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IntroduçãoIntrodução

 A apresentação é baseada na experiencia de urbanização de A apresentação é baseada na experiencia de urbanização de 
zonas periféricas da cidade do Huambo tais como o bairro do zonas periféricas da cidade do Huambo tais como o bairro do 
Sassonde e da Kamussamba.Sassonde e da Kamussamba.

 Serve para prestar informação sobre actividades urbanísticas Serve para prestar informação sobre actividades urbanísticas 
implementadas pela DW durante os últimos anosimplementadas pela DW durante os últimos anos

 Pretende informar sobre possíveis áreas de intervenção para Pretende informar sobre possíveis áreas de intervenção para 
futuros projectos implementados pela DW e os seus parceiros futuros projectos implementados pela DW e os seus parceiros 
locaislocais

 Dentro do leque de actividades inseridas nesta proposta, a DW Dentro do leque de actividades inseridas nesta proposta, a DW 
pretende actuar nas áreas prioritárias identificadas pelo pretende actuar nas áreas prioritárias identificadas pelo 
Governo Provincial como reservas fundiárias e fora destas.Governo Provincial como reservas fundiárias e fora destas.



Conteúdo da apresentaçãoConteúdo da apresentação

1.1. O desenvolvimento urbano das cidades e vilas na Província do O desenvolvimento urbano das cidades e vilas na Província do 
Huambo – breve resumo do contexto actualHuambo – breve resumo do contexto actual

2.2. Áreas de intervenção:Áreas de intervenção:
1.1. RequalificaRequalificaçãoção Urbana Urbana
2.2. Loteamento para autoconstrução dirigidaLoteamento para autoconstrução dirigida
3.3. Regularização fundiária e criação de cadastros urbanosRegularização fundiária e criação de cadastros urbanos
4.4. Formações para técnicos das administrações locais e seus Formações para técnicos das administrações locais e seus 

parceirosparceiros
5. Estratégia para alargar as actividades de loteamento



1.  O desenvolvimento urbano na cidade do Huambo – 1.  O desenvolvimento urbano na cidade do Huambo – 
um breve resumo do contexto actualum breve resumo do contexto actual
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Desenvolvimento DemográficoDesenvolvimento Demográfico  



Desenvolvimento Demográfico Desenvolvimento Demográfico (cont.)(cont.)

 Em Janeiro 2008, a DW fez uma analise populacional da Em Janeiro 2008, a DW fez uma analise populacional da 
cidade de Huambo baseado em imagem satélite de 2007.cidade de Huambo baseado em imagem satélite de 2007.

 Fez se uma contagem de tectos de casas Fez se uma contagem de tectos de casas 
 excluindo construções com fins comerciais excluindo construções com fins comerciais 
 Adicionalmente fez se uma contagem de apartamentos na Adicionalmente fez se uma contagem de apartamentos na 

cidadecidade
 Por cada casa (ou apartamento) calculou-se um agregado Por cada casa (ou apartamento) calculou-se um agregado 

familiar de 6 pessoas.familiar de 6 pessoas.

O crescimento demográfico da cidade O crescimento demográfico da cidade éé extremamente rápido  extremamente rápido 
e a maior densidade populacional é verificada em áreas e a maior densidade populacional é verificada em áreas 
peri-urbanas da cidadeperi-urbanas da cidade



Desenvolvimento Demográfico Desenvolvimento Demográfico (cont.)(cont.)

 Alta densidade Alta densidade 
nas áreas peri-nas áreas peri-
urbanas mais urbanas mais 
antigas e na antigas e na 
cidade baixacidade baixa

 Pouca densidade Pouca densidade 
na cidade alta e na cidade alta e 
áreas periféricasáreas periféricas



Desenvolvimento Demográfico Desenvolvimento Demográfico (cont.)(cont.)

Analise do crescimento urbano: comparação de imagens satélites de Analise do crescimento urbano: comparação de imagens satélites de 
2004 e 2007; expansão principalmente para o sul da cidade2004 e 2007; expansão principalmente para o sul da cidade



Desenvolvimento Demográfico Desenvolvimento Demográfico (cont.)(cont.)

Bailundo: Pequeno casco urbanizado e vastas áreas não ordenadas.  Bailundo: Pequeno casco urbanizado e vastas áreas não ordenadas.  



Desenvolvimento Demográfico Desenvolvimento Demográfico (cont.)(cont.)

