o Estado ou conflitos entre um particular e uma 
grande empresa privada. 

Alguns entrevistados já têm experiência dum conflito de terras, outros não. Aqueles que já 
têm explicaram como resolveram o conflito. Os outros descreveram como resolveriam um 
possível conflito, quer entre particulares, quer entre particulares e o Estado. Por isso, nesta 
                                            
52 Margret Beckwith e Ruth Hadley mencionaram este fenómeno no Sumbe, Kwanza-Sul, numa entrevista, já em 
1998. 
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categoria, estão incluídas respostas sobre conflitos reais e sobre conflitos imaginados. Para 
a análise, juntaram-se os dois tipos de experiência porque ambas mostraram, da mesma 
maneira, em que autoridades têm confiança e quais autoridades que acham capazes de 
resolver um conflito. 
 
5.4.1 Conflitos de terras entre particulares e mecanismos de resolução 
A abordagem deste tema fez-se nas pesquisas qualitativas, em Luanda e no Huambo. A 
origem de conflitos sobre terrenos entre particulares é, geralmente, o terreno ter sido 
vendido a múltiplas pessoas. Também, e principalmente no Huambo, o estudo encontrou 
vários casos de conflitos entre familiares. 
 
Existem diferentes mecanismos de resolução destes conflitos. Em Luanda, os entrevistados, 
para defenderem a sua causa, utilizaram testemunhas verbais do acto de compra, o 
proprietário original do terreno, ou o documento de compra e venda. Quando isso não 
resultou, foram principalmente à Polícia, mas também às Comissões de Moradores e à 
Administração Comunal. Em todos os casos, o documento de compra e venda é importante. 
 
No Huambo, testemunhas que estavam presentes no acto de compra, coordenadores53 e, 
especificamente, sobas são importantes para a resolução de conflitos de terras entre 
cidadãos. 
 
O quadro seguinte mostra quantas vezes uma certa categoria foi mencionada, nas 
entrevistas. Não apresenta percentagens e o número total que o quadro mostra não reflecte 
o número total de entrevistas, porque nem todos os entrevistados quiseram falar de conflitos 
e outros mencionaram duas ou mais formas de resolver conflitos. 
 
 

                                            
53 No contexto de Huambo, falando-se do coordenador refere-se ao coordenador local do MPLA que, em alguns 
bairros, parece ter um papel bastante importante em termos da organização da vida comunal. 
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Quadro 9  Resolução de conflitos de terras entre particulares 
 Luanda (pesq. 

qual.) 
no. de respostas 

Huambo 
no. de respostas 

Proprietário original que 
vendeu o terreno 

5 4 

Testemunhas do acto da 
compra 

10 8 

Soba do bairro - 10 
Coordenador do bairro  6 
Comissão de moradores  6 - 
Policia 12 6 
Administração Comunal 7 - 
Administração Municipal 1 - 
Tribunal 3 - 
Governo Provincial 1 - 

 
Nas duas cidades, testemunhas do acto de compra foram mencionadas por uma grande 
parte dos entrevistados como um dos meios para ajudar a resolver conflitos sobre terrenos. 
Também a Polícia e os proprietários originais foram mencionados, várias vezes. Em 
Luanda, os entrevistados também deram importância à Comissão de Moradores e à 
Administração Comunal. Embora que não tenham sido mencionados no Huambo, foram em 
Luanda também referidos a Administração Municipal, o Tribunal e o Governo Provincial. 
 
No Huambo, atribuiu-se um papel importante aos Sobas e Coordenadores de Bairros, coisa 
que não aconteceu em Luanda. 
 
Como já foi referido, anteriormente, neste relatório, as Comissões de Moradores não estão 
a funcionar, presentemente, no Huambo. Contudo, os Sobas (e, num grau mais baixo, os 
Coordenadores) no Huambo parecem ter um papel similar àquele das Comissões de 
Moradores em Luanda. 
 
As amostras relativamente pequenas das duas actividades qualitativas de pesquisa em 
Luanda e no Huambo, não permitem uma estimativa válida das percentagens. Contudo, os 
resultados são mais indicativos do modo como é importante o papel das autoridades de 
nível mais baixo e das práticas informais do que de outros níveis administrativos e do 
sistema formal jurídico. Um resultado bastante surpreendente foi que muitos entrevistados 
mencionaram a polícia como uma ajuda para resolver conflitos. Em quase todas as 
circunstâncias, os conflitos de terras são casos civis que não cairiam sob a autoridade das 
forças policiais. 
 
5.4.2 Conflitos de terras entre particulares e o Estado 
Em Luanda, 19 pessoas e no Huambo, 18 pessoas mencionaram o Governo como potencial 
ameaça para reclamar a propriedade do terreno. Nas respostas, uma maioria dos 
entrevistados, nas duas cidades, disseram que, quando o Estado quiser o terreno, não se 
poderá fazer nada e o cidadão terá que entregar o terreno. Outros cidadãos afirmaram que 
pediriam ao Estado uma indemnização ou um outro terreno para construir uma casa. As 
testemunhas do acto da compra, sobas, comissões de moradores e coordenadores 
parecem que não teriam um papel importante neste tipo de conflitos, porque quase nenhum 
entrevistado mencionou estes actores. Em Luanda, uma parte dos entrevistados mencionou 
como forma de defesa dos seus interesses recorrer aos órgãos de comunicação social, tais 
como rádio, televisão e jornais. Uma pessoa, no Huambo, ameaçou utilizar a violência para 
defender a posse do seu terreno e da sua casa. 
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Quadro 10  Resolução de conflitos de terras entre particulares e o estado 
 Luanda (pesq. qual.) 

 
Huambo 
 

Não pode fazer nada 10   8 
Pedir indemnização / 
compensação 

  2   6 

Documentos informais 
testemunhos, sobas,  

  0   3 

Denunciar aos rádios/jornais   5   0 
Apresentar queixa ao Ministério da 
Família 

  1   0 

Contactar Instituição de Direitos 
Humanos 

  1   0 

Violência -   1 
Total de respostas: 19 18 

 
A maioria dos entrevistados pensa que o cidadão não tem qualquer poder, quando o Estado 
pretende o terreno, o que confirma a relativa insegurança em que vivem esses mesmos 
entrevistados. Alguns, mas não muitos, têm consciência de que podem pedir compensações 
ou indemnizações. Em Luanda, parece também, provavelmente devido à maior quantidade 
de imprensa liberal nesta cidade (comparada com o Huambo), que as pessoas se 
aperceberam de como a imprensa pode ser um dos meios possíveis para defender os seus 
interesses. 
 
A.  Luanda 
 
Origem de conflitos sobre os terrenos entre o Estado e particulares: 
Planos de urbanização (por exemplo Val Saroca) 
Interesses económicos; o Estado com empresas privadas (por exemplo Farol das Lagostas) 
 
Exemplos de conflitos com o Estado ou grandes empresas privadas são os seguintes: 
 
a) Planos de urbanização, drenagem (por exemplo Bairros Val Saroca e São João) 
Os Bairros Val Saroca e São João foram formados numa área de cultivo atravessada por 
uma vala de drenagem. Certas construções foram feitas ao lado da vala. Neste momento, 
pelo facto de, no tempo chuvoso, se registar uma acumulação de água nos bairros 
superiores a este e até mesmo na zona urbana, visto que a água não escoa, o Governo 
decidiu reparar e pôr a vala em funcionamento. Desta forma, terá que demolir as casas que 
estão dentro do perímetro estabelecido que é de 13 metros. As casas já foram assinaladas 
e são num número superior a 500. A população do bairro espera pela demolição, porém, 
questiona-se sobre os destinos das suas vidas porque informaram-na de que o Governo vai 
construir casas no Cacuaco para essas famílias e só depois é que vai fazer a demolição. 
Não há uma informação segura e os moradores não sabem o que fazer. 
 
b) Interesses económicos, expansão de fábricas (por exemplo Farol das Lagostas) 
O Farol das Lagostas é um bairro que está a ser erguido sobre um terreno do qual vários 
interessados reclamam titularidade. Por um lado, trata-se de um terreno que se encontra 
frente a uma Unidade das Forças Armadas, pelo que, conforme declarações dalguns dos 
entrevistados, os militares venderam terrenos em conluio com a Comissão de Moradores. 
Por outro, o terreno está ladeado por várias empresas e indústrias, sendo a Cimangola, uma 
das indústrias que reclama a sua titularidade. 
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O conflito de terras neste bairro é latente. Os moradores continuam numa dolorosa 
expectativa, em relação a um possível desalojamento. 
 
Nestes casos, a maioria das pessoas acha que nada se pode fazer, se o Estado quiser o 
terreno. Dos entrevistados, aqueles que pensam em defender os seus direitos, o método 
que mais mencionaram foi o de denunciar a situação aos jornais e à rádio. 
 
B. Benguela54 
 
Aparentemente muitas das famílias deslocadas que procuram sair dos chamados 
“aglomerados de trânsito”, quer seja através de familiares residentes, quer seja por meios 
próprios, usam meios expeditos para obterem terrenos para construir as suas habitações. 
 
O procedimento que foi destacado foi o da “compra” dos terrenos a residentes do bairro, 
quer antigos, quer relativamente recentes. De acordo com um dos entrevistados, os 
residentes com mais de 5 anos consideram seu o terreno situado à frente da sua habitação 
e “vendem-no” a quem estiver interessado na sua aquisição. Quando constroem uma casa, 
os cidadãos consideram seu o espaço restante, defronte da habitação, até que apareça 
alguém a solicitar uma parte, para construção e então a parcela é negociada. A demarcação 
é abstracta, até aparecer um novo morador. 
 
Este procedimento tem gerado conflitos quando, por qualquer razão, o terreno é 
reivindicado pelas autoridades competentes ou por algum anterior proprietário e a família 
nele instalada é removida do mesmo. O “comprador” exige ao “vendedor” a devolução do 
seu dinheiro, o que muitas vezes não acontece, gerando-se brigas, por vezes com violência 
física, que geralmente, acabam na polícia. 
 
Na realidade paga-se sempre alguma quantia monetária pela referida parcela, ou para o 
“dono” ou para o coordenador de zona. As ocupações das terras, principalmente, pelos 
deslocados são paulatinas. 
 
5.4.3 Resumo sobre conflitos de terras 
 
Mais de 50% de todos os entrevistados compraram o seu terreno. Os outros entrevistados, 
na sua maioria, usaram outros mecanismos informais de acesso à terra, tais como aluguer, 
herança, ou por doação de algum membro da família. Só em 3 bairros do Huambo foi 
observado que o Estado atribuiu terras aos cidadãos. 
 
Desses entrevistados que compraram a terra, mais de 80% usaram mecanismos informais 
para assegurar a sua posse. O mecanismo mais importante inclui a presença de 
testemunhas, no momento da assinatura, pelo vendedor e pelo comprador do chamado 
“documento de compra e venda”. O uso deste documento foi observado em Luanda e 
Huambo, mas mais frequentemente em Luanda. Para o acesso à terra e segurança na 
posse, as comissões de moradores em Luanda e os sobas (e coordenadores) no Huambo 
jogam um papel importante. Em Luanda, foi mencionado diversas vezes que a comissão de 
moradores é responsável pelo croquis de localização, e no Huambo foi mencionado que os 
sobas trabalham em conjunto com a Administração Comunal para decidir se um cidadão 
pode ou não comprar uma determinada parcela de terra. Segundo a informação colhida 
nesta pesquisa, parece também que a Administração Comunal aceita os mecanismos 
informais para acesso e posse de terra. 
 
 
Contudo, quase nenhum dos entrevistados conseguiu legalizar formalmente a sua terra. 

                                            
54 A informação de Benguela vem de informadoes-chave, porque não foi feita uma pesquisa a nível comunitário 
como em Luanda e no Huambo. 
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Muitos, por falta de informação pois nem sabem como poderiam legalizar os terrenos. As 
actuais práticas administrativas para a legalização de terrenos são consideradas 
burocráticas, lentas e corruptas. Alguns dos inquiridos declararam ter iniciado o processo de 
legalização mas nunca o terminaram, devido aos custos envolvidos e à lentidão do processo 
administrativo. 
 
Os resultados da pesquisa mostraram ainda que há mecanismos informais a nível da 
comunidade que providenciam acesso e posse segura da terra. Contudo, o facto de que a 
maior parte dos entrevistados possuidores de terras pensarem que nada podem fazer no 
momento em que o Estado quiser o seu terreno, indica o alto nível de insegurança na posse 
se estiverem envolvidos actores de fora da comunidade, como por exemplo o Estado ou o 
sector privado. 
 
Em caso de conflitos entre possuidores de terras os mecanismos informais de regularização 
de terrenos parecem contudo providenciar um certo grau de segurança. 
 
Uma conclusão que se pode tirar é que o actual sistema legal e institucional dá protecção 
aos pobres, nas áreas peri-urbanas. Favorece, antes, os actores do sector privado que têm 
os meios financeiros e as ligações políticas que lhes permitem ultrapassar os obstáculos no 
processo oficial de legalização de terra. 
 
Os resultados sugerem que há sistemas e mecanismos práticos in loco para gestão local da 
terra. Mas o problema é que estes mecanismos não estão integrados na administração 
formal e não têm validade formal legal. 
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6  Melhores práticas empregues na gestão de terras 
 
6.1 Experiências de Angola 
 
Nos últimos anos, o UNCHS Habitat reconheceu dois projectos, em Angola, como melhores 
práticas internacionais. Os projectos usaram diferentes abordagens de desenvolvimento 
urbano, das quais se podem tirar lições úteis. O primeiro é um estudo experimental de um 
parceiro “público-privado” e o segundo apresenta uma abordagem ao desenvolvimento 
urbano “baseado na comunidade”. 
 
6.1.1 Programa Auto-Financiado de Infra-estruturas de Luanda Sul 55 
 
A EDURB actua como agente de desenvolvimento urbano, mas não possui a terra, que 
continua sob controlo do Estado que a disponibiliza a outros parceiros, sem custos, através 
do Governo Provincial de Luanda. A terra desenvolvida é então devolvida ao Governo 
Provincial para concessão, a um preço que é pago ao agente do desenvolvimento e 
calculado pelo preço das infra-estruturas instaladas mais uma contribuição social.56. A terra 
é loteada com “direitos de superfície” os quais são transferíveis e renováveis e pode ser 
hipotecada (pelo menos em teoria, pois que, actualmente, não existem instrumentos 
financeiros de crédito à habitação, em Angola). A terra é para ser adquirida através de 
venda a pronto pagamento com as infra-estruturas completas, ou através de pagamento a 
prestações com fornecimento gradual das infra estruturas ou por “aprovisionamento social ”. 
Embora alguma terra já tenha sido distribuída, sem encargos, na última categoria, para 
realojar famílias, ainda não foi disponibilizado qualquer terreno, na segunda categoria.  
 
Em 1992, uma proposta para uma expansão urbana formal em grande escala, iniciou-se, 
baseada num plano director que propunha o conceito de “três cidades” – o centro, os 
musseques, e uma área de expansão de cerca de 10.000 hectares denominada Luanda Sul. 
Esta proposta foi apresentada por uma companhia brasileira e, depois de demoradas 
negociações, nos finais de1994, o Conselho de Ministros deu a sua aprovação a uma 
parceria público-privada, chamada EDURB57. 
 
Os primeiros e principais clientes foram as companhias de petróleos, atraídas pelo esquema 
como alternativa às altas rendas praticadas na cidade e ao sector informal de aquisição de 
instalações alugadas (tais como a venda de “chaves”). No entanto, depois de cinco anos, as 
companhias de petróleos eram apenas uma pequena parte dos mais de 100 clientes. No 
entanto, a maior parte dos clientes continuam a ser companhias estrangeiras. 58 A EDURB 
não fornece habitações, mas os terrenos para o desenvolvimento habitacional. Dos vários 
milhares de famílias residentes em Luanda Sul no ano 2000, cerca de 75% pertenciam ao 
grupo de altos rendimentos e 22% ao grupo de rendimento médio; poucos são os residentes 
de baixo rendimento embora que são uma grande maioria da população da cidade. Cerca 
de 1500 residentes de baixo rendimento foram contemplados com terrenos (e nalguns 

                                            
55  Informação da EDURB,em 2001 e entrevista com o director do projecto, em Outubro de 2001. 
56  O preço final da terra varia entre $50 - $68 /m2, incluindo o “preço social da terra” de $ 2,5/m2. 
57 Isto conduziu à criação de uma empresa pública, a EPRO-URBE (Empresa Provincial de Participações em 
Programas de Urbanizações ) para fazer parceria com a, então recentemente criada, empresa privada (P.V. – 
Consultoria e Participações em Desenvolvimento Urbano Limitada, com base na Prado Valladores Participações, 
uma firma privada brasileira de arquitectura) e que se instituiu como entidade legal nos meados do ano 1996. Um 
dos principais proponentes e primeiros suportes financeiros para a joint venture foi uma firma brasileira, já activa 
em Angola em vários sectores, a OSEL (Odebrecht Serviços no Exterior Lda.), que, subsequentemente, tem sido 
o principal operador da EDURB.  
58 O valor total dos contratos assinados pela EDURB nos finais de 2000 era superior a $133 milhões, com a 
maior parte destes terrenos já desenvolvidos ($ 93 milhões). Isto inclui quatro pólos principais de 
desenvolvimento: o Sector Talatona com rede completa de serviços ($ 70m); o Sector Novos Bairros com 
serviços limitados de água, electricidade, estradas e esgotos; Morro Bento apenas com uma rede limitada de 
água (estes dois empreendimentos custaram um total de $ 6 m); e o Projecto Morar com rede de água, 
electricidade e iluminação pública Este último parece ter sido a componente social para realojar famílias. 
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casos também com casas) como compensação ou realojamento, pois que um dos 
objectivos do programa tinha sido, também, realojar os ocupantes da área destinada ao 
centro político-administrativo de Luanda. Dois problemas principais identificados até agora, 
pela empresa, incluem os problemas de manutenção das reservas de terrenos do projecto, 
pois que estes têm vindo a ser invadidos e loteados por outros e os frágeis laços existentes 
com os fornecedores de serviços urbanos, o que obrigou o projecto a investir nesta área59. 
Planos futuros da parceria incluem atrair novos investidores para o redimensionamento do 
projecto original e o aumento das suas actividades noutras cidades/províncias 
(especialmente Benguela). Espera também criar uma Agência para o Desenvolvimento 
Sustentável alargando as actividades de desenvolvimento habitacional à reabilitação e 
desenvolvimento de infra-estruturas, assim como a criação de um esquema de poupança 
para a habitação. 
 
Sendo um enorme empreendimento, qualquer que seja o padrão usado para comparar, e 
especialmente, no contexto de rotura provocada pela guerra em Angola, a sustentabilidade 
do programa é questionável. O mercado de topo dos terrenos para residências é limitado e 
a expansão do programa a um consumidor de mais baixo rendimento depende da 
capacidade de se suportarem os custos dos terrenos a desenvolver, a não ser que se 
disponibilizem créditos bancários à habitação com utilização de hipotecas, de forma a 
permitir que os grupos de rendimento médio tenham acesso aos terrenos para habitações. 
Além disso, o uso do recurso público da terra beneficiando, primeiramente, grupos de alto 
rendimento (embora grupos de baixo rendimento tivessem beneficiado do programa, foi 
exclusivamente como compensação – sem recuperação de custos), é provavelmente não 
sustentável, socialmente, como evidenciam as invasões. Apesar disto, em 2001, o programa 
recebeu um Prémio Internacional por Melhoras Práticas para o Melhoramento do Meio 
Habitacional da Municipalidade de Dubai (Emiratos Árabes Unidos) e do Programa das 
Nações Unidas para Assentamentos Humanos (UNCHS-Habitat). Este prémio foi concedido 
pela sua contribuição para a renovação urbana e o seu esboço de uma comunidade 
sustentável e sem pessoas sem lar A base de dados do UNCHS Melhores Práticas afirma 
que “o modelo é de fácil transferência e aplicação em qualquer outro país do mundo”. 60 
 
 
6.1.2 Projecto de Melhoramento Urbano do Sambizanga 61 
 
O Projecto Sambizanga, entre 1990 - 1996 melhorou o abastecimento de água, o saneamento 
e a saúde comunitária para mais de 100.000 pessoas numa das áreas urbanas mais pobres de 
Luanda. O projecto tinha como objectivo o desenvolvimento de modelos baseados na 
comunidade para o melhoramento dos serviços do meio ambiente e das condições de 
saúde pública nos musseques peri-urbanos. Embora o projecto não oferecesse direitos à 
terra aos residentes da área do projecto, o aprovisionamento de serviços, incluindo uma 
rede de água para alimentar chafarizes públicos e a construção de latrinas residenciais e a 
capacitação das organizações comunitárias, tais como comissões de residentes e comités 
de água, reconhecida pelas administrações comunais e municipal aumentou o capital social 
e a sensação de segurança na posse. Num estudo sobre os direitos à posse da terra 
efectuado numa área que incluía o projecto Sambizanga registou-se uma percepção 
alargada de que as autoridades comunais e municipais reconheciam a posse da maior parte 

                                            
59 A empresa teve que construir a sua própria rede de água e estação de tratamento, 2 estações de tratamento 
de esgotos e melhorar a estrada principal para a principal nova área de mercado Talatona. 
60 A EDURB indicou a sua intenção de investir $30.000 para instalar um Centro de Estudos e Formação em 
Desenvolvimento Sustentável. 
61O Centro Internacional de Água e Saneamento (IRC) dos Países Baixos nomeou o Projecto Sambizanga como 
“Melhor Prática”. O projecto ganhou um lugar na "Lista das 100 Melhores Práticas" do Centro para Assentamentos 
Humanos das Nações Unidas (UNCHS) para a Cimeira das Cidades em 1996 em Istambul. O projecto integrou 
também a lista mais curta dos 40 candidatos aos prémios finais. O projecto foi implementado em parceria entre a 
Development Workshop (ONG), governo local e organizações comunitárias. 
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dos moradores mesmo que algumas famílias não possuíssem qualquer tipo de título legal. 
 
