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1. O contexto sobre o desenvolvimento 1. O contexto sobre o desenvolvimento 
urbano da cidade do Huambo urbano da cidade do Huambo 
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demográficasdemográficas

1940: 16’0001940: 16’000

2000: 390’000*2000: 390’000*

2020: 780’000*2020: 780’000*
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Causas do crescimento urbano – resultados da Causas do crescimento urbano – resultados da 
pesquisa de 2002-5pesquisa de 2002-5 

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

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

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



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  extremamente 
rápido mas um recente estudo sugere que rápido mas um recente estudo sugere que 
população actual e menos que as estimativas em população actual e menos que as estimativas em 
cima referidos.cima referidos.



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

Resultados preliminares:Resultados preliminares:

 Aproximadamente 60’000 pessoas no casco urbanoAproximadamente 60’000 pessoas no casco urbano
 Aproximadamente 250’000 pessoas nas áreas peri-Aproximadamente 250’000 pessoas nas áreas peri-

urbanasurbanas

 Isso e: Uma população total de aproximadamente 310’000 Isso e: Uma população total de aproximadamente 310’000 
pessoas, dos quais 19% no caso urbano e 81% nas áreas pessoas, dos quais 19% no caso urbano e 81% nas áreas 
peri-urbanas.peri-urbanas.

 Margem de erro: aproximadamente 10%Margem de erro: aproximadamente 10%



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

Densidades populacionais da cidade do HuamboDensidades populacionais da cidade do Huambo

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

 Pouca Pouca 
densidade densidade 
na cidade na cidade 
alta e áreas alta e áreas 
periféricasperiféricas



Desenvolvimento FísicoDesenvolvimento Físico

O casco urbano do tempo colonialO casco urbano do tempo colonial



Desenvolvimento Físico Desenvolvimento Físico (cont.)(cont.)

O casco urbano com principais áreas peri-urbanas que O casco urbano com principais áreas peri-urbanas que 
surgiram desde os anos 1970surgiram desde os anos 1970
 Em termos de superfície, as áreas peri-urbanas Em termos de superfície, as áreas peri-urbanas 

ultrapassam o casco urbanoultrapassam o casco urbano



Desafios para a planificação urbanaDesafios para a planificação urbana

1.  Densificação peri-urbana1.  Densificação peri-urbana
 Será mais difícil a implementação de projectos de Será mais difícil a implementação de projectos de 

requalificação urbanarequalificação urbana
 Falta de espaço para alargar estradas, construir Falta de espaço para alargar estradas, construir 

escolas, postos de saúde, rede eléctrica e canalização.escolas, postos de saúde, rede eléctrica e canalização.
 Demolições não são uma boa opção, sendo Demolições não são uma boa opção, sendo 

extremamente caro para o governo e a população.extremamente caro para o governo e a população.



Desafios para a planificação urbana Desafios para a planificação urbana (cont.)(cont.)

2.  Rápida expansão das áreas peri-urbanas2.  Rápida expansão das áreas peri-urbanas
 Sem aumentar a oferta de lotes minimamente Sem aumentar a oferta de lotes minimamente 

urbanizados, as áreas peri-urbanas irão continuar urbanizados, as áreas peri-urbanas irão continuar 
crescer de forma desordenada. crescer de forma desordenada. 

 Aproximadamente 1500 lotes por ano será suficiente Aproximadamente 1500 lotes por ano será suficiente 
para começar controlar a expansão peri-urbanapara começar controlar a expansão peri-urbana



Desafios para a planificação urbana Desafios para a planificação urbana (cont.)(cont.)

3.  Juntar esforços3.  Juntar esforços
 Dado os grandes desafios em termos de Dado os grandes desafios em termos de 

desenvolvimento e planificação urbana, parece desenvolvimento e planificação urbana, parece 
importante de continuar fortalecer as parcerias entre importante de continuar fortalecer as parcerias entre 
as instituições governamentais, o sector privado, as instituições governamentais, o sector privado, 
sociedade civil, autoridades locais e residentes.sociedade civil, autoridades locais e residentes.