ConclusõesConclusões  

1.1. Não é apenas a cidade capital do Huambo, mas também Não é apenas a cidade capital do Huambo, mas também 
as sedes municipais estão sendo confrontadas com um as sedes municipais estão sendo confrontadas com um 
crescimento rápido das suas áreas peri-urbanascrescimento rápido das suas áreas peri-urbanas

2.2. Este crescimento não ordenado Este crescimento não ordenado éé principalmente resultado  principalmente resultado 
de uma falta de oferta de lotes ordenados para a de uma falta de oferta de lotes ordenados para a 
habitaçãohabitação

3.3. As cidades e vilas na província enfrentam um duplo As cidades e vilas na província enfrentam um duplo 
desafio: desafio: 

1.1. Requalificação das grandes áreas não ordenadas (peri-Requalificação das grandes áreas não ordenadas (peri-
urbanas)urbanas)

2.2. Prevenção da continuação do crescimento desordenado Prevenção da continuação do crescimento desordenado 
através de uma maior oferta de lotes ordenados para a através de uma maior oferta de lotes ordenados para a 
habitaçãohabitação



Áreas de intervençãoÁreas de intervenção

Perante os desafios identificados, a DW disponibiliza-se para criar  Perante os desafios identificados, a DW disponibiliza-se para criar  
parcerias com a DPOTUA e as Administrações Municipais nas parcerias com a DPOTUA e as Administrações Municipais nas 
seguintes áreas de intervenção: seguintes áreas de intervenção: 

1.1. RequalificaRequalificaçãoção Urbana Urbana
2.2. Loteamento para auto-construção dirigida; Loteamento para auto-construção dirigida; 
3.3. Regularização fundiária e criação de cadastros urbanosRegularização fundiária e criação de cadastros urbanos
4.4. Formações para técnicos de administrações locais e seus Formações para técnicos de administrações locais e seus 

parceiros em matéria de gestão do solo urbano parceiros em matéria de gestão do solo urbano 



1. Projectos de requalificação urbana1. Projectos de requalificação urbana

A requalificação urbana tem os seguintes objectivos principais:A requalificação urbana tem os seguintes objectivos principais:

 Reabilitação de estradas e vias de acessoReabilitação de estradas e vias de acesso
 Preservação e criação de espaços livres para infra-Preservação e criação de espaços livres para infra-

estruturasestruturas
 Criação de parcerias com instituições governamentais e Criação de parcerias com instituições governamentais e 

não governamentais para a implementação de infra-não governamentais para a implementação de infra-
estruturas e serviços básicosestruturas e serviços básicos

 Regularização fundiária para um melhor controlo da Regularização fundiária para um melhor controlo da 
ocupação do solo e planeamentoocupação do solo e planeamento



1. Projectos de requalificação urbana1. Projectos de requalificação urbana
Linhas gerais das actividades implementadas para a Linhas gerais das actividades implementadas para a 
requalificação  urbana, de acordo com as Operações de requalificação  urbana, de acordo com as Operações de 
Desenvolvimento Urbano estipulados no Artigo 41º da Lei Desenvolvimento Urbano estipulados no Artigo 41º da Lei 
3/04 (Lei do Ordenamento do Território):  modelo 3/04 (Lei do Ordenamento do Território):  modelo 
participativo.participativo.

 Mapeamento físico da zonaMapeamento físico da zona
 Declaração de uma zona para a requalificação Declaração de uma zona para a requalificação 
 Levantamento sócio-econômico e demográficoLevantamento sócio-econômico e demográfico
 Mobilização Social (contínua)Mobilização Social (contínua)
 Elaboração do plano (participativo) especial de recuperação ou Elaboração do plano (participativo) especial de recuperação ou 

de conversão da zonade conversão da zona
 Foco sobre: vias de acesso, espaços para infra-estruturasFoco sobre: vias de acesso, espaços para infra-estruturas

 Mapeamento e Registo da ocupação existente do soloMapeamento e Registo da ocupação existente do solo
 Regularização jurídica da posse de terrenosRegularização jurídica da posse de terrenos
 Implementação de infra-estruturas e serviços básicos através de Implementação de infra-estruturas e serviços básicos através de 

parcerias com instituições governamentais e não governamentaisparcerias com instituições governamentais e não governamentais
 Fiscalização (controlo da ocupação do solo); prevenção de Fiscalização (controlo da ocupação do solo); prevenção de 

invasões em espaços reservadosinvasões em espaços reservados



1. Projectos de requalificação urbana1. Projectos de requalificação urbana

Oportunidades: Oportunidades: 
 A requalificação urbana, através da instalação de serviços, é uma A requalificação urbana, através da instalação de serviços, é uma 

ferramenta muita eficiente no contributo para a redução da ferramenta muita eficiente no contributo para a redução da 
pobreza, principalmente através da instalação de infra-estruturas pobreza, principalmente através da instalação de infra-estruturas 
e serviços básicos.e serviços básicos.

