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Desafio da Pobreza UrbanaDesafio da Pobreza UrbanaDesafio da Pobreza UrbanaDesafio da Pobreza Urbana

•• O mercado informal foi a principal forma de subsistência O mercado informal foi a principal forma de subsistência 
para os pobres durante muitos anos. para os pobres durante muitos anos. 

•• O mercado informal foi dominado por mulheres, muitas O mercado informal foi dominado por mulheres, muitas 
delas chefes de família. delas chefes de família. 

• Mudanças massivas da população e padrões de ocupação 
da terra de ‘Boa-Fé’ durante a guerra.da terra de ‘Boa-Fé’ durante a guerra.

• Foram dadas oportunidades com a nova Lei de Terras e 
Lei do Ordenamento do Território, que introduziram a 
consulta pública.

• A necesidade de evitar a cresimento dos novos Museques



A maioria dos 
residentes das áreas 
peri-urbanas 

Há um rápido desenvolvimento do mercado informal de compra e arrendamento 
de terra e de habitação.

O s títolos formais são raros, mas os niveis de segurança na posse percebida 
pelos possuidores é alto (baseada em documentos informais “compra e venda” 
em luanda e testemunhas no Huambo)

Informal Purchase

Informal Land
Occupation

Compra Informal

Ocupação
Informal da Terra

Acesso a Terra para HabitaçãoAcesso a Terra para HabitaçãoAcesso a Terra para HabitaçãoAcesso a Terra para Habitação

peri-urbanas 
adqueriram por 
mecanismos 
informais suas casas 
e não têm acesso a 
mecanismos para 
regularizar a sua 
terra.

Occupation
Informal House
Occupation
Informal Rent

Informal Family
Transfer
Formal Purchase

Formal Family
Transfer
Other

Informal da Terra

Ocupação
Informal da Casa

Renda Informal

Familia informal

Compra Formal

Familia Formal

Outra



Há um forte crescimento da procura por financiamento 
Habitacional, principalmente nas áreas urbanas

A Procura para o Financiamento HabitacionalA Procura para o Financiamento HabitacionalA Procura para o Financiamento HabitacionalA Procura para o Financiamento Habitacional

Habitacional Habitacional Procura para Procura para fianaciamentofianaciamento Habitacional Habitacional 
urbanourbanourbanourbano
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rurais 

Arrendatários / 
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• Os Bancos formais mostram 
bastante relutância para entrar no 
mercado do financiamento 
habitacional.

• A taxa de rejeição para pedidos de 
crédito habitacional é de 82%.

• As razões dadas são as seguintes:
– Falta de uma clara legislação fundiária que 
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– Falta de uma clara legislação fundiária que 

permita que a propriedade possa ser 
oferecida como garantia;

– O longo período que os bancos precisam 
para recuperar seus investimentos;

– Falta de uma política governamental em 
subsidiar créditos habitacionais

– Falta de títulos para a maioria dos clientes

– Falta de cultura de reembolso por parte 
dos clientes

Fonte do Financiamento Habitacional
DW 2009 

7,6% dos 7,6% dos créditoscréditos dos dos bancosbancos foramforam
parapara a a HabitaçãoHabitação no no anoano 20082008
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Cerca de 30%  do trabalho é feito pelas famílias assistidas de um mestre de obras 
informal as vezes acompanhado de assistentes.

Custos da HabitaçãoCustos da Habitação

Custos de Construcao Custos de Construcao Custos de Construcao Custos de Construcao 
HabitacionalHabitacionalHabitacionalHabitacional

Custos em Diferentes ProvinciasCustos em Diferentes ProvinciasCustos em Diferentes ProvinciasCustos em Diferentes Provincias



• As famílias imigraram para as 
cidades com seus bens

• A família ou agiotas são sa 
únicas alternativas que as 
famílias imigrantes têm para 
começar seus negócios

• O sector do comercio informal é 
o meio mais rápido para 

Fontes de Capital Tradicionais  Fontes de Capital Tradicionais  Fontes de Capital Tradicionais  Fontes de Capital Tradicionais  Fontes de Capital Tradicionais  Fontes de Capital Tradicionais  Fontes de Capital Tradicionais  Fontes de Capital Tradicionais  

Capital InicialCapital InicialCapital InicialCapital Inicial

o meio mais rápido para 
conseguir capital para construir 
uma casa

• Para os pobres a construção da 
casa não se trata de um 
investimento a pronto, mas sim 
um processo de poupança e 
investimento  de muitos anos.



O que é o Financiamento Habitacional?O que é o Financiamento Habitacional?O que é o Financiamento Habitacional?O que é o Financiamento Habitacional?

O financiamento habitacional tem o objectivo de preencher 
o vazio existente entre o subsídio dos programas 

governamentais e o sector tradicional adaptando princípios 
de finanças micro empresariais
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• Microfinança habitacional é a metodologia apropriada 
de empréstimos para reabilitar ou arrancar com a 
construção das casas, para servir as necessidades 
financeiras das micro-empresarios em lugar dos 
empréstimos bancários tradicionais em dinheiro contra 
garantias.