ConclusõesConclusões

 A cidade de Huambo continua crescer extremamente A cidade de Huambo continua crescer extremamente 
rápido, isso em termos demográficos e físicos.rápido, isso em termos demográficos e físicos.

 Mais de 80% dos residentes da cidade vivem em áreas Mais de 80% dos residentes da cidade vivem em áreas 
peri-urbanas não urbanizadas.peri-urbanas não urbanizadas.

 As áreas peri-urbanas estão submetido a um processo de As áreas peri-urbanas estão submetido a um processo de 
densificação e expansão.densificação e expansão.

 O control destes processos O control destes processos éé prioritário para o  prioritário para o 
desenvolvimento sócio-econômico da cidade do Huambo.desenvolvimento sócio-econômico da cidade do Huambo.

 A próxima apresentação mostra uma iniciativa de uma A próxima apresentação mostra uma iniciativa de uma 
parceria entre a Direcção Provincial de Urbanismo e parceria entre a Direcção Provincial de Urbanismo e 
Ambiente, o INOTU e a DW, pilotando um projecto para Ambiente, o INOTU e a DW, pilotando um projecto para 
tal fim.tal fim.



2. P2. Projecto piloto sobre gestão de terra no 
Bairro de Fátima

Programa de pesquisaPrograma de pesquisa
 Estudo da Estrutura Legal e Institucional para Melhoria dos Direitos 

a Terra e a Habitação em Áreas Peri-Urbanas de Angola - (MOPU 
2002)

 Programa da pesquisa com vários componentes (2002-2005)
 Legislação e política urbana (2 estudos)
 Processos legais e capacidade institucional (2 estudos)
 Processos actuais e a situação socio-cultural (3 estudos)

O contexto O contexto 



Objectivos:
   Discutir as bases  

do 
planeamento 
participativo;

   Criar ambiente 
para início de 
projectos pilotos.

O contexto O contexto (cont.)(cont.)  

Resultados:
   Proposta de Projectos Pilotos
   Engajamento dos diferentes actores 
   Criação de ambiente propício para 

inicio de projectos pilotos
   Reforço de Ligações Institucionais   

(informação urbana e  
treinamentos)

Treinamento em Gestão UrbanaTreinamento em Gestão Urbana



O projecto piloto do Bairro FátimaO projecto piloto do Bairro Fátima

O projecto foi desenhado para testar abordagens O projecto foi desenhado para testar abordagens 
com finalidades:com finalidades:

 Prevenir a expansão desordenada da cidade através de Prevenir a expansão desordenada da cidade através de 
uma planificação urbana eficiente em áreas de uma planificação urbana eficiente em áreas de 
expansão peri-urbana. expansão peri-urbana. 

 A requalificação de áreas peri-urbanas através de um A requalificação de áreas peri-urbanas através de um 
registo de ocupantes, regularização sobre ocupação e a registo de ocupantes, regularização sobre ocupação e a 
planificação local.planificação local.  



Localização: ao sul da cidade, próximo do Localização: ao sul da cidade, próximo do 
aeroportoaeroporto

O projecto piloto do Bairro Fátima O projecto piloto do Bairro Fátima (cont.)(cont.)



Primeiro passo: engajamento dos parceirosPrimeiro passo: engajamento dos parceiros

Grupo de gestão:Grupo de gestão:

 Director Provincial do Urbanismo e Ambiente

 Directora Provincial do INOTU

 Técnicos da DW
 Tarefa: tomada de decisões em conjunto para implementação do Tarefa: tomada de decisões em conjunto para implementação do 

projectoprojecto

Grupo de implementação:Grupo de implementação:

 Técnicos do INOTU e da DWTécnicos do INOTU e da DW
 Tarefa: implementação do projectoTarefa: implementação do projecto

Registo de terras em área ocupadaRegisto de terras em área ocupada



Segundo passo: Plano de trabalho para as duas Segundo passo: Plano de trabalho para as duas 
zonas de intervenção:zonas de intervenção:

1.1. Zona já ocupada com habitaçõesZona já ocupada com habitações

2.2. Zona de expansão, ainda não ocupadaZona de expansão, ainda não ocupada

Registo de terras em área ocupadaRegisto de terras em área ocupada (cont.) (cont.)