Desafios:Desafios:
 Projectos de requalificação urbana podem ser muito caros por Projectos de requalificação urbana podem ser muito caros por 

questões de indemnizações aos residentes afectados  questões de indemnizações aos residentes afectados  
 Quando envolve demolições, estes projectos são difíceis em Quando envolve demolições, estes projectos são difíceis em 

termos políticos e sociaistermos políticos e sociais

Conclusão:Conclusão:
 A grande preocupação deve ser a prevenção do crescimento de A grande preocupação deve ser a prevenção do crescimento de 

áreas não ordenadas; áreas não ordenadas; é mais fácil e muito mais barato prevenir o é mais fácil e muito mais barato prevenir o 
crescimento de áreas não ordenadas do que requalificação. crescimento de áreas não ordenadas do que requalificação.   



2. Loteamentos para auto-construção dirigida2. Loteamentos para auto-construção dirigida

 A DW esta envolvida em projectos de loteamentos para a A DW esta envolvida em projectos de loteamentos para a 
auto construção dirigida desde 2005.auto construção dirigida desde 2005.

 Na província do Huambo, implementou dois projectos em Na província do Huambo, implementou dois projectos em 
parceria com o a Direcção Províncial de Urbanismo e parceria com o a Direcção Províncial de Urbanismo e 
Ambiente (DPUA), o INOTU e a Administração MunicipalAmbiente (DPUA), o INOTU e a Administração Municipal

 As duas áreas loteadas são localizadas no bairro de As duas áreas loteadas são localizadas no bairro de 
Sassonde e Camussamba Sassonde e Camussamba 

 A área total loteada é de 67 hectaresA área total loteada é de 67 hectares

 Contem cerca de 500 lotes para fins habitacionais, Contem cerca de 500 lotes para fins habitacionais, 
reservas para infra-estruturas (água, saúde, educação, reservas para infra-estruturas (água, saúde, educação, 
energia) e mais que 30% de áreas verdesenergia) e mais que 30% de áreas verdes



2. Loteamento para autoconstrução dirigida2. Loteamento para autoconstrução dirigida

Área de intervenção: Áreas loteadas e áreas com ocupações Área de intervenção: Áreas loteadas e áreas com ocupações 
registadas no assentamento não ordenado registadas no assentamento não ordenado 



Exemplo: Plano urbanístico da CamussambaExemplo: Plano urbanístico da Camussamba

2. Loteamento para autoconstrução dirigida2. Loteamento para autoconstrução dirigida



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

2. Loteamento para auto construção dirigida2. Loteamento para auto construção dirigida

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



Para a elaboração dos planos de Para a elaboração dos planos de 
loteamento, a DW aplica métodos simples e loteamento, a DW aplica métodos simples e 
eficientes, envolvendo as instituições locaiseficientes, envolvendo as instituições locais

 Planificação participativa do projecto com Planificação participativa do projecto com 
instituições do governo provincial, instituições do governo provincial, 
administração municipal e autoridades locais. administração municipal e autoridades locais. 

 Registo de ocupantes de lavras na área de Registo de ocupantes de lavras na área de 
expansãoexpansão

 Compensação - quem perde a sua lavra, Compensação - quem perde a sua lavra, é é 
compensado com 35% da superficie que compensado com 35% da superficie que 
ocupava em lotes urbanizados ocupava em lotes urbanizados 

 Elaboração participativa do plano urbanístico, Elaboração participativa do plano urbanístico, 
envolvendo INOTU e autoridades locaisenvolvendo INOTU e autoridades locais

 Aprovação do plano pelo Governo ProvincialAprovação do plano pelo Governo Provincial

2. Loteamento para auto construção dirigida2. Loteamento para auto construção dirigida



Para assegurar a qualidade do loteamento feito, utiliza-se as Para assegurar a qualidade do loteamento feito, utiliza-se as 
seguintes abordagens:seguintes abordagens:

 Marcação de lotes com marcos de betãoMarcação de lotes com marcos de betão

 Numeração visível dos lotesNumeração visível dos lotes

 Numeração das estradas com placas separadasNumeração das estradas com placas separadas

 Fixação do plano urbanístico no localFixação do plano urbanístico no local

A A distribuição distribuição e a fiscalização é feita pela Administração e a fiscalização é feita pela Administração 
Municipal. No sentido de facilitar o trabalho de fiscalização Municipal. No sentido de facilitar o trabalho de fiscalização 
pela  administração, a DW prepara um cadastro da área pela  administração, a DW prepara um cadastro da área 
urbanizadaurbanizada