Os objectivos específicos do projecto eram: 
-    melhorar o acesso aos serviços básicos de abastecimento de água, saneamento e 
cuidados primários de saúde para uma população da área do projecto de cerca de 100.000 
pobres urbanos; 
-    mobilizar a comunidade para, de forma activa, participar na melhoria do saneamento do 
ambiente e das condições de saúde pública na área do projecto. 
 
O projecto trabalhou com membros da comunidade, organizações comunitárias, ONGs e 
autoridades dos governos locais e nacional. Desenvolveram-se esquemas de trabalho 
inovadores entre os diferentes grupos, dependendo das iniciativas específicas levadas a 
cabo. O projecto empregou duas estratégias principais: mobilização da comunidade e 
melhoramentos físicos. A formação foi uma componente inerente às duas estratégias. A 
estratégia de mobilização da comunidade teve como objectivo aumentar a consciência e 
conseguir o envolvimento dos membros da comunidade, dos líderes locais, das associações 
comunitárias, das ONGs e das agências do governo local na melhoria dos serviços de 
ambiente e de saúde. Durante o processo as organizações comunitárias e as instituições 
(governo e ONG) foram reforçadas.  
 
As prioridades do programa foram estabelecidas para dar resposta às necessidades 
articuladas pela própria comunidade. Um programa de avaliação extensiva das 
necessidades foi levado a cabo com membros da comunidade, reunindo dados e 
empregando métodos de acção de pesquisa, de modo a apoiar os membros da comunidade 
a definir as prioridades do projecto. Uma rede de trabalhadores para o desenvolvimento, 
mobilizadores, foi recrutada na comunidade e recebeu formação para fazer a promoção de 
melhorias do ambiente e da saúde com base em prioridades definidas pela própria 
comunidade. Os mobilizadores forneceram o elo principal entre o projecto e a comunidade. 
Organizações comunitárias desenvolveram-se ou fortaleceram-se através da promoção de 
acções colectivas para melhorar as condições da comunidade. Iniciativas comunitárias 
foram apoiadas com assistência técnica, formação e recursos, providenciados pelo Projecto 
Sambizanga. 
 
As prioridades para melhoramentos físicos definidas pela comunidade incluíram:  

 Acesso melhorado à água potável e seu armazenamento seguro  
 Instalações melhoradas de cuidados primários de saúde 
 Remoção segura dos resíduos sólidos e fecais 
 Drenagem das águas estagnadas – melhoria do ambiente.  

 
Os trabalhos de melhoramentos físicos foram realizados sob os constrangimentos impostos 
pela falta de recursos dos fornecedores de serviços (empresas de água e recolha de lixo, 
departamento de saúde). Foram adaptadas tecnologias apropriadas às condições 
encontradas no musseque. Onde a melhoria se confrontou com infra-estruturas 
inadequadas ou inexistentes, como, por exemplo, a falta de camiões de recolha de lixo e de 
contentores, por toda a cidade, as tecnologias concentraram-se no que pode ser feito a 
nível da comunidade. Os melhoramentos foram introduzidos através de programas de 
participação comunitária.  
 
Formação técnica apropriada foi providenciada a jovens homens e mulheres sem emprego 
estável, que receberam formação técnica, quer como aprendizes no workshop de formação 
do projecto, quer como participantes em workshops curtos para tópicos específicos como 
construção de latrinas e de chafarizes. Trabalhadores experientes foram recrutados para 
participarem em sessões de curta duração para formação na construção de latrinas ou 
chafarizes. Foram introduzidas tecnologias melhoradas a nível de base da comunidade de 
modo a assegurar a sua repetida utilização. Desenvolveu-se um sistema de gestão dos 
chafarizes pela comunidade. Os comités de água, eleitos pela comunidade incluem um 
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monitor encarregado de recolher as contribuições monetárias dos utilizadores e de fazer a 
manutenção dos fontanários. 
 
O Projecto Sambizanga foi identificado como modelo de “melhor prática” para a promoção 
da participação da comunidade urbana pobre na melhoria dos serviços básicos em 
assentamentos peri-urbanos tais como os musseques de Luanda. 
 
6.2 Experiência de outros países 
 
A experiência da maior parte dos países da África, da América Latina e da Ásia é que 
sistemas informais de acesso à terra são comuns: nestas áreas, as populações urbanas 
mais pobres e vulneráveis, geralmente, têm acesso a terrenos, através destes sistemas 
informais. As razões para isso são  
 

 a procura de terrenos é massiva 
 os sistemas formais não são capazes de dar resposta a esta procura massiva 
 os sistemas formais implicam custos que estão além das possibilidades financeiras 

das populações urbanas mais pobres e vulneráveis 
 os sistemas formais implicam conhecimentos e investimentos de tempo que estão 

além das possibilidades financeiras das populações urbanas mais pobres e 
vulneráveis 

 os sistemas formais estão, geralmente, ligados a padrões de construção que estão 
além das possibilidades financeiras das populações urbanas mais pobres e 
vulneráveis (Payne, 1997; p 6 – 7). 

 
Em muitas cidades em desenvolvimento, estes sectores informais podem providenciar 
habitação a mais de 70% do total da população. (Payne, 1997) Assim sendo, há muitas 
semelhanças entre a situação de Angola e de outros países da África, da América Latina e 
da Ásia. Sobretudo, são fracas as estruturas legais e administrativas para fazer funcionar 
sistemas formais de acesso à terra. Em quase todos os países, os sistemas administrativos 
enfrentam dificuldades sérias e os procedimentos são lentos. (Payne, 1997; p. 22).  
 
A experiência de outros países é que, mesmo quando não têm segurança formal de jure, 
residentes urbanos geralmente sentem-se seguros de facto. Geralmente existem 
mecanismos informais para minimizar e resolver conflitos (Payne, 1997; p. 8). É outra 
semelhança com Angola.  
 
A experiência de outros países é que residentes urbanos investem na melhoria das suas 
casas e na infra-estrutura comunal quando têm segurança de facto, mesmo quando não têm 
segurança formal de jure (Payne, 1997; p 9).  
 
A segurança formal de jure é necessária para usar a casa e o terreno como garantia contra 
um empréstimo. Mas a experiência de outros países é que este factor não é importante para 
residentes pobres urbanos: outros mecanismos de acesso a crédito são mais importantes 
para residentes pobres urbanos, pois mesmo quando têm segurança formal de jure têm 
receio de usar a casa e o terreno como garantia (Payne, 1997, p.21).  
  
A experiência internacional é que a segurança no acesso à terra é um factor importante no 
apoio às estratégias de sobrevivência familiar e de investimento económico (UNCHS, 1996). 
Todos os governos assumiram um compromisso de melhorar a segurança no acesso à terra 
para todos, com ênfase no acesso pelas mulheres e pelos mais pobres (UNCHS, 1996). No 
passado, este facto estimulou programas de regularização (formalização) de posse e 
acesso à terra mas, nos últimos 10 anos, deu lugar a uma nova abordagem que envolve 
pesquisa e experiências à procura de melhorar a segurança do acesso sem regularização e 
formalização (Durand-Lasserve e Royston, 2002; p. 2). O UNHCS/Habitat (através do 
“Urban Management Programme”) está envolvido nestas pesquisas e experiências. Isso é 
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devido ao facto de que programas de regularização e formalização, raramente, deram os 
resultados esperados. Raramente, existe a capacidade técnica e administrativa de pôr na 
prática programas que dão títulos de propriedade a todos os residentes e que implicam 
capacidades enormes. (Durand-Lasserve e Royston, 2002;   p. 46 e p. 246). Quando um 
governo tenta implementar este tipo de programa de regularização, sem as capacidades 
adequadas, pode provocar situações menos claras e criar mais insegurança (Payne, 1997; 
p 10), (Durand-Lasserve e Royston, 2002; p. 246). Afasta comunidades e instituições locais 
da responsabilidade de resolver os conflitos sobre acesso a terrenos sem criar estruturas 
formais adequadas (Payne, 1977; p. 37). Os sistemas “informais” podem ser mais rápidos e 
claros do que os sistemas “formais”.    
 
A nova abordagem parte da constatação de que segurança no acesso à terra não implica, 
necessariamente, a propriedade individual ou títulos individuais (Fourie, 1999) (Durand-
Lasserve e Royston, 2002; p. 2) (Bromley e Cernea, 1989) (AITEC, 1993; p 24) (Payne, 
1997; p. 25). Envolve um reconhecimento pelo Estado da existência de áreas “informais”, e 
de que o Estado não vai expulsar residentes. Envolve a identificação de constrangimentos 
institucionais e administrativos, antes de qualquer mudança; e envolve um investimento 
forte na criação de capacidade administrativa e técnica (e em salários adequados para os 
trabalhadores nestas áreas), sobretudo para regularizar a posse de terra e a resolução de 
conflitos em áreas “formais” (onde os sistemas, geralmente, funcionam também com 
dificuldade também) e em áreas de conflito entre sistemas formais e informais (onde, 
geralmente, o valor dos terrenos é alto) (Payne, 1997, p. 48 e p. 50). 
 
A nova abordagem reconhece que é necessário ser cauteloso na transformação nas áreas 
informais (Payne, 1997; p 29). A implementação de mudanças graduais foi (na prática) mais 
eficiente em vários países (UN, 1991).   
 
Políticas formais públicas e privadas de gestão urbana e habitação, envolvendo 
desapropriação, esquemas de loteamento e distribuição de terras falharam, geralmente, no 
seu objectivo de irem ao encontro das necessidades das populações pobres urbanas, nos 
países em desenvolvimento. Cada vez mais os governos consideram que os despejos são a 
opção menos apropriada (UNCHS, 1996). Não resolvem, de modo nenhum, o problema do 
acesso à terra e habitação das populações urbanas pobres. O custo político das 
desapropriações é muitas vezes alto, tanto a nível interno como internacional (Cobert, 
1999). Contudo, muitos governos ainda continuam a não desejar comprometer-se com a 
instituição de garantias de fornecimento de títulos legais aos que vivem nos assentamentos 
informais urbanos.  
 
As mulheres, principalmente as mulheres solteiras com filhos, estão em particular 
desvantagem no que se refere ao acesso à terra e à segurança na posse desta. Elas são 
extremamente vulneráveis, principalmente no sector informal de aluguer. Participando e 
envolvendo-se nas organizações comunitárias, as mulheres podem, muitas vezes, diminuir 
ou superar os efeitos da exclusão social. Esquemas participativos que, conscientemente, se 
relacionem com os assuntos do género e da exclusão, podem melhorar o acesso das 
mulheres à terra e à habitação, quando medidas legais ou administrativas, por si só, são 
incapazes de o fazer. (Durand-Lasserve et al, 2002; p 246).  
 
É necessário investigar os mecanismos existentes e o tipo de melhoramento que pode ser 
viável, usado por repetidas vezes e sustentável, antes de tentar modificá-los. Estas 
investigações envolvem estudos profundos (de estilo antropológico) que levam algum tempo 
(Payne, 1997, p 46 e p 48). Ainda não existe experiência internacional suficiente para uma 
implementação rápida de programas de melhoramento e qualquer intervenção deve ser 
acompanhada por estudos e monitorização do impacto (AITEC, 1995). Qualquer 
melhoramento deve ser claro, eficiente e equitativo. Pode ser baseado no melhoramento 
dos sistemas informais existentes, através de maior transparência, prestação de contas e 
capacidades técnicas (Payne, 1997, p 10). 
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6.3 Normas Internacionais das Melhores Práticas: O Direito à Habitação 

condigna como um Direito Humano 
 
O Quadro de Referência Internacional de Direitos Humanos consiste em três documentos:  

1. A Declaração Universal dos Direitos Humanos  
2. Pacto Internacional de Economia, Direitos Sociais e Culturais 
3. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. 

  
Estes três documentos predefinem a moldura dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais. Estas são as bases de uma estrutura que consiste em mais de 50 
convenções de direitos humanos, declarações, regras e princípios. 
 
Sob o ponto de vista legal, a diferença fundamental entre os pactos/convenções/ tratados e 
outros documentos como a declaração de princípios, é que as primeiras são instrumentos 
legais. Significa que, quando qualquer membro das Nações Unidas aceita ou ratifica um 
pacto ou outras convenções/tratados, voluntariamente, sujeita-se a articular a legislação 
nacional, as políticas e práticas com as mesmas linhas em que já se baseiam esses 
documentos internacionais. 
 
Ao ratificar estes diplomas o Estado assume obrigações para com os seus cidadãos, com 
outros Estados membros que os ratificaram, e para com a comunidade internacional de uma 
forma mais abrangente, comprometendo-se a respeitar e garantir os direitos e liberdades 
expressos nesses documentos. 
 
A maioria dos tratados requer também informações regulares sobre os passos dados na sua 
aplicação para garantir os direitos mais relevantes do documento e seu progresso para 
atingir tal meta. 
 
A interdependência e a indivisibilidade de todos os direitos são de consenso comum e são 
princípios reafirmados de forma consistente. Isto significa que o respeito pelos direitos civis 
e políticos não pode estar dissociado do gozo dos direitos económicos sociais e culturais, 
por um lado, considerando que o desenvolvimento económico e social, propriamente dito, 
requer a inclusão de liberdades civis e políticas. 
 
O direito à habitação condigna é universalmente considerado como uma das necessidades 
básicas principais do ser humano. O acesso à água potável e um sistema de saneamento 
adequado são necessidades básicas adicionais, associadas à habitação. 
 
O direito à habitação condigna constitui a pedra angular da Estratégia Global de Abrigo: é 
universalmente reconhecido pela comunidade das nações. Todas elas têm uma forma de 
obrigações no sector de abrigo, exemplificando-se com a criação de ministérios ou agências 
de habitação, com a atribuição de fundos para o sector da habitação e com as suas 
políticas, programas e projectos. Todos os cidadãos de todos os estados, ainda que sejam 
pobres, têm o direito de esperar que os seus governos lhes assegurem os seus direitos à 
habitação, e aceitem a obrigação fundamental de proteger e melhorar as casa e bairros, em 
vez de as danificar ou destruir. A habitação condigna é definida dentro da estratégia Global 
como: privacidade adequada, espaço adequado, segurança adequada, luz e ventilação 
adequada, infra-estruturas básicas e localização adequadas, em conformidade com o 
trabalho e outros recursos básicos, todos a um custo razoável. 
 
a) Declaração Universal dos Direitos Humanos 
 
O direito à habitação condigna é parte dos direitos humanos internacionais. Com a adopção 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, o direito à habitação condigna 
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juntou-se ao corpo internacional, universalmente aplicável e aceite como a lei dos direitos 
humanos. 

 “Todo o cidadão tem o direito a um nível de vida adequado à sua própria saúde e da 
sua família, incluindo alimentação, vestuário, habitação e cuidados médicos, 
serviços sociais necessários, e o direito à segurança na eventualidade de 
desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou na falta de outros elementos 
básicos de sustento, em circunstâncias fora do seu controlo” (Artigo 25.1 do UDHR) 

  
Até agora este direito foi reafirmado em vários documentos internacionais, os quais Angola 
ratificou, na sua maioria 
 
b) Pacto Internacional de Direitos Económicos, Direitos Sociais e Culturais  
 
Este Pacto foi ratificado por Angola a 10 de Janeiro de 1992 e entrou em vigor a 10 de Abril 
de 1992. 
 

“As partes (Estados membros) do presente convénio reconhecem o direito de todo o 
cidadão a um padrão de vida adequado para si próprio e sua família, incluindo 
alimentação adequada, vestuário, habitação e o melhoramento contínuo das suas 
condições de vida. Os Estados membros darão passos concretos para assegurar a 
materialização desses direitos, reconhecendo, para tal a importância essencial da 
cooperação internacional, baseada no livre consentimento” 

 
Angola não submeteu nenhum relatório ao Comité responsável pela Monitorização. 
  
c) Convenção internacional para a eliminação de todas as formas de 
discriminação racial  
 
Não foi ratificado por Angola. 
 

“Garantia dos direitos de todo o cidadão sem distinção de raça, cor, origem nacional 
ou étnica, a igualdade perante a lei, usufruindo dos direitos seguintes:....., direito à 
habitação.” 

  
d) Convenção da Eliminação de todas as formas de discriminação da mulher  
 
Ratificado por Angola a 16 de Setembro de 1985, entrando em vigor a 17 de Outubro de 
1986. 

“As partes (Estados membros) deverão tomar todas as medidas apropriadas para 
eliminar a discriminação da mulher nas áreas rurais, de forma a assegurar a 
igualdade com os homens, na participação do desenvolvimento rural, bem como 
desfrutar dos seus benefícios, e em particular, deverão assegurar para as mulheres 
o direito de:...... assegurar condições de vida adequadas, particularmente em relação 
à habitação, saneamento, água e electricidade, transportes e comunicação”. 
 

Angola não submeteu nenhum relatório ao Comité responsável pela Monitorização. 
  
e) Convenção dos direitos da criança  
 
Angola ratificou a 6 de Dezembro de 1990, e entrou em vigor a 4 de Janeiro de 1991 

“Os Estados membros, em conformidade com as condições nacionais e seus meios, 
deverão tomar medidas apropriadas para assistir os pais e outras pessoas 
responsáveis pelas crianças a implementar este direito e deverão, em caso de 
necessidade, providenciar assistência material e suportar programas direccionados 
para a nutrição, vestuário e habitação”. 
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Angola não submeteu nenhum relatório ao Comité responsável pela Monitorização. 
  
f) Convenção relacionada com o estatuto do refugiado 

 
“Relativamente à habitação, os Estados signatários, considerando que o assunto é 
regulado por leis ou regulamentos ou mesmo sendo sujeitos ao controlo das 
autoridades públicas, deverão conceder aos refugiados a permanência nos seus 
territórios, em concordância com a lei, proporcionando-lhes um tratamento o mais 
favorável possível, e que, em qualquer eventualidade, não será menos favorável do 
que o tratamento dado a outros estrangeiros, geralmente, em circunstancias 
similares”. 

  
g) Convenção internacional de protecção dos direitos de todos os trabalhadores 

emigrantes e membros de suas famílias. 
 

“Os trabalhadores emigrantes deverão usufruir de igual tratamento ao dos nacionais 
do estado empregador relativamente a:... acesso à habitação, incluindo sistemas de 
habitações sociais e protecção contra a exploração, relativamente ao aluguer”. 

 
h) Declaração dos direitos da criança nos seus 4 estádios principais: 
 

 “A criança deverá usufruir dos benefícios da segurança social. Ela tem o direito de 
crescer e desenvolver-se com saúde; para tal, cuidados especiais deverão ser 
proporcionados à criança e sua mãe, incluindo cuidados pré-natais e pós-natais. A 
criança deve ter o direito a uma nutrição adequada, habitação, recreação e cuidados 
médicos”. 

  
i) OIT, recomendação Nº 115 sobre a habitação dos trabalhadores nos seus 2 

estádios principais: 
 

 “Deve ser um objectivo de política nacional de habitação, promover dentro das 
linhas de trabalho da política geral de habitação a construção de habitações e 
serviços para as comunidades, assegurando a habitação cómoda para todos os 
trabalhadores e suas famílias vivendo num ambiente apropriado”. 

 
j) Declaração de Vancouver de Assentamentos Humanos 
 

 “Um abrigo adequado e serviços são direitos humanos básicos que obrigam os 
governos a assumir a responsabilidade de os assegurar para toda a população, 
começando com a assistência directa dos menos privilegiados através de programas 
direccionados de auto-ajuda e acção comunitária” 
 
“As ideologias dos Estados reflectem-se nas suas políticas de assentamento. Sendo 
estes instrumentos poderosos para a mudança não deverão ser usados para 
desapropriar as populações das suas casas ou terras ou para legitimar privilégios e 
exploração. As políticas de assentamentos humanos deverão estar em conformidade 
com a declaração dos princípios e a declaração universal dos direitos humanos”. 
 

k) Declaração dos direitos ao desenvolvimento 
 

 “Os Estados deverão adoptar todas as medidas necessárias para assegurar, a nível 
nacional, o direito ao desenvolvimento e deverá assegurar entre outros, a igualdade 
de oportunidades para todos e o seu acesso aos recursos básicos, educação, 
serviços de saúde, alimentação, habitação, emprego e a distribuição justa das 
receitas. Medidas efectivas deverão ser tomadas para assegurar que as mulheres 
desempenhem um papel activo no processo de desenvolvimento. Reformas 
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económicas e sociais apropriadas deverão ser levadas a cabo de forma a erradicar 
as injustiças sociais”. 

 
l) Resolução da Assembleia-geral 42/146 de 1986 
 
As Nações Unidas, em várias resoluções referiram-se ao direito de habitação condigna, 
como na resolução da Assembleia-geral 42/146 em 1986, quando chamou a atenção dos 
Estados a prestar especial atenção para a materialização do direito à habitação condigna e 
adopção de medidas para o desenvolvimento de estratégias nacionais de abrigo e 
assentamento com programas na linha da Estratégia Global de Abrigo, até ao ano 2000. 
 
m) Resolução de 1993/77  
 
A comissão dos direitos humanos afirmou, nesta resolução, que a prática de 
desalojamentos forçados constituem uma grave violação aos direitos humanos, em 
particular ao direito à habitação condigna. 
 