1.1. Mobilização SocialMobilização Social

 Encontros com autoridades locaisEncontros com autoridades locais

 Encontros com residentes Encontros com residentes 

 Obs: a mobilização e um aspecto extremamente importante para ter a Obs: a mobilização e um aspecto extremamente importante para ter a 
cooperação dos residentes e autoridades locais.cooperação dos residentes e autoridades locais.

1.1. Registo de parcelas Registo de parcelas 

 Na base de imagens satélitesNa base de imagens satélites

1.1. Preparação de licenças de arremataçãoPreparação de licenças de arrematação

 Feitas pela DPUAFeitas pela DPUA

1.1. Distribuição de licençasDistribuição de licenças

Registo de terras em área ocupadaRegisto de terras em área ocupada (cont.) (cont.)



ResultadosResultados

 Registo de Registo de 
mais que 1500 mais que 1500 
parcelasparcelas

 Mais que 200 Mais que 200 
licenças licenças 
distribuídasdistribuídas

Registo de terras em área já ocupadaRegisto de terras em área já ocupada (cont.) (cont.)



Urbanização em área de expansão Urbanização em área de expansão 

1.  Mobilização Social1.  Mobilização Social

 Encontros com autoridades locaisEncontros com autoridades locais

 Encontros com ocupantes das lavras a serem urbanizadas Encontros com ocupantes das lavras a serem urbanizadas 

 Obs: a mobilização e um aspecto extremamente importante para ter a Obs: a mobilização e um aspecto extremamente importante para ter a 
cooperação dos residentes e autoridades locais.cooperação dos residentes e autoridades locais.

2.  Registo de lavras ocupadas2.  Registo de lavras ocupadas

 Na base de imagens satélites, calculando a superfície de cada lavraNa base de imagens satélites, calculando a superfície de cada lavra

3.  Elaboração participativa de um plano físico3.  Elaboração participativa de um plano físico

 Aprovado pelo grupo de gestãoAprovado pelo grupo de gestão



3.  Elaboração 3.  Elaboração 
participativa participativa 
de um plano de um plano 
físicofísico

 Aprovado Aprovado 
pelo grupo pelo grupo 
de gestãode gestão

Urbanização em área de expansão Urbanização em área de expansão (cont.)(cont.)



4.  Loteamento4.  Loteamento

 Colocação de estacas conforme o plano físicoColocação de estacas conforme o plano físico

5.  Abertura das estradas5.  Abertura das estradas

Urbanização em área de expansão Urbanização em área de expansão (cont.)(cont.)



6.  Compensação das pessoas que perderam as lavras6.  Compensação das pessoas que perderam as lavras

 Consoante a superfície da lavra, os ocupantes receberam um certo Consoante a superfície da lavra, os ocupantes receberam um certo 
número de parcelas no novo bairro criado. A superfície das número de parcelas no novo bairro criado. A superfície das 
parcelas que receberam era igual a 30% da superfície da lavra que parcelas que receberam era igual a 30% da superfície da lavra que 
ocuparam.ocuparam.

7.  Venda de lotes7.  Venda de lotes

 As pessoas que receberam parcelas no novo bairro para fins As pessoas que receberam parcelas no novo bairro para fins 
habitacionais contribuíram USD 500 cada. Isso resultou num fundo habitacionais contribuíram USD 500 cada. Isso resultou num fundo 
de mais que USD 80.000. Aproximadamente 30% da superfície do de mais que USD 80.000. Aproximadamente 30% da superfície do 

novo bairro era disponibilizado para este fim.novo bairro era disponibilizado para este fim.  

Urbanização em área de expansão Urbanização em área de expansão (cont.)(cont.)



8.  Registo dos novos ocupantes e elaboração de um cadastro8.  Registo dos novos ocupantes e elaboração de um cadastro

 Cadastro a ser entregue a administração municipal para facilitar a Cadastro a ser entregue a administração municipal para facilitar a 
fiscalização da área.fiscalização da área.