Porquê Microfinança HabitacionalPorquê Microfinança HabitacionalPorquê Microfinança HabitacionalPorquê Microfinança Habitacional????

• Permitir que os proprietários continuem com os 
mesmos processos habitacionais – Construção 
progressiva 

• As quantias de empréstimos, termos e garantias são 
alcançáveis para as famílias pobres

• Reduz o custo total de empréstimo



Uma Instituição de Microfinanças para 
transformar as Comunidades Angolanas



KixiCrédito

Crecimento 2008-2010

Não é possível apresentar a imagem. O computador pode não ter  
memória suficiente para abrir a imagem ou a imagem pode ter  
sido danificada. Reinicie o computador e, em seguida, abra o  

ficheiro novamente. Se o x vermelho continuar a aparecer, poderá  
ter de eliminar a imagem e inseri-la novamente.

2008 – Luanda (6), 
Huambo, Bailundo

2009 – Cabinda, Bie, Soyo, 
BenguelaBenguela



KixiCasa
Creditos são oferecidos para os clientes 
melhorarem suas habitações ou contruirem casas 
evolutivas em diversos ciclos de crédito. 











KixiCasa

Empréstimos de 

KixiCasa foi lançada em 
Huambo em 2005 com 
credito para 300 
empréstimos 
habitacionais.
Empréstimos de 
construção ou reabilitação 
de casa: inicia a $ 800 ate 
$2.500 e será pago por ano 
em ciclos ou etapas ao 
longe de vários anos



•• As necessidades de assistência técnica de As necessidades de assistência técnica de 
consultoria as clientes do microfinanças consultoria as clientes do microfinanças 
habitacional como desenho de plantas, habitacional como desenho de plantas, 
estimativas do custo de obras, ou supervisão estimativas do custo de obras, ou supervisão 
dos trabalhadores de construção varia de dos trabalhadores de construção varia de 
pessoa para pessoa.pessoa para pessoa.

Consultadoria de construçãoConsultadoria de construçãoConsultadoria de construçãoConsultadoria de construção

•• Ferramentas para estimar o orçamento de construção são Ferramentas para estimar o orçamento de construção são 
eficientes para controlo de custos de construção, e assegurar que eficientes para controlo de custos de construção, e assegurar que 
os reembolsos cobrem as necessidades dos clientes. os reembolsos cobrem as necessidades dos clientes. 

•• De qualquer modo, providenciar muitas consultorias técnicas De qualquer modo, providenciar muitas consultorias técnicas 
custa caro ás instituições de Microfinanças e não sempre produz custa caro ás instituições de Microfinanças e não sempre produz 
qualidade de alto nível nas construções financiadas.qualidade de alto nível nas construções financiadas.



KixiCasa
• O artesanato local tem um 

potencial para se tornar viável 
como suporte para o 
crescimento do sector industiral.

• Providenciar emprego à 
juventudejuventude



KixiCasa
Treinamento  dos construtores no melhoramento das técnicas da 
construção habitacional.

DW faz a formação dos:  pedreiros, 
carpinteiros e supervisores de obras.



Piloto de Microfinanças Piloto de Microfinanças Piloto de Microfinanças Piloto de Microfinanças 
habitacionalhabitacionalhabitacionalhabitacionalKixiCasa

• Em 2005 DW lançou uma experiência teste para 
créditos habitacionais com alguns micro-
empresários clientes do  KixCredito. 

• Créditos habitacionais foram disponibilizados para 
300 famílias no Huambo.

• O crédito KixiCasa inicialmente foi admnistrado • O crédito KixiCasa inicialmente foi admnistrado 
pelos mesmos oficiais de crédito e sob os mesmos 
termos que os créditos para negócios, mas com 
motantes superiores a US$ 800 e um período de 
reembolso de 10 meses. 

• Os cíclos subsequentes permitiram que este 
montante subisse  até aos US$2,500 para clientes 
que demonstrassem capacidade de reembolso e 
que tenham histórico de bom pagador.



Nova legislação (DL 2/07) baixou a gestão 
da terra para os municipios.

DW está presentemente a extender  
KixiCasa oferecendo micro-créditos 
habitacionais para os novos proprietários 
numa zona piloto de regularização de 
terras através de um programa de 

Ligação entre Microfinança Habitacional e Ligação entre Microfinança Habitacional e Ligação entre Microfinança Habitacional e Ligação entre Microfinança Habitacional e 
Regularização da Posse de TerraRegularização da Posse de TerraRegularização da Posse de TerraRegularização da Posse de Terra

terras através de um programa de 
participativo de “land pooling”. 

O projecto piloto tem cerca de 600 novos 
proprietários de lotes para habitação com 
títulos seguros de terra e um serviço 
mínimo de pontos de água comunitários e 
arruamentos.





ObrigadoObrigado