Vários documentos e decisões encorajam os governos a tomarem medidas imediatas, a 
todos os níveis, de forma a abolir a prática de desalojamentos forçados e conferirem 
segurança de posse legal a todas as pessoas ameaçadas de despejos forçados. 
 
Os Estados foram instados a rejeitar, reformar ou actualizar legislações, políticas, 
programas ou projectos existentes que, de qualquer maneira, afectem negativamente 
aplicação do direito à habitação condigna. 
 
6.4 Lições a tirarem das Melhores Práticas 
 
Os dois exemplos angolanos e experiências de outros países, sugerem que abordagens 
inovadoras em relação a uma posse mais segura da terra e ao melhoramento das áreas 
peri-urbanas têm vindo a ser praticadas com um certo êxito e a providenciar resultados dos 
quais se podem tirar lições para aplicar no actual contexto de Angola. O estudo do 
Sambizanga e a experiência internacional mostraram que a participação da comunidade 
joga um papel importante para a alteração dos custos reais, sustentáveis e apropriados, 
principalmente nos casos em que a capacidade administrativa do Estado é limitada. A 
experiência de outros países também demonstra que é importante a participação da 
comunidade na elaboração e implementação de legislação sobre a terra, de forma a 
estabelecer mecanismos informais para a posse de terra que sejam aplicáveis localmente e 
forneçam segurança aos residentes. Contudo, é mencionado que há ainda uma experiência 
muito limitada em como integrar práticas informais em práticas formais e que deverão ser 
levadas a cabo mais pesquisas, nesta área. Mais ainda e, especialmente, a Convenção 
Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais define padrões importantes 
para os países que ratificaram a convenção. Despejos forçados, sem compensação 
apropriada, são uma violação desses direitos, empobrecem os residentes deslocados e 
podem vir a tornar-se em mais custos para o Estado, a curto ou longo prazo. No entanto, 
como demonstram os dois estudos de Angola e a experiência internacional, há um grande 
potencial de aprendizagem nas lições que se podem tirar das boas práticas usadas no 
respeito pelos direitos humanos e na instituição de mecanismos para a posse informal das 
terras e resolução de conflitos de terras. Se se combinarem as lições, que continuamente se 
vêm tirando, com as pesquisas feitas, teremos uma abordagem que poderá conduzir ao 
encorajamento de resultados futuros para todos os intervenientes – o Estado, os residentes 
peri-urbanos e o sector privado. 
 
 

 

 
  71 



7 Conclusões e recomendações 
 
7.1 Conclusões 
 
7.1.1 Conclusões Gerais 
 
a) Há uma forma de emergência aguda de assentamentos humanos nas áreas peri-

urbanas de Angola, provocada pela mudança massiva de populações das zonas rurais 
para as cidades, devido em grande parte à instabilidade da guerra e aos seus efeitos 
econômicos e sociais. 

 
b) Embora aceirado pela guerra em Angola, o processo de crescimento urbano nos paises 

em vias de desenvolvimento e um facto inescapável, especialmente em África Sul-
Sarana, e assim tem que ser enfrentado com realismo. As áreas urbanas de Angola 
continuara a crescera mesmo que parte de população se relocaliza e a migração 
campo-cidade diminua. 

 
c) Neste fase de crescimento urbano rápido os sistemas e infra-estruturas urbanos 

tornaram-se inadequados para responder a esta pressão e, por outro lado, 
deterioraram-se ou ruíram completamente, daí resultando uma grande degradação 
social e do meio ambiente. 

 
d) Um factor que de facto contribui para esta degradação e a inadequação, ou falta, de:     

i) uma política urbana (incluindo uma política de terras urbanas) e o sistema legal 
relevante, ii) o sistema praticável de gestão do solo urbano e iii) as estruturas 
institucionais ligadas a esta área. As existentes não estavam capazes de responder às 
condições de emergência que envolveram as duas últimas décadas. 

 
e) O estudo demonstrou que os 4 centros urbanos investigados - embora sofrendo alguns 

efeitos da mesma crise urbana nacional, devido à sua localização, geografia, factores 
regionais e diferentes impactos da guerra - foram todos afeitados, embora de forma 
distinta e responderam de várias maneiras às situações. 

 
f) Assim Luanda sofre a mais profunda crise urbana das quatro cidades abrangidas por 

este estudo. Mas também o estudo demonstra que é muito pouco provável que com o 
fim da guerra, e com a pressão demográfica natural, que as áreas peri-urbanas da 
cidade venham a diminuir. Os resultados da pesquisa mostram claramente que os 
sistemas actuais de administração não têm capacidade para gerir a situação. As razões 
principais identificadas desta situação foram os fracos recursos das administrações 
locais e um sistema administrativo centralizado, dando, apenas, ao Governo Provincial 
o direito de ceder terrenos. Mas também se registra a necessidade de tratar de 
ocupações e direitos já existentes numa forma mais diferenciado (vide em baixo para 
mais detalhes). 

 
g) O Huambo experimentou um grande afluxo de deslocados internos, durante a guerra. 

Em diversos casos, o governo atribuiu terras para os deslocados tendo, no entanto, 
surgido conflitos com proprietários e ocupantes tradicionais de terras. O facto de uma 
parte destes deslocados, nos arredores da cidade do Huambo, já terem voltados 
recentemente para as suas zonas rurais de origem, pode vir a aliviar a pressão 
demográfica peri-urbana. Porem as entrevistas no Huambo sugerem que as 
responsabilidades das diferentes instituições governamentais não estão claramente 
definidas e que precisam clarificação de responsabilidades – e dotação de capacidades 
mínimas - de trabalho entre estas instituições. E absolutamente necessário a distingir 
entre direitos diferenciados de ocupação da terra dentro das áreas peri-urbanas, desde 
que existem áreas geridas por autoridades “tradicionais”, pelo sistema de mercado 
informal e ainda pela administração estatal – todos com alguma legitimidade durante o 
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período pos-independência. Assim, como no caso de Luanda necessita definir direitos 
diferenciados a terra urbana com articulação de sistemas de gestão bem definido, quer 
entre as entidades estatais, quer por outras entidades ou mecanismos que adquiriram 
uma certa legitimidade. 

 
h) Em Benguela, as administrações municipais têm mais autoridade e poder de decisão do 

que em qualquer outra das capitais provinciais, cobertas por este estudo. No nosso 
estudo verificou-se que esta descentralização administrativa ajuda as administrações 
locais a melhor lidar com a crise urbana observada nos municípios de Benguela e 
Lobito. Além disto, as Administrações Municipais assumiram autoridade fiscal  

 
i) No Namibe, o processo de regularização de terras é muito centralizado e os 

requerimentos para a legalização são dirigidos ao Governo Provincial, em primeira 
instância. Contudo, a cidade do Namibe experimentou uma crise urbana menos severa, 
e em conseqüência, a administração da terra parece funcionar, relativamente bem. O 
Governo Provincial também deu um exemplo muito positivo, com a criação do Bairro 5 
de  Abril.   

 
 
 
7.1.3 Lições que se podem tirar dos estudos comparativos: 
 
a) A maioria dos funcionários das administrações de governo local e das direcções 

provinciais dos Ministérios que foi entrevistada realçou a falta de recursos humanos e 
materiais para executarem as suas responsabilidades.  

 
b) A base de gestão do solo urbano tem que vir do próprio valorização do solo urbano, que 

e um facto. Isto não quer dizer que a terra urbana tem que ser privatizada, mas que os 
seus valores de uso e troco tem que ser representado também no processo de gestão 
através de taxação de uso e transmissão. 
 

c) A pesquisa nas comunidades de base feita em Luanda e no Huambo, e as entrevistas 
com “informadores-chave”, nas quatro províncias, mostram que os actuais processos 
administrativos de demarcação, atribuição, registro, e/ou regularização de terras, bem 
como qualquer gestão de transferência de direitos, não são capazes de responder à 
demanda dos residentes peri-urbanos. 

 
d) Os resultados da pesquisa, em Benguela, sugerem que a desconcentração da 

autoridade administrativa do nível provincial para o nível municipal mantém uma 
administração da terra mais eficaz. No entanto, é necessário pesquisar mais, 
especialmente, a nível comunitário, para melhor compreensão do impacto do aumento 
da autoridade municipal. 

 
e) A criação do Bairro 5 de Abril, no Namibe, fornece um exemplo interessante de 

melhoramento barato e eficaz numa zona peri-urbana. Devem aproveitar-se as lições, 
tiradas deste caso, para outros centros urbanos em Angola. 

 
f) As cidades têm vindo a ser, permanentemente, transformadas, devido ao deslocamento 

de pessoas. A natureza deste deslocamento é mista e difere de cidade para cidade. 
Nas áreas cobertas pelo estudo, em Luanda, as pessoas deslocaram-se, na sua 
maioria, devido à guerra e também por razões econômicas. Parece, entretanto, que 
uma grande parte dos migrantes permanecerão nas áreas peri-urbanas de Luanda, 
mesmo se as condições socioeconômicas, nas zonas rurais, melhorem de forma 
substancial. Assim a estratégia de gestão dos solos urbanos tem que ter em conta a 
realidade actual de sistemas de aceso e gestão e não ser idealista. 
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g) No Huambo e Benguela, foi observado que os deslocados, nessas cidades, pretendem 
regressar às suas zonas de origem, possibilitando outra estratégia de gestão dos solos 
urbanos com formas practicas de gestão simplificada. 

 
 
7.1.4 Lições do Sector Informal  
 
a) O estudo mostrou que nas áreas onde ele foi efetuado os mecanismos informais de 

acesso à terra são quase os únicos mecanismos existentes para ter acesso à terra. As 
estruturas formais não estão preparadas para responder à demanda. Assim qualquer 
mudança do sistema legal e administrativo sobre a terra urbana tem que tomar em conta 
direitos aduiridos de facto se não de jure, e também criar mecanismos de gestão 
apropriados as capacidades realisticas, tomando em consideracao a legitimidade de 
facto dos mecanismos informais. 

 
b) Em relação à segurança ou garantias do direito à posse de terras, os resultados da 

pesquisa indicam que na ausência de mecanismos formais que garantam a posse da 
terra, a prática informal tem vindo a providenciar alguma segurança aos residentes por 
ser considerada legitima ao nivel social. Uma análise dos conflitos de terra e sua 
resolução sugere, no entanto, que esta segurança é local e informal, com uma muito 
limitada segurança para defender os direitos à terra em confrontação com o Estado ou o 
sector privado.  

 
c) Os sistemas informais de acesso à terra e os sistemas informais de garantia do direito à 

posse diferem. Mais de 50% dos residentes entrevistados em Luanda e Huambo 
acederam à terra através da compra a um privado individual. Outras categorias 
observadas foram o aluguer de terra/casa e o acesso por herança. A alocação de 
terrenos pelo estado apenas foi observado em 3 bairros no Huambo, para deslocados 
internos e ex-combatentes. 

 
d) Os resultados indicam que as autoridades e administrações locais adaptam-se ao 

mercado informal para poderem lidar com a situação e, até um certo ponto, reconhecem 
os sistemas informais de acesso e garantia do direito à posse de terra, e assim reforça a 
legitimidade destes mecanismos. 

 
e) As lições tiradas das práticas informais de acesso à terra e a cópia de alguns 

mecanismos adoptados pelas autoridades locais, para darem resposta às actuais  
necessidades, podem e devem vir a ser incorporadas na nova política de terras, 
legislação, procedimentos de gestão e moldura institucional. Se não corre-se o risco de 
criar mais ilegalidade e subvertir a legitimidade da lei e sistema de gestão, e também 
não ter impacto significativo na realidade da situação de emergência. Assim pode se 
também criar mais conflitos sobre a terra opera já e também para o futuro. 

 
f) Nas comunidades investigadas, os mecanismos informais para resolução de conflitos 

de terras, baseados nos costumes e na realidade local e envolvendo as autoridades 
locais, parecem ser mais eficazes e efectivos para os resolver conflitos sobre terras que 
na administração estatal. Porem o estado deve contemplar como articular com estes 
sistemas para eles não ficaram a par da lei, mas também não impossibilitar a sua 
implementação. 

 
g) O acesso à terra e a garantia do direito à sua posse jogam um importante papel quer no 

desenvolvimento econômico, quer no alívio da pobreza. Também, ficou demonstrado 
que a garantia da posse da terra pode facilitar os investimentos nas infra-estruturas peri-
urbanas, como foi observado no bairro 5 de Abril, no Namibe, e assim ser uma base 
importante para fornecimento dos serviços urbanos apropriados. 
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h) Melhoras práticas em Angola sugeriram formas inovadoras para melhorar a segurança 
na posse da terra, juntamente com o desenvolvimento peri-urbano. As experiências 
internacionais indicaram que a experiência  de outros países a enfrentar o crescimento 
urbano rápido e muito semelhante à de Angola e que se podem tirar lições desses 
países e aplicá-las no contexto angolano. 

 
i) Para isso propoe-se que seja criada uma equipe de trabalho para definir direitos e 

sistemas de gestão de terra urbana, “intermediários” entre os “modernos” e os 
“tradicionais”, baseados na practica e a realidade institucional. A primeira fase de 
trabalho seria na definição da nova lei, a seguir os regulamentos e sistemas de gestão. 

 
j) Esta equipe pode ser o canal de solicitação de apoio internacional para trazer também 

experiências apropriadas de outras situações relevantes. 
 
k) Alem de esboçar questões legais e regulamentares para a gestão do solo urbano a 

equipe deve propor sistemas de administração e lançar projectos pilotos ao nível 
nacional nalgumas cidades, para experimentação actual na realidade Angolana. 

 
l) O Development Workshop já esta a desenvolver acções que possam apoiar este 

proposta, e pode orientar o projecto de pesquisa actual para ser um fonte de apoio 
especifico neste sentido alem de fornecer informações sobre a situação actual. 

 
m) Se for aceite este proposta propoe-se que a equipe de trabalho incorpora 

representantes não só de governo, mas também de outras organizações não-
governamentais e do sector privado. 
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7.2 Recomendações 
 
7.2.1 Recomendações gerais  
 
a) A efectiva regularização e aplicação da legislação sobre a terra dependem das 

capacidades do governo local. Leis e regulamentos devem basear-se nos costumes e 
práticas e terem em consideração a real capacidade institucional para as implementar. 
De outra forma, poderão vir a ser inaplicáveis e não terem legitimidade. 
 

b) Os governos locais precisam de se envolver neste processo, de forma adequada, pois 
que têm que implementar as leis. Além disso, o governo central precisa de apoiar os 
governos locais no desenvolvimento urbano, principalmente, a nível técnico, 
promovendo formação especializada e recrutar urbanistas e gestores de terra mais 
qualificados. 

 
c) A análise das práticas informais de acesso à terra e garantias de direito à sua posse nas 

áreas peri-urbanas, nas várias províncias, deve ser aprofundada. Adicionalmente, as 
formas como o governo local lida com a crise urbana e o sector informal deveriam ser 
estudados com mais detalhe. As conclusões dessa análise poderiam ser lições a 
aproveitar, como contributo para uma futura política de terras, legislação, sistemas de 
gestão e moldura institucional. 

 
d) As estratégias de desenvolvimento urbano dos governos locais devem ser baseadas em 

realidades sociais e econômicas e confrontar os problemas dos vários sectores, com 
prioridade para a diminuição da pobreza e o desenvolvimento sustentável. 

 
e) Um elemento chave do desenvolvimento urbano que precisa de clarificação é saber 

quais são as funções, responsabilidades e qualificações, assim como atribuições a nível 
das estruturas administrativas – quer em relação às autoridades locais, quer em relação 
à população urbana. Este é um ponto crucial na gestão da terra urbana. 

 
f) O governo local tem que fortalecer a sua capacidade técnica na área do planeamento 

urbano, gestão e registro de terras e desenvolvimento urbano – tanto para realizar estas 
tarefas e monitorizá-las como para, nos casos apropriados, contratar terceiros para as 
levar a cabo. Um aspecto crucial desta capacitação é a capacidade de avaliação da 
terra. 

 
g) O governo local também precisa de desenvolver parcerias com as organizações da 

sociedade civil e com organizações não governamentais para alargar o seu campo de 
operações de forma a abranger toda a grande proporção de pobres urbanos. 

 
7.2.2 Recomendações específicas 
 
a) Tendo em conta as actuais deficiências do sistema de cadastro, o sistema formal de 

concessão de títulos de terra, nas áreas peri-urbanas, não dá uma resposta cabal ao 
problema da segurança na posse de terras, a curto prazo. Além disso, o actual processo 
informal de acesso à terra e as práticas informais para garantir a segurança da sua 
posse, no contexto da moldura legal e do processo administrativo de regularização das 
terras fornecem um caminho muito mais barato e mais realista. 

 
b) Dado que os conflitos sobre terras aumentarão, a curto e médio prazo, podendo haver 

efeitos desestabilizadores a nível local, provincial e nacional, e tendo em conta o fraco 
sistema formal jurídico instalado, deverão ser identificados, reforçados e reconhecidos 
por lei, mecanismos inovadores de resolução de conflitos de terra. 
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c) A posse da terra deverá ser um assunto bem conduzido na elaboração do Documento 
da Estratégia para a Redução da Pobreza em Angola. Se os assuntos da terra não 
forem bem abordados, há o perigo de não virem a receber qualquer atenção séria, na 
prática.  

 
d) A desconcentração e descentralização administrativas providenciam uma oportunidade 

para reforçar a regularização administrativa da terra. Dever-se-á dar prioridade ao 
presente processo angolano de desconcentração e descentralização administrativa, 
para clarificar a definição do papel e autoridade do governo local no acesso à terra e 
garantias de direitos de posse e à estruturação das administrações do governo local 
para assegurar a sua eficiência e equidade naquele propósito. 

 
e) Dada a complexidade do assunto da posse da terra em Angola, a falta de informação 

sobre as realidades e práticas actuais no terreno, e as lacunas prevalecentes nos dois 
ante- projectos de lei da terra, o tempo para o debate sobre a nova legislação deverá ser 
prorrogado. 

 
 
7.3 Proposta das Pesquisas de continuidade   
 
Como resposta às conclusões e recomendações finais deste estudo, a DW levará a cabo 
pesquisas de continuidade, num prazo imediato, de forma a continuar a alimentar, com 
informações, o debate nacional, em curso, sobre a posse de terras: 
 

1. Para investigar o papel da liderança “tradicional”, da comissão de moradores e do 
coordenador do bairro no provimento de acesso à terra e garantia do direito à sua 
posse, a nível da comunidade, nas áreas peri-urbanas 

 
2. Para investigar a relação entre a administração comunal e as autoridades 

comunitárias acima mencionadas, de forma a melhor compreender porquê e a que 
nível, a administração comunal adopta a prática informal. 

 
3. Para identificar as situações de conflito de terra nas diferentes províncias, 

analisando a sua relevância no processo de paz nacional. 
  
4. Para investigar o papel das autoridades e governos locais, na resolução desses 

conflitos. 
 
Esta análise é conduzida com a intenção de propor novas formas de integrar os 
mecanismos informais para a acesso e posse de terras na política e legislação formal de 
terras, nos sistemas formais de gestão e na moldura institucional.  
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ANEXO I Termos de referência do Estudo 
 
 

 
CONTRATO DE PRESTAÇA0 DE SERVICOS 

 
Contratante: Ministério das Obras Publicas e Urbanismo 

  Grupo Técnico Ad-Hoc para o Habitat 

Contratado:  ONG Development Workshop - Angola 

 
Posto: Realizador do Estudo sobre “a Gestão das 

Cidades e Segurança na Posse de Terrenos nas 
Áreas Peri-Urbanas” 

 
Programa: UNCHS (Habitat) apoio para o Governo de Angola. 

“Contribuição para a Revisão da Moldura Legal e 
Institucional para o Aperfeiçoamento do Direito a 
Terra e Habitação em Áreas Urbanas e Peri-
Urbanas em Angola~ 

 
Contexto: Programa desenvolvido dentro do “Programa sobre 

Segurança na Posse em Sociedades de Pós-
conflitos” como uma contribuição para a 
Campanha Mundial sobre Segurança na Posse. 

 
Duração: Cinco meses 
 
Inicio do Contrato: Novembro/2001 
 
Fim do Contrato: Marco/2002 
 
Local de Implementação: Benguela, Luanda, Namibe 
 
Remuneração: US$ 13.500,.OO 
 
 
O presente contrato, em conjunto com todos os seus anexos, que dele fazem parte 
integrante, é celebrado entre o Grupo Técnico Ad-Hoc para o Habitat adstrito ao 
Ministério das Obras Publicas e Urbanismo, daqui e diante designado 

 

 
  81 



“Grupo Técnico”, representado por Sita José e, a ONG Development Workshop -
Angola, daqui em diante designada “DW”, representada por Allan Cain. 
 