9.  Procura de fundos adicionais para a infra-estruturação do 9.  Procura de fundos adicionais para a infra-estruturação do 
bairrobairro

 Incluir a infra-estruturação do bairro nos Programas de Incluir a infra-estruturação do bairro nos Programas de 
Investimento Publico da provínciaInvestimento Publico da província

 Procurar parcerias com o sector privadoProcurar parcerias com o sector privado

Urbanização em área de expansão Urbanização em área de expansão (cont.)(cont.)



Lições aprendidas Lições aprendidas 

Pontos fortesPontos fortes

• Compensação de pessoas que perderam as suas lavras no Compensação de pessoas que perderam as suas lavras no 
processo de urbanização do novo bairroprocesso de urbanização do novo bairro

 Transparência e mobilização comunitáriaTransparência e mobilização comunitária

 Recuperação de custosRecuperação de custos

 Infra-estruturação imediataInfra-estruturação imediata

 Abordagem participativaAbordagem participativa

 Elaboração de um plano urbanístico que foi implementado de Elaboração de um plano urbanístico que foi implementado de 
imediatoimediato  



Lições aprendidas Lições aprendidas (cont.)(cont.)

Pontos fracosPontos fracos
 Falta de fiscalização das construçõesFalta de fiscalização das construções locais. Para futuras  locais. Para futuras 

acções, pretende-se criar uma parceria forte com a acções, pretende-se criar uma parceria forte com a 
Administração Administração Municipal que tem a responsabilidade de Municipal que tem a responsabilidade de 
fiscalização de obras conforme a legislação em vigor.fiscalização de obras conforme a legislação em vigor.

 Falta de um ‘regulamento’Falta de um ‘regulamento’ que define, em todos os  que define, em todos os 
pormenores, os modos de construção dentro do bairro criado. pormenores, os modos de construção dentro do bairro criado. 

 Poucas áreas comerciais e áreas verdes de lazerPoucas áreas comerciais e áreas verdes de lazer, como , como 
por exemplo um campo de futebol e de basquetebol. por exemplo um campo de futebol e de basquetebol. 

 Falta de estabelecimento de um preço de venda de lotes Falta de estabelecimento de um preço de venda de lotes em em 
concordância com a Direcção Provincial das Finançasconcordância com a Direcção Provincial das Finanças. . 

 Falhas técnicasFalhas técnicas: desaparecimento de estacas e invasão da : desaparecimento de estacas e invasão da 
vegetação em estradas abertas por niveladoras. Deveria-se vegetação em estradas abertas por niveladoras. Deveria-se 
utilizar compactadoras para evitar este pormenor.utilizar compactadoras para evitar este pormenor.



Planos para 2008 Planos para 2008 

 Estabelecer um Estabelecer um curso de formaçãocurso de formação sobre processos de  sobre processos de 
urbanização, a requalificação urbana participativa e urbanização, a requalificação urbana participativa e 
regularização de ocupação, com o objectivo de atingir técnicos regularização de ocupação, com o objectivo de atingir técnicos 
das administrações, do Governo Provincial e da sociedade civil. das administrações, do Governo Provincial e da sociedade civil. 

 A Urbanização da área de expansão do bairro de A Urbanização da área de expansão do bairro de 
CamussambaCamussamba, esto processo sendo em curso desde o ano , esto processo sendo em curso desde o ano 
passado. Os resultados deste projecto será um novo bairro passado. Os resultados deste projecto será um novo bairro 
criado e o registo de parcelas já ocupadas com residências. criado e o registo de parcelas já ocupadas com residências. 

 A DW Huambo também foi solicitado A DW Huambo também foi solicitado de replicar a de replicar a 
experiência piloto do Bairro Fátimaexperiência piloto do Bairro Fátima na cidade de Cabinda,  na cidade de Cabinda, 
Chitatu (Lunda Chitatu (Lunda Norte) e na cidade de Benguela.Norte) e na cidade de Benguela.

 A DW Huambo também pretende de servir como centro de A DW Huambo também pretende de servir como centro de 
informação sobre questões urbanas, como por exemplo através informação sobre questões urbanas, como por exemplo através 
do fornecimento de mapas, estatísticas e manuais.do fornecimento de mapas, estatísticas e manuais.
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