2. Loteamento para auto construção dirigida2. Loteamento para auto construção dirigida



Características dos loteamentosCaracterísticas dos loteamentos
 Infra-estruturação básica pela DW: Infra-estruturação básica pela DW: 

 Abertura das vias com Niveladoras / BulldozersAbertura das vias com Niveladoras / Bulldozers

 Pontos de água (furos com manivelas) / 1 por cada 100 lotesPontos de água (furos com manivelas) / 1 por cada 100 lotes

 Outras  infra-estruturas: preservação de espaços para Outras  infra-estruturas: preservação de espaços para 
infra-estruturação pelas instituições governamentais e os infra-estruturação pelas instituições governamentais e os 
seus parceirosseus parceiros

2. Loteamento para autoconstrução dirigida2. Loteamento para autoconstrução dirigida



Para assegurar a qualidade de construções feitas nas áreas Para assegurar a qualidade de construções feitas nas áreas 
loteadas, a experiência mostra duas opções:loteadas, a experiência mostra duas opções:

 O beneficiado da área loteada deve aplicar uma das plantas de O beneficiado da área loteada deve aplicar uma das plantas de 
casas modelos (T2, T3, T4 ou modelo evolutivo) adquirido pelas casas modelos (T2, T3, T4 ou modelo evolutivo) adquirido pelas 
instituições competentesinstituições competentes

 Ou, define-se parâmetros gerais da construção, que estipulam Ou, define-se parâmetros gerais da construção, que estipulam 
por exemplo: altura da casa, distancia entre muros e paredes, por exemplo: altura da casa, distancia entre muros e paredes, 
material de construção, etc. material de construção, etc. 

Cada uma das abordagens tem as suas vantagens e devem ser Cada uma das abordagens tem as suas vantagens e devem ser 
analisadas em momento próprioanalisadas em momento próprio

2. Loteamento para autoconstrução dirigida2. Loteamento para autoconstrução dirigida



3. Regularização fundiária e criação cadastros 3. Regularização fundiária e criação cadastros 
urbanosurbanos

Actividades de requalificação urbana e loteamentos para a Actividades de requalificação urbana e loteamentos para a 
autoconstrução dirigida devem ser seguidos pela autoconstrução dirigida devem ser seguidos pela 
regularização fundiária e a criação de um cadastro urbano regularização fundiária e a criação de um cadastro urbano 
(base de dados de ocupação do solo)(base de dados de ocupação do solo)

Importância da regularização fundiária:Importância da regularização fundiária:
 Estipulada pela Lei de Terra, artigo 84.  Estipulada pela Lei de Terra, artigo 84.  
 Através da regularização, cria-se um cadastro urbanoAtravés da regularização, cria-se um cadastro urbano
 O cadastro urbano é a base para o controlo do uso do solo O cadastro urbano é a base para o controlo do uso do solo 

(fiscalização); (fiscalização); 
 O cadastro permite controlar as necessidade e impõe o O cadastro permite controlar as necessidade e impõe o 

planeamento.planeamento.



3. Regularização fundiária e criação de cadastros 3. Regularização fundiária e criação de cadastros 
urbanosurbanos

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

 Trata-se de um cadastro informatizadoTrata-se de um cadastro informatizado
 Em paralelo, deve existir um cadastro físico Em paralelo, deve existir um cadastro físico 

(Documentos guardados e organizados em arquivos (Documentos guardados e organizados em arquivos 
próprios)próprios)



4.  Formação e capacitação de técnicos das 4.  Formação e capacitação de técnicos das 
administrações locaisadministrações locais

 Na base das experiências feitas durante os Na base das experiências feitas durante os 
últimos anos e no âmbito das actividades últimos anos e no âmbito das actividades 
urbanísticas apresentados, a DW elaborou urbanísticas apresentados, a DW elaborou 
um manual de formação.um manual de formação.

 Uma primeira formação (curso de uma Uma primeira formação (curso de uma 
semana) foi feito em 2008 com técnicos semana) foi feito em 2008 com técnicos 
das administrações municipais do Huambo, das administrações municipais do Huambo, 
Benguela, Lobito, Cabinda e Chitato Benguela, Lobito, Cabinda e Chitato 
(Lunda Norte)(Lunda Norte)

 Estão sendo preparados dois cursos para Estão sendo preparados dois cursos para 
Benguela e Kwanza-Sul solicitados na bese Benguela e Kwanza-Sul solicitados na bese 
da formação de 2008.da formação de 2008.