1. Contexto do Contrato: 
 
O Centro das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (Habitat), disponibilizou 
uma contribuição especIfica para o Governo angolano com vista a suportar uma 
actividade piloto de aconselhamento como parte da Campanha Mundial sobre Segurança 
na Posse de Terras Urbanas. Este Projecto é ainda parte dum vasto Programa 
denominado “Segurança na Posse nas Sociedades de Pósconflitos”, que é financiado 
inicialmente pelo Governo italiano no intuito de contribuir no desenvolvimento de diretrizes 
e recomendações para conferir direitos de posse nos PaIses apos-guerra, fazendo ênfase 
em assuntos legais, sociais e técnicos. 
 
O Ministério das Obras Publicas e Urbanismo e outros Parceiros pertinentes do Governo, 
consideram que a questão sobre Segurança na Posse pode chegar a Revisão da Moldura 
Legal e Institucional para 0 Aperfeiçoamento do Direito a Terra e Habitação em Áreas 
Urbanas e Peri-Urbanas em Angola”. 
 
2. Trabalho a Desenvolver: 
 
2.1. A tarefa da DW será a de ajudar o Governo angolano, especificamente o Grupo 

Técnico na preparação de um estudo monográfico como um relatário final sobre a 
estrutura legal e institucional para o melhor exercício do direito de propriedade 
sobre a terra e casas nas áreas urbanas e peri-urbanas nas três cidades 
selecionadas (Banguela, Luanda e Namibe) em Angola: 

 
2.2. A DW, trabalhará diretamente com o Grupo Técnico Ad-Hoc para o Habitat dentro 

do Ministério das Obras Publicas e Urbanismo em coordenação com outros 
organismos de Governo aos níveis centrais e locais, concentrando as suas tarefas 
em cinco capítulos principais sem prejuízo a introdução e conclusões: 

 
a. Capitulo 1: Análise breve da evolução das áreas peri-urbanas: 

 
1. A DW, apresentará uma breve analisa histórica da expansão das áreas 

urbanas e peri-urbanas, analisando os padrões de urbanização, taxa de 
crescimento (crescimento natural e deslocamentos internos), tendências de 
fluxo populacional para as cidades, as principais características das áreas e 
tipos de assentamentos (transitivo, provisório ou permanente; áreas de 
seguras ou inseguras), etc.; 

 
2. A DW, ao elaborar este capitulo, vai-se basear numa revisão feita dos dados 

existentes, relatórios, documentos oficiais e estudos; 
 

3. A DW, deverá ainda visitar as cidades selecionadas de maneira a ter uma 
idéia mais clara destas áreas. 

 
b. Capitulo 2: Modos de ocupação de terra e garantias do direito a posse e uso 

da terra: 
 

1. A DW, analisará Os modos de ocupação de terra em áreas peri-urbanas nos 
últimos anos, incluindo as concessões feitas pelo Governo (títulos de 
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arrendamentos), ocupações privadas, ocupações de terras sem estatuto 
claro, sistemas de arrendamentos (contractos de arrendamentos informais); 

 
2. Devesse-a dar especial atenção aos complexos sistemas de ocupação de 

terrenos, tais como a propriedade partilhada, que se traduz na 
• terra de propriedade publica com investimentos privados, os direitos das 
comunidades hospedes e outras modalidades de ocupação como por 
exemplo as estratégias de sub-arrendamentos; 

 
3. Devesse-a fazer uma descriminação entre reconhecimento de jure 

administrativo e de facto e a justaposição dos sistemas de garantia do direito a 
posse e uso de terras legais, costumeiros e não legais; 

 
3.1. Para além do estatuto legal destas terras, o estudo devera 

igualmente concederam os aspectos sociais e valores políticos e 
culturais (i.e. princípios de equidade de gênero e valores 
tradicionais); 

4. A DW procedera a analise do reconhecimento estatuário das diferentes 
modalidades de ocupação de terras, incluindo o direito a habitação; 

 
5. Para a concretização deste capitulo, a DW devera igualmente considera a 

realização de inquéritos aos planejadores urbanos e conselheiros jurídicos, na 
revisão de documentação legal e no trabalho de campo em cidades 
selecionadas; 

 
c. Capitulo 3: Características dos “deslocados internos” peri-urbanos e as 

necessidades básicas nessas áreas: 
 

1. A DW, recolhera dados econômicos e sociais dos “deslocados Internos” nas 
áreas peri-urbanas com o objectivo de estabelecer uma ligação entre a pobreza 
e o direito a habitação e a posse e uso de terra; procurando com isso levar a 
cabo urna breve análise das condições de vida dos “deslocados internos” 
utilizando indicadores sociais/econômicos chaves (áreas seguras, rendimentos, 
nível de pobreza, acesso aos serviços básicos, etc.), incluindo indicadores 
referentes aos grupos vulneráveis e marginalizados, especialmente as 
muIheres; 

 
2. A DW devera estabelecer uma relação entre as áreas rurais e urbanas que 

confirma a importância da actividades econômicas, a sua dimensão espacial, 
concepções socio-culturais, diferentes tipos de intervenções e, como não podia 
deixar de ser, Os assuntos relacionados com o direito de posse e uso da terra; 

 
3. Na concretização deste capitulo, a DW baseasse-a na revisão de dados oficiais 

estatísticos, relatórios e estudos, entrevistas estruturadas com os “deslocados 
internos” e com funcionários do governo, ONGs, etc., estes providenciando 
informações especIficas de caracter sócio-econômica. 

 
d. CapItulo 4: Análise da moldura institucional e legal: 
 

1. neste capitulo, a DW devera considerar três dimensões das questões referentes 
a garantia do direito a posse e uso da terra e a gestão urbana que se 
consubstanciam no seguinte: 
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a. revisão das praticas actuais de gestão das terras, isto é: a 

administração, o arquivo, o registro e a atualização dos títulos de 
propriedade, isto é, o funcionamento geral do sistema de arquivo e os 
mecanismos de concessão de terra; 

 
b. analise da moldura institucional e legal, incluindo as estruturas de 

coordenação do governo, papéis e competências, direcções 
estratégicas, provisão financeira e a organização para a fase de 
implementação, especialmente ao nível das autoridades 
locais/provinciais e a relação com o nível central, e; 

 
c. estudo dos procedimentos legais e administrativos que os “deslocados 

internos” têm como recurso e o aconselho legal que lhes é dado, 
baseado nos seus direitos a habitação. Esta parte do estudo também 
devera considerar os despejos forcados tanto por comportamentos 
especulativos como por motivos técnicos e de segurança, os direitos 
dos habitantes que se encontram nestas circunstâncias. 

 
1. em acréscimo, analisasse-a também Os diferentes tipos de 

intervenções do Governo a nível operacional (projectos 
específicos referentes a terra e habitação), nível normativo 
(normas de reassentamento) e a nível de planeamento (Plano 
Director de Luanda). 

 
1.1. 0 estudo incluirá uma análise de fundos aloucados pelo Governo 

e por outras fontes bilaterais multilaterais pana a gestão da terra e 
políticas relacionadas. 

 
2. A DW deverá considerar Os tipos de constrangimentos que limitam a 

consolidação do direito a posse e uso da propriedade pelos residentes, 
considerando aspectos como a moldura legal e normativa; praticas sociais; 
transferência (ilegal) de propriedade; instabilidade econômica; procedimentos 
burocrático e incompreensivos administrativos, etc.; 

 
3. Devesse-a realizam entrevistas com o pessoal de Governo e actores chaves 

como representantes de ONGs; revisão da documentação oficial e outros 
estudos técnicos pertinentes. Trabalho de campo em cidades selecionadas será 
também empreendido, incluindo pesquisas ou entrevistas aos “deslocados 
internos” nas áreas peri-urbanas. 

 
e. CapItulo 5: Melhores práticas empregues na gestão de terras: 
 

1. A DW, usando técnicas de avaliação, monitoria estratégias e entrevistas 
estruturadas com diferentes actores em áreas selecionadas do estudo, 
identificada as melhores praticas relativas a gestão de terra e políticas 
relacionadas; 

 
2. A DW, identificara programas ou projectos que são susceptível de promover a 

garantia do direito de posse e uso de tenras por parte dos residentes peri-
urbanos, realçando as melhores praticas identificadas e casos de negativo 
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sucesso e também maus exemplos (i.e. despejos forcados e casos em que 
indivíduos ou famílias renunciaram aos seus direitos devido a pressões 
externas); ao fazer a avaliação destas experiências, esta parte do estudo 
também levará em conta a mais vasta experiência internacional em contexto 
semelhante com objectivos de identificar as aproximações metodológicas que 
poderiam fortalecer as estratégias postas em practicas em Angola ate a 
presente data. 

 
f.   Conclusões: 

 
1. Na parte final do relatório do estudo, a DW, resumira as conclusões 

principais, apresentara os resultados principais, lições aprendidas e 
estabelecera as recomendações genais; 

 
2. As recomendações deverão focalizar sobre a estrutura legal e institucional, 

apresentando abordagens estratégicas, medidas política, pianos de acções 
normativa e operacionais, de maneiras que se possa estar em concordância 
com os objectivos do estudo e do programa de apoio. 

 
3. Início e Conclusão do Trabalho: 
 
3.1. 0 Trabalho iniciara imediatamente após a assinatura do presente contrato; 
3.2. 0 presente contrato considera-se cumprido após conclusão das tarefas descritas 

na clausula 2, a aprovação do relatório final sobre o estudo e compridas todas as 
demais obrigações das partes nele previstas. 

 
4. Acesso a Informação e Meios de Facilitação do Trabalho: 
 
0 Grupo Técnico colocará a disposição da DW todas as informações e meios necessários 
a cabal realização do estudo. 
 
5. Forma de Pagamento: 
 
0 pagamento total deste estudo, disponível junto do Grupo Técnico é de US$ 
13.500,00 (Treze Mu e Quinhentos Dólares Americanos), pagos através dos 
Escritórios do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
Angola, conforme as regras e regulamentos do Sistema da ONU. A mobilização e 
gestão de fundos adicionais, são da responsabilidade da DW. 
 
5.1. Um primeiro desembolso de 40% (US$ 5,400.00), será imediatamente 

disponibilizado após a assinatura do contrato. 
5.2. Um segundo desembolso de 30% (US$ 4,050.00), será efectuado logo após a 

conclusão do estudo, conseqüente recepção e aceitação do mesmo pelo Grupo 
Técnico e a UNCHS (Habitat; 

5.3. Um terceiro desembolso de 30% (US$ 4,050.00), será efectuado após a conclusão 
do relatório final e aceitação pelo Grupo Técnico e a UNCHS (Habitat). 

 
6. Confidencialidade: 
 
A DW compromete-se a guardar confidencialidade de todos Os documentos e 
informações a que tiver acesso para cumprimento do presente contrato, sendo todos os 
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documentos elaborados no quadro dos trabalhos previstos neste contrato. 
 
7. Lei Aplicável: 
 
A execução do presente contrato rege-se peia lei em vigor na Republica de Angola e nas 
Nações Unidas. 
 
 
8. Notificações: 
 
Todas as notificações deveram ser feitas: 
 
8.1. Ministério das Obras Publicas e Urbanismo; 
8.2. Centro das Nações Unidas pana os Assentamentos Humanos (Habitat); 
8.3. Programa das Nações Unidas pana o Desenvolvimento; 
8.4. Parceiros e Doadores Afins; 
8.5. ONG Habitat Angola. 
 
 
Contrato Feito e Assinado em Luanda, aos ______ de Novembro de 2001.- 
  P’LO E EM NOME DO GRUPO TECNICO 
ENG. DIEKUMPUNASITA JOSÉ 

 
 
 
 
P’LO E EM NOME DA  
 
DEVELOPMENT WORKSHOP – ANGOLA    ALLAN JAMES CAIN 
 
 
 
ANEXOS: 
 
 

Documento Genal do Projecto 
sobre Segurança na Posse de Ternas Urbanas; 
Termos de Referencia do Estudo Temático sobre “A Gestão das Cidades e 
Segurança na Posse de Terrenos nas Áreas Peri-Urbanas” e; 
A Proposta de realização do estudo em causa, apresentada pela Development 
Workshop- Angola. 
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Anexo II Objectivos e Método da pesquisa 
 
O quadro seguinte mostra os 4 objectivos específicos da pesquisa, assim como os 4 objectivos 
gerais da pesquisa, mencionados nos termos de referência. O quadro também mostra os métodos 
de pesquisa utilizados para alcançar os referidos objectivos e as fontes de informação.  
O capítulo 3 do relatório refere-se ao objectivo geral 1, o capítulo 4 ao objectivo geral 2 e o 
capítulo 5 aos objectivos gerais 3 e 4.  
 
Quadro II.1  Objectivos da Pesquisa, métodos e fontes 
 
Objectivos gerais Objectivos 

específicos 
Método de pesquisa Fontes 

1 Análise breve da 
evolução das áreas peri-
urbanas 
 

1.1 Análise das áreas 
peri-urbanas das 
cidades de Luanda, 
Huambo, Benguela e 
Namibe. 

 Pesquisa de 
documentação; 
 Entrevistas com 
informadores chave; 

 Documentos; 
 Livros; 
 População; 
 Administrações locais; 

2 Características da 
população peri-urbana e 
as necessidades básicas 
nessas áreas 
 

2.1 Descrição das 
características da 
população peri-
urbana e discussão 
do conceito 
problemático de 
“deslocados 
internos” nestas 
áreas; 
2.2 As necessidades 
básicas gerais nessas 
áreas, e as ligadas à 
problemática da terra 

 Pesquisa de 
documentação; 
 Questionários 
quantitativos com a  
população; 
 Entrevistas 
qualitativas com a 
população; 
 Entrevistas semi-
estruturadas com 
informadores chave; 

 Documentos; 
 População;  
 Administrações locais; 

3. Análise da moldura 
institucional e legal 

3.1 Análise da 
legislação existente, a 
nível nacional, nas 4 
províncias 
investigadas; 
3.2 Análise das 
práticas 
administrativas em 
relação a terras nos 
diferentes níveis 
governamentais 

 Pesquisa de 
documentação; 
 Entrevistas semi-
estruturadas com 
informadores chave; 

 

 Documentos; 
 Administrações locais; 
 Governo Provincial; 
 Governo central; 
 Sector judicial 

 

4 Modos de ocupação de 
terra e garantias do 
direito à posse e uso da 
terra 

4.1 Investigação aos 
modos informais de 
acesso à terra; 
4.2 Investigação aos 
modos informais de 
segurança na posse; 
4.3 Investigação aos 
direitos à posse;  
4.4 Análise de 
conflitos e resolução 
de conflitos sobre 
terras; 

 Pesquisa de 
documentação; 
 Questionários 
quantitativos com a 
população; 
 Entrevistas 
qualitativas com a 
população; 
 Entrevistas semi-
estruturadas com 
informadores chave; 

 Documentos;  
 População;  
 Administrações locais 

5 Melhores práticas 4.1 Exemplos de 
melhores práticas em 
Angola 
4.2 Experiências 
internacionais 
4.3 Direitos 
internacionais 

 Experiências de 
campo 
 Entrevistas 
 Pesquisa de literatura 

 

 Informadores chave 
 Documentos 
 Legislação de direitos 
humanos 
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A equipe de pesquisa 
 
 
Função na pesquisa Nome  
   
Gestor do projecto Sr. Allan Cain Director da Development Workshop - Angola 
Coordenador do Projecto Sr. Paul Robson Development Workshop 
Coordenador de pesquisa Sr. Beat Weber Development Workshop 
Pesquisador Sr. André Zinga Development Workshop 
Consultora legal Sra. Edina Kozma UN Divisão dos Direitos Humanos 
Consultor Dr. Paul Jenkins Centre for Environment & Human 

Settlements - Edinburgh 
Consultor Sr. Carlos Pinto Pesquisa institucional 
Consultor Sra. Henda 

Ducados 
pesquisa quantitativa 

Pesquisadores de Campo 
(Luanda) 

8 Estudantes Universidade Católica de Luanda 

Pesquisadores de Campo 
(Huambo) 

24 Assistentes do 
projecto 

Development Workshop “Publicação 
Comunitária” 

 
 
 
Etapas da Pesquisa 
 
1   Pesquisa preliminar 
 
Pesquisa bibliográfica 
 
Durante seis meses, foram recolhidos documentos sobre terras e planeamento urbano a nível de 
Angola. Os documentos recolhidos são de fontes em Luanda e escritos em português. As 
fotocópias dos documentos, que foi possível fotocopiar, estão arquivadas nas instalações da DW. 
Esta pesquisa de documentação poderá ser considerada a base da pesquisa actual, pois deu a 
oportunidade de perceber que material existe nesta área de investigação e de esclarecer 
questões básicas relacionadas com o desenvolvimento histórico dos assuntos legais e 
institucionais ligados à posse e administração de terras peri-urbanas. 
 
 
Debate de tipo “Grupo Focal” com autoridades tradicionais 
 
Este debate realizou-se para se perceber, de forma mais detalhada, a posição do poder 
tradicional em relação à terra, na situação actual de Angola. A discussão levantou importantes 
questões que foram usadas para a preparação da pesquisa no Huambo, onde se esperava que o 
papel dos sobas nas áreas peri-urbanas fosse de maior importância que em Luanda. 
 
 
Workshop participativo sobre Terra Urbana :31 Out. e 1 de Nov. 2001 
 
O projecto de pesquisa arrancou, oficialmente, em Novembro de 2001 com um Workshop 
Nacional denominado “Posse de Terras em Áreas Peri-Urbanas”. O workshop reuniu cerca de 50 
participantes de pelo menos 4 províncias, departamentos do Governo, o Grupo ad-hoc do Habitat, 
ONGs e organizações da sociedade civil. Durante dois dias, o workshop elaborou recomendações 
para uma estratégia, a longo prazo, para uma pesquisa dos direitos à terra urbana e propôs um 
plano de acção imediato. O plano propõe uma acção a curto prazo, integrada na estrutura de 
trabalho do estudo a ser levado a cabo pela Comissão ad-hoc de Habitat, seguida de uma série 
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de acções que capacitem Angola em pesquisa e gestão institucional, nas áreas da gestão e 
direitos da terra urbana. 

 
 
2 Três pesquisas de campo para investigar mecanismos informais para acesso a 

terras 
 
Pesquisa quantitativa a nível comunitário em diferentes bairros peri-urbanos de Luanda: Nov. 
2001 a Jan. 2002 
 
Foi levado a cabo um inquérito aos moradores de 12 bairros das zonas peri-urbanas de Luanda 
com o objectivo de averiguar como é que os residentes adquiriram a terra, onde se instalaram, e 
qual o seu estatuto em relação à posse da terra. O inquérito também serviu para obter indicadores 
de terra e habitação, relacionados com um número de outros factores tais como estatuto social, 
tipo de chefe de família, e factores relacionados com lugar de origem, migração ou deslocação 
urbana. O mesmo inquérito também serviu para a obtenção de resultados preliminares e 
experiência de campo, a serem aplicados pelos pesquisadores para a elaboração e execução da 
pesquisa qualitativa seguinte.  
 
Pesquisa qualitativa a nível comunitário em vários bairros peri-urbanos de Luanda  
Jan. e Fev. 2002 
 
O objectivo principal desta pesquisa foi aprofundar a questão dos mecanismos de acesso à terra 
para fins habitacionais e da segurança na posse da mesma. Em 34 entrevistas, as pessoas 
entrevistadas explicaram, detalhadamente, como obtiveram os seus terrenos, quais as instituições 
comunitárias e administrativas que tiveram de contactar e o tipo de documentos que tiveram de 
tratar. Também falaram sobre conflitos de terras que experimentaram e como reagiriam,  no caso 
de um conflito surgir. A análise destes dados ajudou a preparar as perguntas para a análise 
institucional abaixo referida. Também se utilizaram  os resultados para a preparação da mesma 
pesquisa no Huambo. 
 
Pesquisa qualitativa a nível comunitário em bairros peri-urbanos de Huambo 
Fev. a Abril 2002 
 
No Huambo, a pesquisa utilizou a mesma abordagem que na pesquisa qualitativa em Luanda, 
usando o mesmo questionário. Por isso, foi possível utilizar os dados desta pesquisa para uma 
análise comparativa com os dados obtidos na pesquisa em Luanda. E, mais uma vez, os 
resultados obtidos foram utilizados para a preparação da análise institucional, a nível do Huambo. 
 
3 Pesquisa Institucional 
 
Pesquisa qualitativa com informadores-chave do Governo Angolano, ONGs e Associações, nas 
províncias de Luanda, Huambo, Benguela e Namibe: Abril ate Agosto 2002 
 
A análise institucional tinha com objectivo principal identificar as instituições estatais com 
envolvimento e influência sobre a política e administração de terras a nível nacional e o quadro 
legal que guia estas instituições nas suas funções. Foram entrevistados informadores-chave de 
todos os níveis administrativos, de governos provinciais e das direcções provinciais de diferentes 
Ministérios. Para obter informação sobre a área de investigação de fontes não estatais, foram 
adicionalmente entrevistados informantes-chave civis do sector judicial e de ONGs nacionais e 
internacionais.  
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4 Análise dos dados 
 
Análise preliminar 
 
De todas as pesquisas acima mencionadas foram feitas análises preliminares, produzindo 
relatórios provisórios. Na análise das informações sempre participaram várias pessoas, incluindo 
o gestor do projecto, a advogada para questões legais, os coordenadores, os consultores para 
questões específicas e os pesquisadores de campo para esclarecimentos e contribuição com 
ideias. Os relatórios provisórios constituíram, assim, uma base para a elaboração deste relatório 
final. 
 
Análise final 
 
Tendo como guia os Termos de Referência deste projecto, foram elaborados os diferentes 
capítulos, baseados nos resultados obtidos nas diferentes pesquisas de campo, acima referidas. 
Para informação sobre o contexto Angolano e peri-urbano em especifico, foi consultada a 
bibliografia nacional e internacional necessária. Para a elaboração conceptual e analítica dos 
tópicos chave da pesquisa, foi consultada a bibliografia internacional sobre os temas relevantes, 
como por exemplo, o funcionamento de mercados informais de terras e a administração de terras. 
 
 
Amostra 
 
Amostra para pesquisa de campo quantitativa em Luanda 
 
As áreas peri-urbanas de Luanda são muito densas e nelas estima-se que vivam mais de 
2.000.000 de pessoas. O aspecto destas áreas poderia fazer pensar que são similares, mas cada 
área tem as suas próprias características e mostra diferenças em relação aos anos de existência, 
ao tipo de habitações, aos grupos étnicos residentes, ao fornecimento de serviços sociais e à 
presença do partido no poder. 
 
Foram inquiridos trezentos moradores. O desenho da amostra seguiu os passos de uma amostra 
estratificada ao acaso. Foram escolhidos nove bairros, 3 em cada 3 comunas (Hoji ya Henda no 
Município do Cazenga, Ngola Kiluanje no Município do Sambizanga e Kikolo no Município do 
Cacuaco). (Luanda tem um total de 9 municípios, cada um subdividido em comunas-2 a 5.). O 
número de entrevistas, levadas a cabo nos bairros, foi proporcional ao número de moradores do 
bairro. A amostra nos bairros foi feita de modo a incluir áreas que foram ocupadas em diferentes 
ocasiões (desde o início dos anos 80 até à presente data) e com diferentes níveis de acesso ao 
centro da cidade e às principais estradas com transportes, (Ducados 2001). 
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Quadro II.2  Trabalho de campo na área de Luanda 
 
Número 
por 
ordem 

Comuna  Bairro Número 
estimado de 
chefes de 
família-donos 
de casa62 

Número de 
entrevistas63 

1. Cuca    
1.1  S. João,  sector 15 2374  51 
1.2  Ilha da Madeira, sector 12    986  21 
1.3  Mabor sector 11 1036  22 
2. Ngola 

Kiluanje 
   

2.1  Farol das Lagostas   749  16 
2.2  Ossos 3373  73 
2.3  Val Saroca 3217  69 
3. Kikolo    
3.1  Augusto Ngangula, sector 8   227    5 
3.2  Compão, sector 1   595  13 
3.3  Boa Esperança, sector 4 1456  30 
 Total   300 
 
 
Amostra para pesquisa de campo qualitativa em Luanda 
 
O desenho da amostra seguiu os passos da pesquisa quantitativa em relação aos bairros 
escolhidos. Especial atenção foi prestada ao bairro Val Saroca e Farol das Lagostas, por causa 
dos latentes conflitos de terras que existem nestas áreas. O diagrama a seguir mostra o número 
de entrevistas em cada bairro. 
 
As entrevistas duraram entre 30 a 60 minutos tendo sido realizadas 34 entrevistas em cinco 
bairros diferentes. Dos entrevistados 21 eram mulheres e 13 homens.  
 
 
Diagrama II.1: Número de entrevistados por bairro 
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Amostra para a pesquisa de campo qualitativa no Huambo 
 
A amostra no Huambo foi levada a cabo de acordo com os objectivos específicos da pesquisa no 

                                            
62De um inquérito nas três Comunas efectuado pelo INE e pela DW em Janeiro de 2000, que fez um levantamento 
cartográfico das Comunas e seus limites, dos bairros e sus limites e contou o número de habitações por bairro.  
63 Foi feita uma entrevista por cada 46,7 chefes de família-donos de casa em cada um dos bairros.  
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Huambo. Colocou-se mais ênfase nos bairros peri-urbanos com histórias diferentes e em mais 
duas áreas de Deslocados Internos, uma numa zona peri-urbana e outra numa zona rural 
 
Total de entrevistados em 8 bairros e comunas: 218, dos quais 44% mulheres e 56% homens. O 
quadro seguinte identifica os bairros e a respectiva localização administrativa. 
 
Quadro II.3  Trabalho de campo na área do Huambo 
 
Número 
por 
ordem 

Comuna  Bairro Descrição da área Número de 
entrevistas 

1. Samacau    
1.1  Samacau Peri-urbano   21 
1.2  Casseque III  Campo de deslocados (peri-

urbano) 
  98 

2.1 Vilinga    
2.2  São 

Bartolomeu 
Peri-urbano   22 

2.3  Kilombo Peri-urbano   10 
3. Cacilhas    
3.1  Losambo Rural   16 
4. Nzaji    
4.1  Aviação Peri-urbano   16 
5. Bandeira    
5.1  Santa Teresa Peri-urbano   11 
6. Cuima    
6.1  Km 25 Campo de deslocados (rural)   20 
 Total   214 
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Amostra para Análise Institucional 
 
 Luanda   
1 Administração 

Municipal 
Município de Sambizanga Administrador 

2 Administração 
Comunal 

Comuna de Ngola Kiluanje Administrador 

3 Administração 
Comunal 

Comuna do Bairro Operário Administradora 

4 Sector Judicial  Juiz 
5 Sector Judicial  Advogado 

 
 Huambo   
1 Governo Provincial Esfera Social Vice-Governador 
2 Administração 

Comunal 
Comuna Xavier Samacau Administrador 

3 ONG Mãos Livres Representante 
4 ONG DW Coordenador de 

Projecto 
 Benguela   
1 Direcção Minist. 

Provinc. 
Min. de Obras Publicas e Urbanismo Director Provincial 

Adjunto 
2 Direcção Minist. 

Provinc. 
Min. de Obras Publicas e Urbanismo Chefe de 

Departamento 
3 Governo Provincial Dept. de Gestão Urbana e Cadastro 

de Lobito 
Chefe 

4 Governo Provincial Gabinete de Estudo e Planeamento  
5 Administração 

Municipal 
Município de Benguela Administrador 

6 Administração 
Municipal 

Município de Baía Farta Administrador 

7 Administração 
Municipal 

Município de Lobito Administrador 

8 ONG ADRA Representante 
 

 Namibe   
1 Direcção Minist. 

Provinc. 
Ministério de Obras Publicas e 

Urbanismo 
Director Provincial 

2 Direcção Minist. 
Provinc. 

INOT Directora Provincial 

3 Administração 
Municipal 

Município de Namibe Administradora 
Adjunta 

4 Comissão Provincial Comissão dos Direitos Humanos Chefe Provincial 
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Validade e limitações da pesquisa 
 
“Validade” é um sinónimo da palavra “verdade”. Indica até que ponto uma elaboração ou 
argumento representa o fenómeno social ao qual se refere (Silverman 2000, pág 301).  
Variáveis para atingir uma boa validade, são: 
 

 escolha das perguntas de pesquisa 
 a amostra 
 qualidade da informação colhida 
 qualidade da análise da informação 

 
A pesquisa tomou em conta estes pontos através de: 
 
a) consulta abrangente e profissional na elaboração das perguntas de pesquisa, 
b) escolha duma amostra representativa e suficiente para este tipo de estudo inicial,  
c) formação e supervisão de entrevistadores de campo 
d) análise conjunta, envolvendo os entrevistadores de campo, os gestores do projecto e os 
consultores que guiaram a análise. 
 
Campos de investigação importantes mas não examinados são, entre outros: 

 O papel do sector privado nas áreas peri-urbanos; 
 Entrevistas com informantes chave das igrejas e comissões de moradores; 

 
Como relatório descritivo, podem tirar-se conclusões preliminares, mas deverá ter-se cuidado ao 
tentar encontrar respostas definitivas para os problemas e questões. Para confirmar as 
conclusões preliminares, será necessário efectuar mais pesquisas. 
 
 
Constrangimentos 
 
O receio de algumas entidades governamentais de serem entrevistadas foi o maior 
constrangimento para a pesquisa. Uma razão mencionada, por parte das autoridades, foi a 
discussão interna do ante-projecto da lei da terra. A não disponibilidade de funcionários do 
Governo Provincial e do Governo Central (especialmente em Luanda), para fornecerem 
documentos internos e concederem entrevistas, dificultou a conclusão da análise do quadro legal. 
Sendo assim, só foi possível fazer uma análise mais detalhada a nível municipal. 
 
A nível comunitário, foram encontrados os seguintes problemas:  

 Medo de falar sobre conflitos que envolvem autoridades/Governo; 
 Receio geral das pessoas ao serem entrevistadas por pessoas não conhecidas; 
 Medo de falar sobre conflitos porque muitas vezes são interpretados como fazendo parte 

da política. 
 
No Huambo, alguns inquiridores não esclareceram se as pessoas possuem ou não um 
documento.  
 
No entanto, tanto em departamentos de governo como noutros lugares, houve muitas pessoas 
que apoiaram a nossa investigação de diferentes maneiras. Sem elas, este estudo não teria sido 
possível e a sua colaboração foi extremamente apreciada.  
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Anexo III Descrição das áreas de pesquisa de campo em Luanda 
 
Luanda 
 
Em 2002 foi feito um inquérito residencial em 5 bairros peri-urbanos de Luanda visando a 
compreensão do processo pelo qual os residentes adquiriram a terra onde estabeleceram 
residência e consequentemente a situação legal em relação à posse de terra. O inquérito serve 
também para encontrar indicadores sobre a terra e as habitações por oposição a um número de 
factores tais como status económico e género de chefe da família. Salienta-se que as entrevistas 
foram realizadas na base dum questionário estruturado quantitativo, e que o Instituto Nacional de 
Estatísticas analisou a informação colheita conjunto com a coordenadora da pesquisa.  
 
Em seguida foi feito um inquérito qualitativo residencial em 5 bairros usando um questionário 
semi-estruturado, sobre a maneira que residentes peri-urbanos tenham acesso a terrenos, 
segurança de posse de terrenos e conflitos sobre terrenos. O estudo qualitativo aprofundava 
certas questões do estudo quantitativo.  Fez alusão ao processo de aquisição da terra, aos meios 
utilizados para regularizar o direito de posse e as ameaças que os residentes sentem 
relativamente a segurança da posse das terras. Foram realizados os estudos nos bairros 
seguintes: 
 
 
Bairro    Comuna    Municipio   
 
Boa Esperanca Kikolo   Cacuaco  
Sao João Hoji ya Henda Cazenga 
Mabor  Hoji ya Henda   Cazenga   
Val Saroca  Ngola Kiluanje   Sambizanga 
Farol das Lagostas  Ngola Kiluanje Sambizanga 
 
 
Comunas Ngola Kiluanje e Hoji ya Henda 
As zonas onde hoje se situam as comunas do Hoje ya Henda e do Ngola Kiluanje começaram a 
ser habitadas no fim da década de 60. Antes dessa época, eram áreas onde apenas existiam 
lavras e quintas. Uma parte do que hoje é a Comuna do Hoji ya Henda começou a ser urbanizada 
no início dos anos 70, com casas em betão habitadas na sua maioria por famílias de colonos e de 
pessoas de origem cabo-verdiana. A Comuna do Ngola Kiluanje começou a crescer nos primeiros 
anos depois da independência, com a achegada de pessoas que trabalhavam nas rocas de café 
das regiões do Bento e Kwanza Norte e que vieram para ali fugidos da guerra durante o período 
da independência. Ambas as áreas receberam pessoas que tinham emigrado para o Zaire antes 
da independência e que regressaram a Angola depois de 1975.  
 
Essas zonas continuaram a crescer e a receber migrantes durante os anos 80, mas, foi entre 
1989 e 1992 que o crescimento da população foi mais pronunciado. Este facto está de acordo 
coma idéia segundo a qual as pessoas se deslocam igualmente durante os períodos de paz. 
Aparentemente, muitas pessoas terão aproveitado a ‘Paz de Bicesse” para se deslocaram para 
Luanda. As pessoas que hoje vivem nessas áreas são de origem diversa, mas sobretudo do norte 
de Angola: Bengo (bula Tumba, Pango Aluquem), kwanza Norte (Dembos), Malanje, uige e Zaire, 
são as zonas de origem mais mencionadas. 
 
Hoje situando-se esses bairros relativamente próximos da “Baixa” e não existindo já mais espaço 
para construir, os terrenos são ai bastante caros. Alguns habitantes dessas áreas aproveitam 
esse facto para vender os seus terrenos ou casas e mudarem-se para bairros mais afastados e 
mais baratos. Os terrenos e casas são algumas vezes comprados por pessoas que, com a 
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mesma intenção, vendem as suas casas da “Baixa” e se vêem instalar no “Bairro”. 
 
Comuna de Kikolo 
A ocupação da Comunda do Kikolo é bem mais recente que a das comunas anteriores. Ainda no 
final da década de 80, áreas importantes do Kikolo eram ocupadas por grandes quintas e, nas 
zonas mais distantes do centro de Luanda, ainda hoje existem quintas. Mesmo no Bairro 
Kawelele, uma das primeiras áreas a ser habitada, o maior crescimento populacional verificou-se 
nos anos 1992-93. No Bairro Boa Esperança em 1995, “ainda havia espaço para construir”.  
 
Outra diferença em relação as zonas Hoji ya Henda e Ngola Kiluanje, é que a Comunda do Kikolo 
recebeu muita gente provieniente do Planalto Central. Ainda Hoje, nos bairros Kawelele e Boa 
Esperança, uma grande parte da população é de origem Ovimbundo (sobretodo do Huambo e do 
Bié). Algumas destas pessoas já tinham migrado para Luanda para procurar trabalho, no prinicpio 
dos anos 80. Outras tinham sido “conbtratados do café” na região do Uige, no tempo colonial, que, 
na altura da independência e nos anos que se lhe seguiram, vieram para Luanda. Algumas 
desses antigos migrantes tinham regressados para o Planalto Central em 1992. Mas depois 
voltaram ao bairro, em conjunto com mais membros da família fugidos das “guerras do planalto”. 
 
 
Os bairros ..... 
 
Boa Esperança 
Boa Esperança situa-se na parte sul do Município de Cacuaco com uma fronteira limítrofe ao sul o 
bairro da Petrangol, ao este o espaço reservado para a exploração da Cimangola. 

 

É um bairro devidamente estruturado por ruas, ruelas, sectores. Pressupõe haver um prévio 
arruamento do mesmo pela administração Comunal. Distinto dos outros bairros, também recentes, 
apresenta uma organização e estética na sua forma de urbanização. Em poucos quarteirões 
constata-se a existência de becos e destruturação no sistema de arruamento.O factor de 
provimento económico é o comércio informal (Mercado dos Kwanzas) e pequenas praças na 
localização.O nível de vida é relativamente baixo até porque, uma grande parte dos deslocados 
ainda dependem da ajuda humanitária que é prestada no centro dos deslocados do Bengo (Barra 
do Dande). 

São João 
São João, no período colonial, era uma zona agrícola de fazendeiros. Isto era facilitado pela vala 
de drenagem que atravessa o bairro à dentro. Depois da independência e mais precisamente nos 
fins dos anos oitenta alguns fazendeiros cabo-verdianos começaram a vender as fazendas em 
talhões a pessoas que quisessem comprar. Este processo de venda de terrenos por um particular 
sem a intervenção da Administração que levou a ocupação de terrenos e construções de casas de 
uma forma anárquica. Visto assim é hoje um bairro sem limitações concretas de ruas, ruelas e 
grande parte das vias são becos estreitos. Grande parte das pessoas trabalham no mercado do 
Roque Santeiro e, este sector oferece as famílias o provimento para o seu sustento e, a vida das 
pessoas gravita em torno do mesmo. Não existe nenhuma infra-estrutura económica ou industrial, 
nem mesmo um órgão dos serviços sociais da administração comunal.  
 
Mabor 
O Bairro da Mabor é um bairro que remonta aos anos 80, cujo o nome se deve a uma indústria 
com o mesmo nome. Trata-se de um bairro minimamente urbanizado, com um saneamento 
razoável. Na sua maioria, as casa são grandes e têm casas de banhos próprias. É também um 
bairro com importantes pólos económicos: está próximo do mercado dos Kwanzas, está ladeado 
pelas empresas Mabor e passa por ela uma importante estrada que liga o bairro ao mercado do 
Kikolo e à Cidade. 
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Val Saroca: 
Val Saroca é um bairro criado a partir dos anos 80 pela população oriunda das zonas em conflito, 
Não possui uma rede urbana estruturada na base de um plano de urbanização. A sua formação 
foi feita anarquicamente, pelos antigos proprietários de fazendas que foram vendendo os seus 
terrenos de uma forma aleatória. É um bairro de pessoas com baixos rendimentos económicos 
tendo como local de trabalho, o mercado do Roque Santeiro.  
 
Farol das Lagostas: 
Farol das Lagostas é um bairro novo, ainda está em crescimento, e está ladeado pelo bairro Uíge, 
pelas Indústria da Cimangola e da Cimianto, pelo Estaleiro da Soares da Costa, Vidrul e pelo Mar. 
Apesar de não haver um projecto de urbanização, de que tenhamos tomado conhecimento, as 
construções são organizadas; os moradores deste bairro têm observado, por exemplo, os 
arruamentos. Há um parque dos Camionistas que fazem Luanda/Uíge e vice-versa e o mar. 
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Anexo IV Questionário estruturado (Luanda) 
 

 
Development  Workshop 

 
 

 
Inquérito as Características dos Agregados 

Familiares nas Áreas Peri-Urbanas de Luanda 
 

LER: Nós somos uma ONG e gostaríamos que nos fornecessem algumas informações que ajudariam a melhorar o nosso 
conhecimento sobre os agregados familiares. Esta informação será confidencial e o nome do chefe do agregado vai manter-se 
anónimo. O questionário não se trata de um teste e agradecemos que responda com toda honestidade. Este inquérito levará 
aproximadamente uma hora do seu tempo e a sua participação é voluntária. 

 
FICHA DE COBERTURA 

Nome do Chefe: Comuna: 
Sexo de Chefe:   Masculino 1   Feminino 2 Bairro: 
Número de agregado Sector: 
Município: Quarteirão: 

  
 

**Categoria do agregado  Número de Membros 
Agregado nuclear  

Agregado alargado  

 
Preencher no fim da entrevista** indicar o total dos membros do agregado no fim da entrevista 

 
                                                          Visitas do Inquiridor 

 
 

 
Visita 1 

 
Visita 2 

N.º de identificação do inquiridor:  
 

 
 

Data:  
 

 
 

Hora:  
Início: 
 
Fim: 

 
Início: 
 
Fim: 

Resultado da Visita:  
 

 
 

Próxima Visita:      Data: 
 
                            Hora: 

 
 

 
 

 

 
Códigos para o resultado das visitas: 

1. Entrevista Completa    4. Recusado  
2. Entrevista Incompleta   5.  Alojamento Desocupado / Destruído 
3. Família Ausente    6.  Outro (Especifique) ____________ 
    
 
 

Inspeccionado por:
 

 
SECÇÃO A: ESTRUTURA  E COMPOSICAO DO AGREGADO 
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* Essa estrutura de questionário baseia-se na estrutura de alguns questionários realizados pelo 
Instituto Nacional de Estatística
 



Esta informação deve ser solicitada ao inquirido e deve constar informações de todos os membros do agregado, presentes e 
ausentes, começando pelo inquirido. A informação sobre os ausentes deve ser fornecida pelo inquirido. 
 