4.  Formação e capacitação de técnicos das 4.  Formação e capacitação de técnicos das 
administrações locaisadministrações locais

O curso tem o seguinte teor:O curso tem o seguinte teor:

1.  Urbanização e desenvolvimento urbano  -  Conceitos & 1.  Urbanização e desenvolvimento urbano  -  Conceitos & 
perspectiva global e da Africa sub-saharianaperspectiva global e da Africa sub-sahariana

2.  Acesso a terra peri-urbana em Angola2.  Acesso a terra peri-urbana em Angola

3.  O desenvolvimento urbano em Angola e na Região Sub-3.  O desenvolvimento urbano em Angola e na Região Sub-
sarianasariana

4.  Contexto legal em Angola (para intervenções 4.  Contexto legal em Angola (para intervenções 
urbanísticas)urbanísticas)



4.  Formação e capacitação de técnicos das 4.  Formação e capacitação de técnicos das 
administrações locaisadministrações locais

5.  Planeamento urbano  -  conceitos urbanísticos5.  Planeamento urbano  -  conceitos urbanísticos

6.  Exemplo: Projecto piloto no Bairro de Fátima  6.  Exemplo: Projecto piloto no Bairro de Fátima  

7.  Os passos a seguir para a implementação de um projecto 7.  Os passos a seguir para a implementação de um projecto 
de urbanizaçãode urbanização

8.  Trabalhos práticos:8.  Trabalhos práticos:
 Elaboração de planos urbanísticos para loteamentosElaboração de planos urbanísticos para loteamentos

 Técnicas de loteamentoTécnicas de loteamento



4.  Formação e capacitação de técnicos das 4.  Formação e capacitação de técnicos das 
administrações locaisadministrações locais

 Esta neste momento em curso a elaboração de um Esta neste momento em curso a elaboração de um 
manual para a gestão de cadastros urbanosmanual para a gestão de cadastros urbanos ligados  ligados 
ao Sistema de Informação Geográfica (SIG);ao Sistema de Informação Geográfica (SIG);

 A primeira aplicação seria este ano em Cabinda onde a A primeira aplicação seria este ano em Cabinda onde a 
Administração Municipal pediu assistência da DW na Administração Municipal pediu assistência da DW na 
criação de um cadastro urbano e formação necessária dos criação de um cadastro urbano e formação necessária dos 
seus técnicos; seus técnicos; 

 Em simultâneo a aplicação do cadastro urbano fará parte Em simultâneo a aplicação do cadastro urbano fará parte 
da parceria entre a DW-Huambo e a Administração da parceria entre a DW-Huambo e a Administração 
Municipal do Huambo; Municipal do Huambo; 



5. Estratégia para alargar as actividades de 
loteamento

1. Recuperação de custos para loteamento de mais áreas
 Uma parte dos fundos arrecadados pela venda dos lotes pode ser 

reservada para implementar um próximo loteamento.
 Vantagens: processo auto-sustentável e reduzir custos para a 

Administração Municipal ou o Governo Provincial

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

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

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

 

Projecto HabiTerra



5. Estratégia para alargar as actividades de 
loteamento

3.  Abordagem participativa
 O experiência deste projecto mostra: participação das instituições 

governamentais locais é indispensável para o sucesso de um 
projecto de loteamento. 

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

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

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

 Assim, o loteamento torna-se uma ferramenta importante para a 
redução da pobreza

5.   Micro-financas Habitacionais para construção das 
casas evolutivas.

 

Projecto HabiTerra



 

Projecto HabiTerra

KixiCas
a    

Micro-Creditos serão oferecidos para os clientes construirem 
casas evolutivas em fases ciclos de crédito. 



 

Projecto HabiTerra



 Land-Poolling como mecanismo de mitigar Land-Poolling como mecanismo de mitigar 
conflitos e garantir compensação uniforme das conflitos e garantir compensação uniforme das 
ocupações existentes;ocupações existentes;

 Cadastros urbanos como instrumentos de Cadastros urbanos como instrumentos de 
controlo do uso e planeamento do solo urbano;controlo do uso e planeamento do solo urbano;

 Prevenção de assentamentos precários como Prevenção de assentamentos precários como 
melhor forme de lidar com a requalificação;melhor forme de lidar com a requalificação;

 Recuperação de custos;Recuperação de custos;
 Oferta de lotes com tamanhos retangulares Oferta de lotes com tamanhos retangulares 

como forma de minimizar custos de como forma de minimizar custos de 
investimentos sociais básicos (rede de esgotos, investimentos sociais básicos (rede de esgotos, 
água, energia electrica, etc.)água, energia electrica, etc.)

6. Conclusões 6. Conclusões 



Fim da apresentaçãoFim da apresentação

Muito obrigadoMuito obrigado
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