ATENCAO: Ao registrar o agregado familiar, deve assegurar-se de que foram registados todos os membros: crianças incluindo 
os bebés e pessoas temporariamente ausentes (menos de 3 meses).  Caso encontre na família mais de 8 pessoas, adicione 
outro formulário deste modulo A e indique aqui: Numero total de pessoas no agregado:________ e Número de Formulários 
adicionados:_________________ 
  º    

Informação Número do Indivíduo  
1. Indicar o primeiro 
nome de pessoas que 
vivem no agregado 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 07 08 

2. Grau de Parentesco 
com o Chefe do 
Agregado  
(ver código abaixo) 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 07 08 

1 Chefe : 2 Conjugue: 3 Filho(a): 4  Enteado(a): 5 Genro/nora: 6 Neto(a): 7 Pai/mãe: 8 Sogro(a): 9 Irmão(ã): 10 
Tio(a):  
11 Primo(a): 12 Avós(ôs): 13 Cunhado(a): 14 Outros Especificar: ______________________________ 
3: Sexo: 
Masc=1    Fem=2 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 07 

 
08 

4. Data de 
nascimento: dia/ 
mês/ano 
(Não sabe = 99) 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 07 08 

5. Idade em anos: 
Calcule e verifique 

 
01 

 
 

 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 07 08 

6.Local de nascimento 
Se estrangeiro: 99 

 
01 

 
 
 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 07 08 

7.  Qual a língua 
falada em casa: 
(ver código abaixo) 

 
01 

 
 
 
 
 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 07 08 

Português=1   Kikongo=2   Umbundo=3   Kimbundo=4   Fiote=5   Ganguela=6    Cuanhame=7   Chokwe=8    Outros=9 

Se Outro especifique________________                                                                                                                      

Estatuto escolar dos membros. Só para os membros maiores de 6 anos 

 
8. Qual é a última 
classe que concluiu 
(dos membros do 
agregado) ? 

01 02 03 04 05  
06 07 08 

1 classe=1 2 classe=2  3 classe=3 4 classe=4 etc. Ate 12 classe=12  o ano de faculdade=13 1 ano de 
faculdade=14 etc. 
Estatuto civil dos membros, só para os membros maiores de 12 anos 
 
9. Qual é o estado civil 
dos membros do 
agregado) ? 

01 02 03 04 05  
06 07 08 

Casado(a)=1  União de facto=2  Divorciado(a)=3  Separado(a)=4 Solteiro (a)=5  Viuvo(a)=6  Outro=7 
Se Outro especifique_________________________ 
Se a resposta for diferente de Separado, passe para a pergunta 11 
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Razoes para a separação  
 
10. Indicar o motivo 
da separação 

01 02 03 04 05  
06 07 08 

 
Morte=1   Migração=2   Violência doméstica=3   Mau relacionamento=4 Outras 
mulheres/homems=5   Mau comportamento (bebedeiras, etc.)=6   Enfermidade do parceiro=7   
Pressões da família =8    Outro=9  
Se outro, especifique:___________________ 

 
Informações detalhada sobre e estatuto civil dos membros do agregado. 

ara maiores de 12 anos P 
11. Indicar a idade ao 
casamento ou união 

01 02 03 04 05  
06 07 08 

Informações sobre fertilidade. Todas as mulheres maiores de 12 anos de 
idade 
 
 
12. Indicar a idade da 
primeira gravidez 

 
01 

02 03 04 05  
06 07 08 

 
13. Indicar a idade do 
parceiro ao momento 
da primeira gravidez 

01 02 03 04 05  
06 07 08 

 
14. Indicar o número 
de filhos que tiveram 

01 02 03 04 05  
06 07 08 

 
15. Indicar o número 
de filhos que 
sobreviveram 

01 02 03 04 05  
06 07 08 

Informações sobre o uso do planeamento familiar. Todas as mulheres em 
maiores de 12 anos de idade 
 
 
16. Indicar se usa o 
planeamento familiar 
Sim=1 Não=2 

01 02 03 04 05  
06 07 08 

 
17. Se Sim, quais 
são? 

01 02 03 04 05  
06 07 08 

 
 

Pílula contraceptiva=1 Pica=2 Sterilé=3 Parceiro usa uma camisinha 4  Esterilização=5  Outro=6  
Se outro especifique:_______________  

 
18. Se Não, indicar 
porquê 

01 02 03 04 05  
06 07 08 

Não sabe=1 Não quero=2 Não tenho meio=3 Nunca ouviu falar=4 Parceiro não quer=5  Outro=6  
Se Outro, especifique:________________ 
 
SECÇÃO B: INFORMAÇÃO SOBRE O TEMPO DE RESIDENCIA NO BAIRRO E 
    BENS DO AGREGADO
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As perguntas deste módulo devem ser feitas, de preferência ao chefe do agregado 
ou ao adulto que o representa.  
         

1. Sempre residiu neste Bairro?  Sim=1   Não=2 
Se Não salta para a pergunta 3 

 

2. Tempo de residência no bairro (indicar os anos):  
Menos de 1 ano=1  De 1 a 5 anos=2   De 5 a 10 anos=3   Mais de 10 anos=4    
Se as resposta for mais de 10 anos, salta para a pergunta 7 
3. As razões para sair da sua área de origem:   

Guerra=1  Casamento (parceria)=2   A procura de melhores oportunidades de vida=3  Pedido dum 
familiar=4   Outro=5 
Se Outro, especifique __________________ 
4. Quantas pessoas da sua família ficaram na sua área de origem?  

5. A sua família tem contactos regular com os restantes membros da sua família 
Na sua área de origem?   Sim=1  Nao=2  

 

Se Não, salta para a pergunta 7    

6. Que tipo de contactos?  
Envio de produtos=1  Envio de carta=2 Envio de dinheiro=3   Envio de noticias por intermediarios=4    
Recepção de produtos=5   Recepção de carta=6   Recepção de dinheiro=7   Recepção de noticias por 
intermediarios=8   Outro=9    Se Outro, especifique __________________ 
Tipo de habitação  
7. Indicar o tipo de habitação:  
Vivenda=1  Casa Convencional=2   Casa Tradicional=3   Apartamento=4   Anexo=5   Cubata ou 
Cabana=6  Outro=7  
Se Outro, especifique __________________ 
 
 
8. A sua família tem : Sim=1 Não=2           Indicar nos códigos respectivos 
   

A. Rádio?  G. Electricidade em casa?  
B. Televisor?  H. Mesa?  
C. Cama?  I. Cadeiras?  
D. Geleira?  J. Latrina particular ?  
E. Fogão a gás?  K. Latrina colectivo?  
F. Tanque de água particular?   
 
9. Considera o seu agregado como sendo pobre ou não pobre? (Somente para o Chefe do 
Agregado) 
Pobre=1    Não pobre =2 

 

 

As perguntas deste módulo devem ser feitas, de preferência ao inquirido ou ao adulto que o 
representa.                 

SECÇÃO C: INFORMAÇÃO SOBRE O REGIME DE HABITACAO  
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1.Há quanto tempo que ocupa este terreno?  
2.Pagou pelo acesso e, se sim, foi:  

Um montante mínimo (menos que o rendimento de 1 mês=1 
Um montante grande (rendimento de vários meses)=2 
3. Vendeu ou arrendou parte do terreno que originalmente ocupava?   

Sim=1 Não=2 
4.Sente-se seguro no terreno? 
Sim=1 Não=2  Se não, especifique porque:__________________________________________________ 

 

5. Recebeu alguns documentos referente os seus direitos ao terreno?Sim=1  Nao=2   

  Se sim, que tipo de documento:_________________________________________________________ 
6.Quantas construções residências diferentes ou moradias existem no talhão?  
7. Quantas divisões possui (sem contar com a cozinha, casa de banho e arrecadações não usadas para 
dormir)? 
8. A casa e alugada ou propriedade? Sim=Alugada Não=Propriedade  
9. Se for alugada, o proprietário reside perto? Sim=1 Não=2  
10.  Se a casa e propriedade, foi construída por vocês?   Sim=1 Não=2  
11. Se sim, quantos anos demorou a construção? 
12. Tem planos para continuar a construção 
Sim=1 Não=2 

13. Se não foi construída, a casa (ou a maior parte dela) foi comprada? 
Sim=1 Nao=2 
14. Se sim, quantas vezes o rendimento mensal custou, na altura? 

15.  O pagamento foi feita 

Com poupancas=1 A prestacoes=2 

16. Tem alguns documentos da casa? Quais? (titulo de propriedade/contrato de arrendamento)? 
______________________________________________________________________________ 
 
17. Como e que teve acesso a terra?           Indicar nos códigos respectivos 
   
A. Ocupação directa (sem autorização ou  pagamento)?  H. Cedência pelo Soba?  
B. Arrendado a um proprietário privado?  I. Cedência por parte da família?  
C. Fazendo parte de uma casa alugada do estado?  J. Herança?  
D. Cedência pelo Presidente da Comissão de 
Moradores? 

 K. Através de compra a outra pessoa ?  

E. Cedência pelo Administração Comunal?  L. Através do local de trabalho?  
F. Cedência pelo Administração Municipal?  M. Por permuta (basicamente não monetária)  
G. Cedência pela Direcção para Construção e 
Urbanização do Governo Provincial? 

 N. Através de um Ministério (Governo Central) 

O. Por compra como parte de uma casa alugada do 
Estado que foi alienada 

 P. Outros (especifique) 

  

 
 
SECÇÃO D:  OCUPAÇÃO LABORAL DOS MEMBROS DO AGREGADO, SÓ PARA  

PESSOAS MAIORES DE 7 ANOS DE IDADE 
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1.  Indicar o tipo de ocupação laboral do inquirido, nos últimos sete (7) dias: 
Sector publico=1  Sector privado=2 Sector informal=3   Domestica=4 Desempregado sem procurar emprego=5   
Desempregado a procura de emprego=6  Reformado=7  Só a estudar=8  Militar aguartelado=9   Estudante a 
trabalhar=10 
Outro=11   Se Outro, especifique __________________  
 
 01 02 03 04 05  06 07 08 

 
2.  Localização da ocupação laboral do inquirido (indicar o bairro): 
 
 01 02 03 04 05  06 07 08 

 
3.  Indicar o tempo médio para chegar ao local de trabalho:                            
Menos duma hora=1  De 1 a 2 horas=2  de 2 a 3 horas=3 Mais de 3 horas=4  
 
 01 02 03 04 05  06 07 08 

 
4.  Horas passadas no local de trabalho por semana: 
 
 01 02 03 04 05  06 07 08 

 
5.  Remuneração dos membros que trabalham no último mês em kwanza: 
 
 01 02 03 04 05  06 07 08 

 
5bis.  Remuneração dos membros que trabalham no último dia em kwanza: 
 
 01 02 03 04 05  06 07 08 

 
6. Indicar quais os 
membros que contribuem 
com as despesas da 
casa:  
Sim=1  Não=2    

01 02 03 04 05  06 07 08 

 
7. Indicar se as 
contribuições são 
regulares 

01 02 03 04 05  06 07 08 

Sempre=1  Algumas vezes por semana=2    No fim do mês=3  As vezes quando calha=4   Não (nunca)=5    
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8. Se houver regularidade nas contribuições, indicar quem decide como e para que efeito o dinheiro dado deve ser gasta? 
_______________________________________________(indicar o código da pessoa) 
 

 

Informação sobre a poupança aos membros 

9. Indicar se os membros do agregado tem poupança 
Sim=1 Nao=2 
 
 01 02 03 04 05  06 07 08 

10. Se Sim, aonde guarda o seu dinheiro? 
Em casa=1    No Banco=2    Com colegas=3    Com o empregador=4    Com a Kixiquila 5  
Outro=6   Se outro, especifique______________________________ 
 
 01 02 03 04 05  06 07 08 

11. Como constitui  a sua poupança? 
Joias=1    Dinheiro=2   Imobilario=3   Outros=4,    

Se outro, especifique______________________________ 
 
 01 02 03 04 05  06 07 08 

12. O que é que faz com a sua poupança? 
Saúde=1    Educação=2   Comida=3  Recreação=4  Acumulação de capital=5  Outro=6    

Se outro, especifique______________________________ 
 
 01 02 03 04 05 06 07 08 

13. Quanto é que poupo por dia? 
 01 02 03 04 05 06 07 08 

14. Quanto é que poupo por semana? 
 01 02 03 04 05 06 07 08 

15. Quanto é que poupo por mês? 
 01 02 03 04 05 06 07 08 
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SECÇÃO E: CONSUMO E DESPESAS DO AGREGADO 
1. No ultimo mês, a sua família gastou mais em (indicar de 1 a 3: em ordem de importância)  
A. Comida                          B. Saúde  
C. Educação                          D. Roupas e calcado  
E. Recreação e actividades sócias                          F.  Despesas para casa  
 
2. Indicar no que foi que gastou mais (indicar de 1 a 6: em ordem de importância) 
A. Farinhas, fubás, massas, pão, batatas e 
mandioca 

               B. Cereais, feijão, arroz  

C. Óleos, óleo de soja e manteiga                 D. Furtas, vegetais e legumes  
E. Peixes, carnes, ovos                 F. Leites e derivados  
 
3. Indicar o que gastou mais (indicar de 1 a 6: em ordem de importância) 
A. Compras de medicamentos               B. Consulta no medico privado  
C. Consulta no hospital                D. Consulta no Kimbandeiro  
E. Intervenção cirúrgica                F. Consulta em casa  
 
4. Indicar o que gastou mais (indicar de 1 a 4: em ordem de importância) 
A. Compras de matérias escolar              B. Pagamento das propinas  
C. Pagamento do professor               D. Cotização da comissao dos 

pais 
 

 
5. Indicar o que gastou mais (indicar de 1 a 4: em ordem de importância) 
A. Compras de roupas para as crianças      B. Compras de calcados para as 

crianças 
 

C. Compras de roupas para si      D. Compras de calcados para si  
 
6. Indicar o que gastou mais (indicar de 1 a 6: em ordem de importância) 
A. Casamento, aniversario      B. Óbito  
C. Bebidas, tabacos      D. Contribuições na igreja ou 

associação 
 

E. Refeições feitas fora de casa      F. Discoteca  
 
7. Indicar o que gastou mais (indicar de 1 a 4: em ordem de importância) 
A. Renda de casa  B. Electricidade e outros combustíveis  

C. Transportes  D. Reparação, melhoria e manutenção 
da casa 

 

 
SECÇÃO F: AJUDA E DISTRIBUIÇÃO NAS TAREFAS DE CASA  

Informações sobre a ajuda nas tarefas de casa (Só para o inquirido) 
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1. Indicar quem ajuda nas tarefas de casa  
*Indicar o número respectivo do membro do agregado conforme o modulo A 
A. Fazer compras     E. Carretar agua  
B. Cozinhar     F. Cuidar dos 

pequenos 
 

C. Limpar a casa      G. Levar/buscar a 
escola 

 

D. Lavar as roupas    
 
2. As ajudas são regulares?  
Todos os dias=1     Alguma vezes por semana=2      Mensais=3      Quando calha=4 

 

 
 01 02 03 04 05  06 07 08 

 
Informações sobre o tempo levado a fazer as tarefas de casa   (perguntar somente a pessoa 
que faz as tarefas de casa) 
   
3. Indicar quanto tempo em média por dia leva para fazer o trabalho de casa se tiver ajuda 
(Actividades reprodutivas, como os item da pergunta 2)  
Menos de 1 hora=1     De 1 a 2 horas=2     Mais de 2 horas=3 
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SECÇÃO G: ESQUEMAS DE SOLIDARIEDADE (Só para o inquirido) 
 

 
1. A última vez que pediu dinheiro emprestado, a quem pediu?  
A. Parceiro(a)  F. Igreja  
B. Familiares  G. Empresários (Pes. influentes na 

comunidade) 
 

C. Filhos   H. Colegas de trabalho  
D. Amigos  I. Ninguém  
E. Vizinhos  K. Outros:   

Especificar_________________________
__________________________________
________ 
 

 

 
2. Para que fim utilizou este empréstimo? 
A. Comida  F. Transporte  
B. Saúde  G. Negócio  
C. Educação   H. Reparação da casa  
D. Recreação  I. Viagem  
E. Óbito  K. Outros  

Especificar_________________________
____ 
__________________________________
____ 

 

3. Os pedidos são regulares?  
Sim=1     Não=2   (Se a resposta for Não, passar para a Secção H)   
 
4. Indicar a frequência dos seus pedidos 
Todos os dias=1     Alguma vezes por semana=2      Mensais=3      Quando calha=4 
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SECÇÃO H: ENVOLVIMENTO EM ACTIVIDADES NA COMUNIDADE E  
ORGANIZAÇÕES LOCAIS (Só para o inquirido) 

 
 
1. Indicar se pertence e se participa nas actividades de alguma organização na comunidade: 
A. Igreja     F. Associações de crédito e poupança 

   informal (kixikila) 
 

B. ONGs     G. Associações de Mulheres  
C. Comissão de bairro      H. Comissão de Pais  
D. Partido político     I.  Comissão para agua/lixo  
E. Associações da comunidade     J. Nenhuma  
 
2. Indicar a frequência  
Todos os dias=1     Alguma vezes por semana=2      Mensais=3      Quando calha=4 
 
3. Indicar se no último ano participou nas seguintes actividades: 
A. Campanha de vacinação     E. Manifestação social ou cultural  
B. Campanha de limpeza     F. Actividades voluntárias com a sua 

       Igreja/Associação/ONG 
 

C. Campanha de informação     G. Comissão de agua/lixo  
D. Manifestação de protesto     H. Comissão de Pais  
 
4. Indicar a frequência  
Sempre=1       Vez em quando=2      Irregularmente quando calha=3  
 
5. Indicar se de modo geral se sente  parte (envolvida) das actividades da sua comunidade?  
Sim=1  Nao=2   
 
6. Se Não, porquê? 
Não sei=1   Não estou informado=2  Não estou muito tempo na Comunidade=3   Não tenho tempo=4 
Não estou interessado=5    A cultura não permite=6    Em casa não deixam=7   Outros=8  
Se Outro, especifique____________________________ 
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Anexo V Guia para entrevistas semi-estruturadas 
 
Introdução da entrevista 
 
primeiro saudar a família, e perguntar sobre saúde etc….. 
 
Razão da pesquisa: 
Trabalhamos para uma ONG internacional que esta fazer projectos na área de saneamento, 
latrinas, construção de escolas etc. Durante este trabalho, apreendemos das pessoas nos bairros 
que muitas vezes têm problemas em relação a ocupação de casas e terrenos. Parece por 
exemplo que em vários casos não é claro quem é o dono do terreno, e também parece muito 
difícil de obter documentos para legalizar a ocupação de uma casa ou de um terreno. Estes e 
outros assuntos achamos muito importante mas não sabemos bem a situação actual nos bairros. 
Por isso estamos a fazer este pesquisa, tentando saber melhor os preocupações dos pessoas. 
Em seguida, se o senhor/a concorda e tem o tempo disponível, queremos fazer algumas 
perguntas que nos parecem importante. Podemos assegurar os senhor/a  que todo que você diz e 
confidencial. Não vamos anotar o seu nome, nem o número de casa (se existe).   
 
 
 

A ENTREVISTA 
 
Informação estatistica 
 

 Código: 
 Data da Entrevista 
 Município    
 Comuna    
 Bairro    
 Zona    
 Posição familiar do entrevistado    
 Sexo do entrevistado 
 Idade adivinhado do entrevistado 
 Num pessoas vivendo na casa 

 
TRÊS PERGUNTAS CHAVES 
 
1. Como conseguiu o terreno / a casa, como teve acesso ao local onde vive? 

Informação para entrevistadores: Neste pergunta, queremos explorar os caminhos que as 
pessoas utilizam para obter um terreno. Este caminho queremos saber em todos detalhes. 
Todas pessoas, autoridades e documentos envolvidos. As perguntas em baixo são 
perguntas que podem ajudar guiar o entrevistador. Mas o entrevistador pode utilizar 
perguntas numa seqüência diferente. Também pode utilizar mais perguntas. 

 
o Quando comprou? 
o Como comprou? 
o De quem? 
o Quais são os documentos que recebeu? 
o Tentou legalizar o terreno / a casa? 

o Conseguiu?  Se sim, explica como 
Se não, explica porque não 

o E mais perguntas.... 
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c) Se é alugado 
o Quando alugou? 
o Como alugou? 
o De quem? 
o Quais são os documentos que recebeu? 
o E mais perguntas.... 

 
2. Se quiser um novo terreno para construir uma casa, como faria? 
 

o Como começar?  
o Contactar quem? Porque esta pessoa / entidade? 
o O que achas da lei costumeira?  
o O que achas, da lei costumeira em relação a lei de terra do governo? 
o E mais perguntas.... 
 

 
3. Se for ameaçado a deixar o terreno, o que faria? 

Informação para entrevistadores: Nesta pergunta, queremos explorar quem poderia ameaçar 
a pessoa a deixar o terreno. Dependente da ameaça, pessoas vão reagir diferente. Esta 
reação a ameaça queremos saber em todos detalhes. Todos pessoas, autoridades e 
documentos envolvidos. As perguntas em baixo são perguntas que podem ajudar guiar o 
entrevistador. Mas o entrevistador pode utilizar aqueles perguntas numa seqüência diferente. 
Também pode utilizar mais perguntas. 

 
o Quem poderia te ameaçar? 
o Como agirias? Porque agirias assim? 
o Que caminho / documentos usarias para defender a sua legalidade? 
o E mais perguntas... 

 

Para acabar a entrevista: 
 

Tens uma  outra informação que acha importante sobre a como devia ser a  distribuição de terra?  
Sugestão, opinião,comentário. 
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Anexo VI  Guia para entrevistas semi-estruturadas com 
informadores-chave: fase 1 

 
 
Nível Nacional & Província de Luanda 
 
Objectivo de estudo:  
 
Analisar, do ponto de vista legal, o actual garantia de direito ao uso de terra em áreas peri-
urbanas, de forma a aperfeiçoar a estrutura legal e institucional para a protecção do direito ao uso 
das casas das pessoas que nela se instalam. 
 
 
Contexto: 
 
Em Angola a terra pertence ao Estado. É o Estado que tem a principal responsabilidade de criar 
políticas e uma moldura legal para que os seus cidadãos tenham acesso a ela, seja isso para fins 
agrárias, habitacionais, industriais ou outros. 
 
É o Governo que, no nível central deve criar um conjunto de instrumentos legais que vão ao 
encontro á sua política, e não só. Os princípios criados devem ser respostas as necessidades de 
população. 
 
Em Angola, os governos provinciais devem criar instrumentos legais, próprias para aplicar, 
executar os princípios de Estado Angolano nesta matéria. 
É da responsabilidade destes Governos Provinciais a criar estruturas próprias através dos quais o 
Estado possa cumprir com o seu dever constitucional e assegure o acesso a habitação para todos 
os seus cidadãos. 
 
É neste contexto, que é inevitável analisarmos a capacidade de resposta de Estado, e seus 
instituições envolvidas na questão de uso, acesso e posse de terras e cruzamos informações 
entre o sistema formal e informal criado/surgido para o problemática de acesso, regularização e 
resolução de conflitos referente a questão de terras e habitação. Uma das questões centrais para 
que buscamos resposta é a razão de surgimento de um sistema/mecanismo informal neste sector. 
 
O análise pormenorizada de moldura legal que refere a questão de uso, acesso e posse de terra e 
habitação nas áreas peri-urbanas incluindo o nível central, provincial e eventualmente municipal 
será o primeiro passo a dar. 
 
Analise será feito para que possamos avaliar até que ponto os princípios determinados pelo 
Estado são de possível aplicação nos níveis administrativamente inferiores.  
 
A última parte de análise, tentará buscar sugestões para uma política cidadão-orientada de ponto 
de vista de acesso, uso, posse de terra. 
 
Metodologia  a ser aplicada: 
 
Dois tipos de informações serão cruzadas: 
 

a) por um lado análise de legislação em vigor, referente a política central e sua aplicação nos 
vários níveis (provincial, municipal e comunal) 

b) analise de sistema informal existente  
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As informações obtidas iam buscar respostas para os seguintes quadros: 
 
 
Papel do estado nos níveis 
administrativos 

Papel formal (estabelecido 
por instrumento legal) 

Papel informal (sem 
qualquer instrumento legal, 
mas prática existente  

Nacional/Central   
Provincial   
Municipal   
Comunal   
 
 
 
 Instituição com 

competência legal 
Informal (para onde os 
cidadãos recorrem) 

Acesso   
Regulamentação   
Resolução de conflitos   
Gestão   
 
 
Estas análises vão tentar responder e comparar as competências, mandatos, capacidades de 
resposta de cada instituição de estado relevante ao nosso estudo, em qualquer nível 
administrativo, independentemente se o seu papel for formal ou informal nesta questão. 
 
A metodologia aplicada além de análise de legislação existente será a de entrevistas. Cada nível 
administrativo contará com 3 representantes no grupo de entrevistados. 
 
O objectivo geral de entrevistas será: 
 

a) Identificar a medida de aplicação de princípios estabelecidos/política nacional 
b) Identificação de capacidade de resposta das instituições para as necessidades de 

cidadãos (análise de mecanismo actual) 
c) Recolha de informação 

 
Caso possível identificar um caso que terá passado em várias níveis, o caso poderá ser utilizado e 
demonstrado ao longo de estudo. 
 
Estrutura de perguntas:  
 
Cada entrevista não deve durara mais de que 1 hora 
 
A) Nível Central 
 
Pessoas paras serem entrevistadas: 
 
1.  Eng. Sita 
2. Dr. Carlos Feijó 
3. Sr. Ministro de Obras Públicas 
 
Perguntas: 
 

1. Qual é o quadro legal em vigor referente a questão de acesso, uso e posse de terra 
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urbana para fins habitacionais?  
2. Quais são as principais lacunas identificadas neste quadro? 
3. Que tipo de competências o Estado atribui na questão de acesso, regularização de posse, 

resolução de conflitos de terra/habitacional e a quem? 
4. Quais são os títulos e modos de ocupação reconhecidos por lei e outros que não são 

reconhecidos? 
5. Quais são as principais novidades a serem introduzidas na nova Lei das terras referente a 

terra peri-urbana? 
6. Como vê tratado a questão da terra na debate sobre a nova Lei Constitucional  
 

 
B) Nível Provincial: 
 
Pessoas paras serem entrevistadas: 
 
1. 
2. 
3. 
(incluindo Tribunal um juíz e talvez um advogado) 
 
Perguntas: 
 

1. Quais são os instrumentos legais que guiam o Governo provincial na aplicação de política 
de Estado na questão de uso, acesso e posse de terra urbana? 

2. Quais são os principais constrangimentos na aplicação de política central? 
3. Que estruturas existem para facilitar a implementação? 
4. Qual é mecanismo de acesso a terra para fins habitacionais, ou seja o que um cidadão 

deve/pode  fazer para ter um terreno ?  
5. Que passo foram dados para que os cidadão conheçam esses mecanismos?  
6. Como é o processo de legalização, quem está envolvida, qual é competência de cada um? 

Quanto custa? 
7. Qual é a atitude tomada para com uma ocupação ilegal? E informal? 
8. Que tipo de problemas surgem ligados a uso, acesso e posse de terra? 
9. Qual é a forma mais comum para resolução de problema? 
10. Quais são os mecanismos, procedimentos para resolver qualquer tipo de problema ligado 

a terra urbana? 
11. Quantos processos receberam (o tribunal) referente problemas ligados a questão de terra? 

 
C) e D)  Nível municipal/comunal: 
 
Pessoas paras serem entrevistadas: 
 
1. 
2. 
3. 
4. um fiscal 
 
Perguntas: 
 

1. Quais são os instrumentos legais que os guiam no sector de habitação? 
2. Como vê a política do Governo para o uso, acesso e posse de terras vão ao encontro de 

necessidades de população? 
3. Que são os principais problemas neste sector? 
4. Quais são as suas competências neste sector? 
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5. Qual é o seu papel na resolução de conflitos de terra urbana? Por exemple, quando 
alguém aparece alegando que o mesmo terreno lhe pertence. 

6. Quantos problemas foram identificados no ano passado?  
7. Quantas licenças forma dadas no ano passado? 
8. Que tipo de pessoas (capacidade financeira) receberam terreno? 
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Anexo VII    Guia para entrevistas semi-estruturadas com 
informadores-chave: fase 2 

 
ENTREVISTAS A NIVEL PROVINCIAL E MUNICIPAL 
 
Nível Provincial  
Processos, documentos, instituições 

1. Quais são os bairros peri-urbanas desta cidade? 
2. Como se faz a diferença entre zonas urbanas e peri-urbanas? 
3. Quando um cidadão duma área peri-urbana quer legalizar um terreno, qual e o processo, 

do primeiro contacto ate a legalizacao? 
4. Quais são as instituições estatais que tem um papel dentro deste processo?  
5. Qual e o papel especifico de cada instituição? 
6. Qual e o papel especifico da Administração Comunal? 
7. Quais são os documentos que cada instituição utiliza para processar o pedido do cidadão? 
8. Quanto custa este processo (preços de cada passo)? 
9. Como funciona o sistema de registo e atualização dos títulos de propriedade, e o sistema 

geral de arquivos? 
10. Como funciona a fiscalização no nível provincial? 
 

Aspectos legais 
11. Quais são os instrumentos legais que guiam o Governo Provincial na aplicação da política 

do Estado na questão de uso, acesso e posse de terra peri-urbana?  
12. Quais são os principais constrangimentos na aplicação da política central? 
13. O governo provincial elaborou despachos/regulamentos especificamente para a província? 
 

Ante-projecto da nova lei da terra 
14. Quais são os pontos mais importantes no ante-projecto da nova lei de terra? 
15. Qual vai ser o impacto da nova lei da terra sobre a siguranca da posse de terra nas áreas 

peri-urbanas? 
16. Com uma nova lei da terra, vai-se mudar as responsabilidades da Administração 

Comunal? 
 

Mercado informal de terras 
17. Uma maioria de pessoas nas áreas peri-urbanas não tem terrenos legalizados: porque? 
18. Como o problema da ocupação ilegal/informal pode ser resolvida, olhando para o bem do 

estado e o bem do cidadão? 
19. Acha que o ante-projecto da nova lei de terra toma respeito desta situação? 
 

Conflitos 
20. Quais são os conflitos na província que surgem por cause de terras? 
21. Quais são os mecanismos, procedimentos para resolver qualquer tipo de problema ligado 

a terra urbana? 
22. Quantos processos receberam (o tribunal) referentes problemas ligados a questão de 

terra? 
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Nível Municipal 
 
Processos, documentos, instituições 

1. Quais são os bairros peri-urbanas desta cidade? 
2. Como se faz a diferença entre zonas urbanas e peri-urbanas? 
3. Quando um cidadão deste município quer legalizar um terreno, qual e o processo? 
4. Quais são as instituições estatais que tem um papel dentro deste processo? 
5. Qual e o papel especifico de cada instituição? 
6. Qual e o papel especifico da administração municipal? 
7. Quais são os documentos que cada instituição utiliza para processar o pedido do cidadão? 
8. Quanto custa este processo (preços de cada passo)? 
9. Como funciona o sistema de registo e atualização dos títulos de propriedade, e o sistema 

geral de arquivos? 
10. Como funciona a fiscalização no nível municipal 
 

Aspectos legais 
11. Quais são os instrumentos legais que guiam a administração municpal na aplicação da 

política do Governo Provincial na questão de uso, acesso e posse de terra peri-urbana?  
12. Quais são os principais constrangimentos na aplicação da política provincial? 
 

Ante-projecto da nova lei da terra  
13. Quais são os pontos mais importantes no ante-projecto da nova lei de terra? 
14. Qual vai ser o impacto da nova lei da terra sobre a siguranca da posse de terra nas áreas 

peri-urbanas? 
 

Mercado informal de terras 
15. Uma maioria de pessoas nas áreas peri-urbanas não tem terrenos legalizados: porque? 
16. Quais são os mechanismos que se desenvolveram no seu município para obter um 

terreno, mesmo se não for legalizado na via própria? 
17. Como o problema da ocupação ilegal/informal pode ser resolvida, olhando para o bem do 

estado e o bem do cidadão? 
18. Acha que o ante-projecto da nova lei de terra toma respeito desta situação? 
 

Conflitos 
19. Quais são os conflitos no seu municipio que surgem por cause de terras? 
20. Quais são os mecanismos, procedimentos para resolver qualquer tipo de problema ligado 

a estes conflitos? 
21. Quantos conflitos surgiram neste ano?  
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Anexo VIII   Relatório da pesquisa bibliográfica 

INTRODUÇÃO 
 
O presente relatório resulta da pesquisa bibliográfica que decorreu num período de três meses, 
com o objectivo imediato de recolher documentos sobre posse de terra peri-urbana.  
 
Porem, com o desenvolvimento do trabalho apercebemos que era muito mais difícil do que 
projectamos, por um lado, porque nos deparamos com escassez bibliográfica e por outro, a falta 
de confiança e acesso fácil `as diversas fontes: bibliotecas, centros de documentação, pessoas 
individualmente64.  

  
O objectivo imediato da pesquisa bibliográfica enquadrado num projecto mais amplo que visa 
contribuir para o esclarecimento das questões sobre a evolução de posse de terra urbana em 
Angola e, de igual maneira, esclarecer o quadro legal existente que determinam a distribuição, 
posse e uso de terra; o que não seria possível se não desenvolvessem primeiramente esta 
pesquisa de recolha e tratamento de toda a documentação usada nas administrações municipais, 
Governo Provincial e todos outros actores envolvidos neste processo. 
 
Foi-nos possível através da recolha dos diversos documentos e diplomas legais constatar e 
compreender qual o rumo e em que situação se encontra a actual política sobre a terra, porque 
não pesquisamos só leis, decretos e regulamentos vigentes, mas também os que se encontram 
revogados.  
 
DESENVOLVIMENTO PROGRAMADO DA PESQUISA 

 
A presente programa de acção é parte integrante do projecto sobre direito à posse de terra 
urbana, para a fase de pesquisa de arquivos. 
 

Entre outros objectivos, o presente trabalho visa contribuir para a clarificação das questões 
sobre a evolução do direito de posse e uso de terra peri-urbana.  

 
Isto é possível se, efectivamente, conseguirmos reunir, tratar e analisar toda a 

documentação que tem sido produzida durante várias épocas em Angola, aqui reside o 
fundamento desta primeira fase de pesquisa.  
 

Porem, ela abrange também pessoa ligadas a questões de terras nas administrações 
municipais, ministérios, governo provincial, etc. e cujas opiniões sobre o problema seria um 
valioso contributo, já que muitos deles intervêm directamente nos procedimentos administrativos 
que regulam os distribuição, do uso e posse de terra urbana.  

 
Por isso, desenvolvemos entrevistas65 com as várias entidades, nos diversos sectores, sem 

obtermos respostas positivas na maior parte das vezes.  
 
1.2  Pesquisa de Documentação: 
 
A pesquisa foi desenvolvida em três fases, num período de três meses. Isso deveu-se por ao 
tempo suficiente, a penetração nos arquivos de diversas instituições.  
 
1.ª - Localização e levantamento das fontes. 

                                            
64 Pessoas contactadas para responderem aos questionários. 
65 As entrevistas foram desenvolvidas através do Questionário, v. Anexo 1, acompanhadas da respectiva carta de 
pedido, v. Anexo 2. 
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2.ª - Recolha e tratamento da documentação. 
3.ª - Análise e estruturação final do material pesquisado. 
 
Na primeira fase identificamos as seguintes fontes: 
• Biblioteca e CDI – ADRA 
• Development Workshop 
• CDI – Ordem dos Advogados de Angola 
• CDI – Governo Provincial De Luanda 
• Arquivo Histórico Nacional 
• Junta da Habitação 
• Biblioteca do Município do Rangel 
• CDI – Ministério da Justiça 
• CDI – Tribunal Supremo 
• Gab. Doc. do Ministério da Com. Social 
• Biblioteca do Paço Episcopal  
 
Na segunda fase, incidimos o nosso trabalho propriamente na recolha e tratamento gradual da 
documentação, este processo foi contínuo, isto é, desde o princípio ao fim da pesquisa.  
 
Na terceira fase procedemos a análise e estruturação final dos documentos, seleccionando os 
mais importantes para os potenciais e eventuais pesquisadores do Centro de Documentação de 
DW. Esta fase visou fundamentalmente dar forma metódica nos conteúdos pesquisados e uma 
criteriosa distinção entre os mais importantes e os históricos66. 
 
A aquisição dos materiais bibliográficos sempre foi através de empréstimos pagos as Bibliotecas, 
Imprensa, Instituições cuja condição sempre foi reproduzir e devolver. Por isso, a maior da 
documentação que temos recolhida e copia dos originais. 
 
Os materiais adquiridos a maior parte deram-nos por emprestado, o qual, procedemos as suas 
reproduções para o nosso acervo, os restantes foram adquiridos via “corredor”, como é o caso do 
Governo da Província de Luanda, da Biblioteca Municipal, da Biblioteca Nacional, da Imprensa 
Nacional, porém outras vezes conseguimos vias institucionais como pode provar uma carta em 
Anexo. 

 
Torna-se necessário que se faça um guião para ajudar a esclarecer os cidadãos nacionais sobre 
os procedimentos específicos que devem observar na distribuição, uso e aproveitamento de terra 
urbano para fins de construção de habitação. 
 
Portanto, a pesquisa foi satisfatória, os resultados podem ser perfeitamente constatados não só 
pelo número de documentos que conseguimos, mas sobretudo porque com os documentos 
disponíveis podermos fazer um estudo aprofundado sobre a evolução e a actual política de 
distribuição, uso e posse de terra urbana. Os documentos estão divididos por áreas, conforme a 
divisão da nossa base de dados: bibliografia (livros, artigos, seminários, teses, opiniões e 
trabalhos de pesquisa), recortes de imprensa (aquilo que diariamente sai na imprensa local sobre 
as questões de terras, entre as quais destacam-se denuncias sobre as arbitrariedades de 
ocupação e demolição de terrenos e casas, respectivamente) e diplomas legais (leis, decretos, 
regulamentos e posturas onde vem expressa as bases que regulam os procedimentos legais para 
a distribuição, uso, posse, ocupação e legalização de terrenos).  

 

                                            
66 Os documentos importantes são os que vigoram, aqueles que nos dão uma clara visão sobre os actuais critérios 
usados na distribuição, legalização, posse e uso das terras urbanas e agrárias, v. Anexo 4, os históricos são todos 
aqueles que deixaram de ter vigência. 
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LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS OFICIAIS: 
 
1. Governo da Republica Portuguesa. Lei no. 2030 de 22 de Junho de 1948 (sobre o direito 

de superfície de terrenos) 
 
2. Governo da Republica Portuguesa. Ministério do Ultramar. 1961. Decreto n. 43 894. Sobre 

a regula da ocupação e concessão de terrenos do Estado Português na Provinciais 
Ultramarinas – de terrenos nas Províncias Ultramarinas. Boletim Oficial de Angola n. 37, de 
13 de Setembro de 1961. Angola. Assegura o melhor aproveitamento dos terrenos em 
harmonia com a adaptação dos mesmos e garante às populações os direitos aos terrenos 
por elas ocupados e explorados com habitações e culturas. Pretende também reduzir a 
demora no andamento dos processos, proveniente de litígios causados por sobreposições. 
Dá-se aos Governos Provinciais Ultramarinos a faculdade de determinar a execução das 
demarcações. 

 

3. Diploma Legislativo no. 3289 de Julho de 1962 (sobre a ocupação e concessão de 
terrenos para fins agrários) 

 

4. Governo da Republica Portuguesa, 1967, Decreto-Lei no. 47344 de 1 de Junho 1967, 
CODICO CIVIL, Titulo V, Artigos 1524 – 1535, sobre o Direito de Superfície de terrenos. 

 

5. Assembleia Nacional de Republica Portuguesa. Lei n. 6/73 de 1 de Agosto de 1973 (Lei de 
Terras do Ultramar – Diário do Governo no. 189, série de 1973). Imprensa Nacional de 
Angola de 1973. Angola: Boletim Oficial, 1973. lei de terras do ultramar. 

 

6. Lei Constitucional da Republica Popular de Angola, 10 de Novembro 1975, Artigo 95, (As 
leis e os regulamentos em vigor na Republica Popular de Angola são aplicáveis enquanto 
não forem alterados ou revogados, e desde que não contrariem a letra e o espírito da 
presente Lei). 

 
7. Conselho de Revolução. 1980. Lei n. 3/80. Divisão da Província de Luanda em duas 

Províncias. DR n. 99, I Série. Luanda, Angola: Imprensa Nacional. Divide a Província de 
Luanda em duas Províncias: Luanda e Bengo como o objectivo de melhorar a direcção 
unitária da capital, estabelecer uma ligação directa das suas instituições com o Governo, 
melhorar as condições habitacionais, da sanidade e higiene e aumentar a segurança e 
vigilância em todos os domínios. 

 
8. Conselho de Ministros. 1980. Decreto n. 187/80. Sobre a Divisão Administrativa da 

Província de Luanda. DR n. 270, I Série. Luanda, Angola: Imprensa Nacional. A 
necessidade de adoptar medidas tendentes a aperfeiçoar a Administração Estatal da 
Capital do Pais levou a divisão da Província em Municípios e zonas, constituindo-se assim 
em 9 municípios. 

 
9. Decreto no. 14/82, de 24 de Marco de 1982 – artigo 2 (sobre os prazos previstos no 

execução do decreto sobre a ocupação ilegal de imóveis) 
 
10. Assembleia Permanente da Assembleia do Povo. 1987. Lei n. 10/87. Sobre as 

Transgressões Administrativas. DR n. 77, I Série. Luanda, Angola: Imprensa Nacional. 
Previne todos os comportamentos humanos que perturbem a organização, gestão e 
ordenamento da sociedade. Prevê aplicação de multas aos casos de construção ou 
ampliação de edifícios urbanas ou também poderão ser demolidas as obras. 
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11. Lei no. 18/88 de 31 de Dezembro de 1988 – artigo 77 (sobre a ocupação ilegal de imóveis) 
 
12. União Nacional de Associações de Camponeses. 1988.  Projecto de Lei de Terras. 
 
13. Resolução no. 13/89, de 22 de Setembro de 1989, do Conselho de Ministros (sobre a 

ocupação ilegal de imóveis urbanos e rústicos) 
 
14. Assembleia do Povo. 1991. Lei n. 19/91. Sobre a Venda do Património Habitacional do 

Estado. DR. n. 22, I Série. Luanda, Angola: Imprensa Nacional. A maioria dos imóveis 
constitui património estatal e o Estado não tem suficientes recursos para gerir, manter e 
conservar os imóveis, por isso, a venda desse património responde de redimensionamento 
do parque imobiliário do Estado. 

 
15. Conselho de Ministros. 1992. Decreto n. 6/92. Litígios, sobre a ocupação ilegal de imóveis 

urbanos e rústicos. Diário da Republica de Angola n.    , de 24 de Janeiro de 1992. 
Luanda, Angola: Imprensa Nacional. Sobre os litígios de ocupação ilegal de prédios: 
ocupações sem contrato de arrendamento, pagamento da renda, conservação dos 
prédios, desalojamento. Decide-se que os litígios voltam a ser conhecidos e resolvidos, em 
primeira instância, pelas Salas do Tribunal Cível e Administrações Populares Provinciais. 

 
16. Comissão Permanente da Assembleia do Povo. 1992. . Lei n. 21-C/92. DR n. 34  de 28 de 

Agosto. Angola: Diário da Republica, 1992.  Sobre a concessão de titularidade do uso e 
aproveitamento da terra. Diário da Republica de Angola n. 34, de 28 de Agosto de 1992. 
Luanda, Angola: Imprensa Nacional. A presente Lei regula a matéria referente a 
concessão dos terrenos pertencentes ao Estado. Estabelece as condições básicas para a 
concessão de titularidade, uso e aproveitamento de terra destinados ao desenvolvimento 
da actividade agrícola, pecuária e silvicultura com base no direito de uso e aproveitamento 
da terra destinada para fins agrários por pessoas singulares e colectivas. 

 
17. Conselho de Ministros. 1992. Decreto n. 46 - A/92. Sobre o Direito de os Governos 

Provinciais poderem constituir os direitos de superfície sobre terrenos de que sejam 
proprietários a favor de pessoas singulares ou colectivas. Diário da Republica de Angola n. 
 , de 09 de Setembro de 1992. Luanda, Angola: Imprensa Nacional. Determina que os 
Governos Provinciais podem, no domínio da gestão urbana, constituir o direito de 
superfície sobre terrenos de que sejam proprietários, a favor de pessoas singulares e 
colectivas 

 
18. Ministério das Finanças e Secretaria de Estado da Habitação. 1992. Decreto Executivo 

Conjunto n. 30/92. Valor das rendas para fins não habitacionais. DR n. 23, I Série. Luanda, 
Angola: Imprensa Nacional. Considerando que o valor das rendas dos prédios urbanos 
para fins não habitacionais se encontra desactualizado da actual realidade socio-
económica e que grande parte destes prédios é utilizada para o exercício de actividades 
com fins lucrativos fixa um valor das rendas ajustado para os mesmos. 

 
19. Conselho de Ministros. 1993.  Decreto 37/93 de 17 de Dezembro (sobre a ocupação do 

solo urbano da Província de Luanda) 
 
20. Conselho de Ministros. 1994. Resolução n. 30/94. Ocupação desordenada. Diário da 

Republica n. 50/94, 10, Novembro de 1994. Luanda, Angola: Imprensa Nacional. 
Considerando que a ocupação desordenada do solo urbano da Província de Luanda 
inviabiliza um desenvolvimento urbano da cidade o Governo inicia programa capaz de 
inverter a ocupação ilegal e desordenada  de terrenos, nomeadamente no programa 
Luanda Sul. 
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21. Conselho de Ministros. 1995. Decreto n. 13/95. Expropriação para fins urbanísticos, 
parcelas de terreno... Diário da Republica I Série n. 19, de 12 de Maio de 1995. Luanda, 
Angola: Imprensa Nacional. Declara de utilidade pública urgentíssima a expropriação para 
fins urbanísticos, das parcelas de terreno particulares compreendidas no perímetro do 
Programa Piloto Luanda Sul, para prevenir a ocupação desordenada dos terrenos. 

 
22. Ministério da Economia e Finanças e Secretaria de Estado da Habitação. 1995. Decreto 

Executivo Conjunto n. 23/95. Renda mensal, prédios urbanos. DR n. 23, I Série. Luanda, 
Angola: Imprensa Nacional. Determina as modalidades de cálculo da renda mensal dos 
prédios urbanos para habitação, cujo pagamento se processa em moeda nacional e fixa as 
novas modalidades para captação de novas receitas para o Orçamento Geral do Estado. 

 
23. Conselho de Ministros. 1996. Decreto n. 9/96. Sobre o confisco de terrenos. Diário da 

Republica de Angola n. 14, de 5 de Abril de 1996. Luanda, Angola: Imprensa Nacional. 
Estabelece o confisco de bens cujos titulares tenham abandonado o país e delega poderes 
ao Ministros da Administração do Território e da Justiça, incumbindo aos Governos 
Provinciais a responsabilidade de instrução de todos os processos de confisco e submete-
los a consideração dos Ministros. 

 
24. Governo da Província de Luanda. 1996. Postura n. 1/96. Regime Jurídico da Concessão 

de Terrenos na Província de Luanda. DR n. 28, III Série. Luanda, Angola: Imprensa 
Nacional. Regula a concessão de terrenos na Província de Luanda. Ela será feita  em 
regime de Direito de Superfície, quaisquer que sejam a localização, natureza e fins das 
edifícios a realizar, mediante hasta pública, tendo em conta as necessidades de 
urbanização. 

 
25. Conselho de Ministros. Resolução n. 30/94. DR n. 50 de 10 de Novembro. Angola: Diário 

da Republica, 1994. Sobre a ocupação desordenada e melhoramento das condições 
urbanas, nomeadamente o Programa Piloto Luanda Sul. 

 
26. Conselho de Ministros. Decreto 13/95. DR n. 19  de 12 de Maio. Angola: Diário da 

Republica, 1995. Declara de utilidade pública urgentíssima a expropriação para fins 
urbanísticos, das parcelas de terreno particulares compreendidas no perímetro do 
Programa Piloto Luanda - Sul. 

 
27. Conselho de Ministros. Decreto 32/95. DR n.  de 8 de Dezembro. Angola: Diário da 

Republica, 1995. Aprova o regulamento da lei sobre a concessão da titularidade, do uso e 
aproveitamento da terra. 

 
28. Conselho de Ministros. Decreto 9/96. DR n. 14 de 5 de Abril de 1996. Angola: Diário da 

Republica, 1996. Estabelece para o confisco de bens cujos titulares tenham abandonado o 
Pais, um formalismo que colide com a celeridade com que devem ser tratados os casos de 
confisco.
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ARTIGOS NA IMPRENSA ANGOLANA: 
 
1. Eduardo Lopez Moreno/VIDA & CULTURA. Os Bairros de Luanda. VIDA & 

CULTURA - Suplemento do Jornal de Angola 1997 01 de Junho de 1997. Faz uma análise 
sobre os efeitos da estrutura urbana degradada nas relações sociais e as transformações 
dinâmicas que os bairros sugerem na socialização e discriminação social. 

 
2. Jornal de Angola. Terrenos para Construção de Escolas na Samba. JORNAL DE ANGOLA 

1999 28 Junho de 1999. Refere que a administração municipal da Samba esta disponível 
para ceder talhões de terrenos para a construção de escolas. 

 
3. Moradores de "Regedoria" ao relento/ANGOLENSE. ANGOLENSE 1999;Ano II n. 56 

(19 -26 de Junho de 1999). Sobre o conflito da demolição de residências de moradores do 
bairro de "Regedoria". 

 
4. Pascoal Mukuna/FOLHA 8. Teixeira Duarte Prometeu Indemnizar : Destruições na Ilha do 

Cabo. FOLHA 8 1999 19 de Maio de 1999. A Construtora Portuguesa Texeira Duarte 
prometeu indemnizar os danos causados pelo incidente na Ilha do Cabo, em que destruiu 
casa, blocos, barcos, chatas, redes, chapas de zinco, etc. 

 
5. AGORA. 09 Outubro 1999. "Anibal Rocha: Dezenas de Residências." Anibal Rocha. Agora. 
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as suas vivendas e apartamentos na cidade em detrimento de alugueis baratos e 
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violações a actual legislação sobre o uso e aproveitamento da terra. 

 
18. MARIA, Pombal /FOLHA, 8. 1998. "Administrador Manda Partir Casas: Comuna Do 

Benfica." FOLHA 8, 08 Setembro 1998. O administrador da Comuna do Benfica e acusado 
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viabilidade e concretização, agora já esta em avanço os projectos de urbanização. 

 
26. SALVADOR, Raimundo /JORNAL, DE ANGOLA. 1999. "Urbanização Caminha para o Sul: 
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44. Boavista residents' union coordinator released after "illegal" detention, RDP Africa, 18-Sep-

01 
45. New body to handle SADC land issues, IRIN, 19-Sep-01 
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WORKSHOP PARTICIPATIVO SOBRE A TERRA URBANA 

Contexto I: natureza de crescimento urbano – efeitos economicos e sociais 
 
2001 40% da populaçao dos paises em vias de desenvolvimento residem nas areas urbanas, que 
ate 2020 se aumentara a mais que 50%  
 
Este processo seria mais preponderante nas regioes Asiaticas e Africanas onde as cidades 
experiencao uma “explosao” demografica nas proximas decadas, dado que na America Latina a 
proporcao da populacao urbana ja ultrapassa os 75% 
 
O crescimento demografico e composta em grande parte pelo crescimento natural das populacoes 
ja residentes 
 
Este crescimento urbano ocorrera numa situacao de competividade economica entre areas 
urbanas ao nivel global, regional e nacional 
 
Tambem as inovacoes na comunicacao e a falta relativa sobre o controlo de movimento de capital 
(perante ao mao de obra e os conhecimentos) levera a novas ligacoes intra-urbanas muitas vezes 
marcadamente diferentes dos “tradicionais”, e a disassociacao das areas urbanas dos seus 
“hinterlands” naturais 
 
Para muitas areas urbanas a suas desvantagens (naturais e criadas) levera para uma situacao em 
que o crescimento urbano fisico existira num contexto de estagnacao economica geral 
 
Portanto o problema de urbanizacao de “pobreza” e um dos desafios mais grande de 
desenvolvimento actual no mundo 
 

Contexto II: natureza de governancia – oportunidades e desafios 
 
A chamada “globalizacao” da economia nao e um fenonemo novo – existe em certa maneira 
desde as primeiras grande imperios. O que e novo e a transformacao duma situacao de forte 
controlo deste economia pelos estados-nacoes para um de aparente falta de controlo ou fraco 
controlo 
 
Neste contexto a papel do estado-nacao esta a ser transformada – salientando que nao vai 
desaparacer, mas que sera condicionada num novo contexto de governancia 
 
Este contexto engloba a competividade e colaboracao entre cidades-regioes ao nivel macro-
regional e global, muita aparente no paises mais desenvolvidos, e com importancia crescente para 
os paises em vias de desenvolvimento 
 
Assim surge-se de necessidade de criar novas bases de legitimidade politica, nao baseada 
somente na democracia representativa, mas contando com novas parcerias entre o governo (a 
varios niveis), o sector privado (tambem a varios niveis) e as organisacoes da sociedade civil 
 
Ate agora as actividades das organisacoes da sociedade civil tem sido mais ao nivel local, mas 
tambem comeca a agir cada vez mais ao nivel regional e global – criando um verdadeiro Terceiro 
Sector ao estado e o mercado em termos concepcionais 
 
Isto tudo tem grandes implicacoes para a governancia nas areas urbanas – tal como os estados-
nacoes e as comunidades locais, com novas oportunidades de parceria, e tambem com novos 
desafios de exclusao social 
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Sobre-imposicao dos contextos: o papel de desenvolvimento urbano no desenvolvimento 
geral 
 
Nos paises mais desenvolvidos tradicionalmente o desenvolvimento urbano tem sido associado 
com uma base de crescimento economico mas na mesmo altura com uma fonte de degradacao 
social.  
 
Neste optica as cidades sao vistos com fontes de rendimento economico mas focos de problemas 
sociais, necessitando politicas de gestao urbana ao nivel nacional e local 
 
Assim surgiram mecanismos e tradicoes de gestao urbana para equilibrar os dois vertentes – 
incluindo o planeamento urbano e gestao de terra urbana.  
 
Com a evolucao de sistemas economicos menos fixos fisicamente numa fase “pos-industrial” tem-
se criado desafios enormes para os sistemas e culturas de gestao urbana anteriores nestas areas 
urbanas que esta muito em fluxo correntemente 
 
Ao contrario, nos paises menos desenvolvidos se registou geralmente a situacao oposta: as 
cidades tem sido vistos com base de consumo e nao producao, e assim parasiticos. Portanto 
tradicionalmente nestes paises o desenvolvimento urbano e visto como negativo em termos 
sociais e economicos pelos elites, e as politicas de desenvolvimento economic e social tem sido 
orientados para constrangir o crescimento urbano em geral – de facto apoiado muitas vezes pelas 
organiszacoes de ajuda internacional 
 
Assim, apesar de utilizar mecanismos transferidos dos paises mais desenvolvidos, os sistemas de 
planeamento e gestao urbana neste contexto tem sido orientados para constrangir o crescimento 
urbano e, geralmente, para permitir um elite urbano manter controlo e acesso a seus beneficios 
sociais e economicos.  
 
Sugere-se aqui que a base contextual para o crescimento urbano mudou, e os que menos 
apercebem disto sao as agencias internacionais, ja que a populacao geral em muitos paises em 
vias de desenvolvimento demonstrarem a sua percepcao disto atraves da sua migracao para as 
cidades. Neste contexto os elites dum lado se manifestarem as suas intencoes de protegir o seu 
acesso priviligiado aos beneficios urbanos perante os mais pobres, e doutro lado encontrar novas 
oportunidades de exploracao da populacao geral que aflua para as cidades 
 
Neste contexto argumenta-se que e necessario ter uma nova visao da cidade, quer nos paises 
mais desenvolvidos, quer nos menos desenvolvidos, que se orienta no novo contexto de 
oportunidades de desenvolvimento urbano (social e economico) aproveitando das novas 
oportunidades de parcerias entre os varios actors principais – o estado, o sector privado e as 
organisacoes da sociedade civil 
 
E neste sobre-imposicao de contextos novos para o desenvolvimento urbano que analiso o aceso 
a terra urbana, como um bem economico e social a ser mais administrada pelos actores nacionais 
e locais que os actores globais, mas que tem inerente oportunidades de fortelecer o bem geral em 
termos economicos e sociais, e o desenvolvimento geral 
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O que isto significa em termos concretos? 
 
O que era a funcao economica principal das areas urbanas em Africa Lusofona (analise 
mais baseada sobre Mocambique neste fase): 
 
1 fase – pre-colonial – fase de dominancia mercantile – troca economica 
- bases de poder e administracao dos estados indigenos onde existiram 
- portos de passagem e abastecimento para o trafico para o oriente para os Europeoes 
- pontos de troco comercial de bens basicos – ouro, marfin, escravos, peles, ferro etc – e bases 

para exploracao do interior para grupos Europeoes, Africanos e grupos mistos 
- bases de poder e administracao pelos grupos Europeoes na sua dominancia de comercio 
 
2 fase – colonial – fase de dominancia politica e extraccao economica 
- nos de transporte para novos estados com base Europeo no interior 
- bases de poder e administracao pelos grupos Europeoes na sua dominancia de novas nacoes 

na divisao de Africa Sul-Saharana, incluindo controlo de mao de obra e controlo de trafego de 
importacao/exportacao 

- nos de tentativas ao desenvolvimento rural, incluindo assentamentos especificos 
- bases para desenvolvimento de industria basica de pre-preparacao de exportos (no segundo 

guerra mundial) 
- nos de crescimento de populacao colono 
- locais para o desenvolvimento de industrias secundarias com base de vantagens geograficos 
 
3 fase – pos-colonial independente – falta de dominancia e criacao de novos estados-nacoes 
- bases de poder para novos estados-nacoes pos-Independencia e a sua administracao 
- as vezes novas bases para desenvolvimento economico (p.e. minas e exploracao agro-

industrial) 
- locais de refugio para os deslocados de guerra e os “refugiados economicos” 
- base de comercio orientado para exterior 
 
4 fase – depois de re-estruturacao politica e economica, re-fortelecimento de dominancia 
extraccao economica numa fase neo-colonial 
- bases de novos servicos 
- locale de instalacao de industrias primarias de vantagens geograficos 
- re-activacao de nos de transporte para estados no interior 
 
 
 
1. Abordagens ligados ao fenomeno de urbanizacao  
 
Teorias de Modernizacao – urbanizacao visto como sendo uma expressao de modernizacao e 
estudos sobre o enquadramento do “indigeno” nas areas urbanas. Manifestacao urbana – 
habitacao nos “townships” e bairros indigenos 
 
Teoria de Keynesianismo (ajustamento estatal do mercado) – aplicacao das teorias de “polos de 
desenvolvimento” e macro-estruturacao economica, planeamento regional e urbana. Manifestacao 
urbana – novas cidades (“new towns”), programas habitacionais estatais 
 
Reaccao a teorias de desenvolvimento baseado no estado – investigacoes do “sector informal” 
comecou. Ligacao para a Teoria de Necessidades Basicas. Manifestacao urbana – estudos e 
promocao da auto-construcao (“self-help”).  
 
Teorias de Dependencia e de Modos de Producao – definicao da periferia e o centro (America 
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Latina). Manifestacao urbana – desenvolvimento de industria nas areas urbanas com intervencao 
estatal 
 
O Neo-liberalismo – reducao do papel do estado e liberalizacao do “mercado”, re-estruturacao 
macro-economico. Manifestacao urbana – promocao de politicas e programas de gestao urbana, 
apoio a sistemas de financiamento, promocao de parcerias publica-privada nos servicos 
  
Teoria e abordagem “global” (“world political economy”). Em contrapartido a teoria de Neo-
liberalismo. Manifestacao urbana – a funcao urbana na globalizacao. Inicialmente salientando 
aspectos macro-estruturais, ultimamente – reflorescencia de estudos ao nivel micro, tomando em 
consideracao os aspectos socio-culturais – mas com enquadramento na analise politica 
economica.  
 
Nova fase de “neo-Keynesianismo” – salienta o papel do estado na gestao urbana conjunto com 
parcerias privada e da sociedade civil. Manifestacao urbana - inclue-se o objectivo de reduzir a 
probreza global ate 2015 e promover o governancia 
 
2. 

3. 

Abordagens ligados ao planeamento urbano e a gestao urbana 
 
Tres abordagens principais de planeamento urbano (apartir do 2 Guerra Mundial) ate 
recentemente: 
 
• Durante as decadas 1950 e 1960 papel do estado como dirigente do uso de solo e 

investimentos urbanos. Ligados ao “Welfare State” e muito forte em Europa. O planeamento e 
feito por tecnicos utilizando conhecimentos “scientificos” sob orientacao geral dos 
representantes do governo que canalizavam os interessos corporatistos. Manifestacao tecnica: 
Planos Directores. 

 
• Durante a decada 1970 quando o crescimento das economias comecou a falhar, o papel do 

estado como actor principal foi questionado, e alterou-se para um papel de dirigente 
estrategico. O planeamento enquadrou muitas tecnicas de geografia social e foi tambem 
questionado por comunidades directamente, com apoio tecnico comunitario. Manifestacao 
tecnica: Planos de Estrutura e Planos de Rehabilitacao Urbana. Nos paises en vias de 
desenvolvimento foram promovidos projectos de desenvolvimento basico (loteamentos – 
“sites & serrvices” e melhoramentos - “upgrading”)  

 
 
• Durante a decada 1980 o papel do estado foi reduzido ao minimo durante o periodo do neo-

liberalismo, a favor dos actores do mercado, mas com fraca enquadramento estrategico. 
Aumentarem os conflitos sobre o controlo do uso do solo. Manifestacao tecnica: a proliferacao 
de muitos planos parciais para desenvolvimento economico e parcerias com o sector 
privado. Nos paises em vias de desenvolvimento foi promovido a gestao urbana 
decentralizada. 

 
• Durante a decada 1990 a reaccao publica levou a necessidade de qualificar de novo as 

actividades do sector privado, com reactivacao do planeamento social. Manifestacao urbana: 
Planos Comunitarios de Desenvolvimento e Visoes Estrategicas perante a globalizacao, 
em conjunto com multiplas parcerias ao nivel regional. Enfoco nos paises em vias de 
desenvolvimento: aliviacao da pobreza 

 
Abordagens ligados a investigacao de terra urbana 

 
• Abordagen neo-liberal – Avaliacao do mercado de terra para promover o “desbloqueamento” 

e produtividade urbana atraves de funcionamento do mercado – assumido como mecanismo 
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mais eficiente para distribuicao da terra. Necessidade de muitos dados, foca na demanda e 
oferta. Promovido pelo Programa de Gestao Urbana do BM, UN etc. na decada 80, visto com 
alternativa as abordagens de intervencao estatal na oferta de terra urbana das decadas 60 e 
70 

 
• Abordagen politica-economica – mais orientada para a “producao” da terra urbana que a sua 

distribuicao e aceita que em contextos diferentes ha forcas importantes ao nivel politica e 
economica que continuarao a intervenir no mercado para promover os seus proprios 
interessos. Mias recentemente foca nos mercados “informais” e o seu relacionamento como o 
mercado formal de terra. 

 
• Abordagen socio-cultural – foca na “significancia” da terra para sociedades e estratos da 

sociedade e como isto e transformada em percepcao de direitos. Dois vertentes: o “positivista” 
que investiga atitudes actuais; e o “normativo” que se orienta para a “consciencalizacao” 
politica com base das percepcoes sobre a terra – por examplo no movimento sem terra no 
Brazil que nas areas urbanas se manifesta para os direitos a terra nas favelas 

 
4. Construcao duma abordagen endogena para o Angola aos aspectos de terra 
urbana 
 
Linhas gerais sugeridas: 
 
• Nao se deve restringir a um metodo, mas e necessaria investigar os aspectos politico-

economicos, do funcionamento do mercado, e as atitudes socio-culturais como base 
compreensiva 

 
• Diferentes institutuicoes terao interesses especificas neste contexto e e possivel enquadrar 

estes num programa estruturado 
 
• Nao e necessario que todos os aspectos sao investigados no mesmo tempo – vai depender 

dos interessos e recursos disponiveir, mas necessita um foco para servir da “memoria 
institucional” 

 
• Apesar do estado ter um papel importante no processo, nao precisa liderar 
 
• E necessario ser o mais “transparente” possivel na producao e disseminacao da informacao – 

a informacao faz parte do poder 
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