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1- Breve historial
• A Development Workshop tem uma experiência de mais 30 anos de
trabalho nas áreas peri urbanas de Angola.
• Para o acesso à terra implementou as pesquisas seguintes:

1- Estudo da Estrutura Legal e Institucional para Melhoria dos Direitos a Terra
e a Habitação em Áreas Peri-Urbanas de Angola - (Ministério da Obras
Publicas, 2002)
2- Programa de pesquisa com várias componentes, implementado em parceria
com o Centro de Ambiente e Assentamentos Humanos (CEHS) da
Universidade Heriot Watt em Edimburgo, Escocia
•

Legislação e política urbana

•

Processos legais e capacidade institucional

•

Processos actuais e a situação socio-cultural

Estudo Legal - Recomendações principais
• Incorporar na lei as recomendações da Agenda do Habitat
• Aproveitar a experiência da região e outra experiência
internacional relevante
• Separar o reconhecimento dos direitos do processo de
titulação
• Providenciar processos evolutivos para implementar os
direitos à terra urbana através de direitos intermediários:
• direito básico de ocupação de boa fé (não transmissível e com
compensação básica) até ao título de direito de superfície (depois
da regularização)

Recomendações do Estudo sobre as Atitudes
Institucionais
• Necessidade de clarificação da política urbana (ex. pólos de
crescimento, migração, tendências demográficas etc)
• Necessidade de clarificação das responsabilidades dentro do estado e
incluir flexibilidade na legislação e regulamentação e a promoção de
acção local
• Necessidade de contar com capacidades não estatais: sector privado,
ONGs, comunidade – e para isso promover parcerias

A situação urbana actual em Angola: Acesso ao
solo urbano e resultados/recomendações
Trabalho de campo: Conclusões
 Baixas expectativas de futura emigração das áreas peri-urbanas
 Desenvolvimento de mercados informais de venda e renda da propriedade
 Baixo nível de titulação formal da terra, mas níveis altos de percepção de segurança de
posse, baseados em documentos informais (Luanda) e testemunhas (Huambo)
 Elevados níveis de investimento familiar nas casas
 Importância do investimento habitacional familiar como mecanismo contra a pobreza
 Expectativas de aumento de conflitos sobre a terra peri-urbana no futuro
 Problemática diferenciada nas diferentes tipologias de assentamento em Luanda

 Recomendação chave: desenvolver política urbana, legislação e capacidade
institucional que reconheça a realidade da maioria peri-urbana enquanto ao
acesso a terra e basear sistemas de gestão simples e efectivos na realidade
actual

A situação urbana actual em Angola: Acesso ao
solo urbano e resultados/recomendações

Estudos Auxiliares
Capacidade institucional
Processo principal – regularização de ocupação:
 Dificuldades do processo:
 capacidade técnica
 falta de definição de responsabilidades, trâmites claros e procedimentos
 falta de registo adequado

A situação urbana actual em Angola: Acesso ao
solo urbano e resultados/recomendações
Conclusões e recomendações
Criar uma base legal apropriada, e com base de legitimidade mais larga com objectivo de
evitar conflictos sobre a terra urbana
 Diferenciar os direitos a terra urbana do processo de titularização
 Reforçar as instituições ligadas a gestão da terra urbana, definindo responsabilidades
claras e investindo nos recursos humanos (treinamento / formações)
 Descentralizar ao máximo possível e criar sistemas simples
 Contar com o envolvimento da população e outras entidades (ONGs, sector privado etc)

 Criar mecanismos de governação claros e transparentes
 Implementar projectos pilotos para testar soluções mais apropriadas

2- Projecto Piloto
Objectivo:
• Testar modelo de gestão participativa do solo Urbano
com métodos simples e descentralizado;

Tipos de intervenção
• Reconhecimentos de direitos;
• Titulação
• Localização: Huambo
Curso sobre Gestão Urbana – Agosto - Nov 2004 (LEA)

Trabalho do Campo

Treinamento no Huambo

Projecto Piloto – Resultados

•Engajado os principais actores locais com responsabilidade na gestão de terras

•Comunidade mobilizada para participação em diferentes fases do projecto
•Mais de 1500 parcelas delimitadas

•Mais de 200 titulo de terras entregue aos ocupantes do solo
•Um novo bairro criado e ordenado (com espaços reservados para infra estruturas)

3- Outros projectos implementados
Província

Localidade

Ano de
implementação

Financiador

Obs

Huambo

Camussamba

2007

União europeia

Replicação do Projecto
Piloto

Benguela

Damba Maria

2010

União europeia

Delimitação de terras

Cabinda

Simindele

2009

E. Holandesa

Programa de Des. Municipal

Lunda Norte

Samacaca

2009

E. Holandesa

Programa de Des. Municipal

Bié

Andulo

2009

E. Holandesa

Programa de Des. Municipal

4- Projecto sobre promoção de direito a terra em Angola
1.

Objectivo geral

• Defender o direito de posse de terra de ocupantes informais com
base num processo acelerado de concessão de títulos de terra nos
centros urbanos em rápido crescimento em Angola.

Projecto sobre promoção de direito a terra em Angola

Area de intervenção
1.
– Tres (3) municipios da Provincia do Huambo (Huambo, Bailundo
e Cachiungo)
– Um (1) Municipio da Provincia do Bié (Andulo)
– Um (1) Municipio da Provincia de Benguela (Benguela)

Projecto sobre promoção de direito a terra em Angola

•

Objectivo especifico 1

• Implementar o cadastro municipal de terra em três municípios a

serem identificados com apoio dos respectivos governos provinciais.

Projecto sobre promoção de direito a terra em Angola

•

Objectivo especifico 2

Reforçar a capacidade das administrações municipais e do governo na
gestão do uso da terra e operacionalização de ferramentas e
informação ligada ao processo de titularidade.

Projecto sobre promoção de direito a terra em Angola

•

Objectivo especifico 3

• Colocar informações sobre direitos a terra no domínio público através
do desenvolvimento de uma pagina Web e do aproveitamento do
boletim comunitário ONDAKA.

Projecto sobre promoção de direito a terra em Angola

•

Principais actividades

• Instalar o software do cadastro nas administrações municipais e
• treinar o pessoal técnico na sua aplicação
• Acompanhamento inicial e ajuste do cadastro e a sua aplicação onde
Necessário

Projecto sobre promoção de direito a terra em Angola

Principais actividades
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Criar versão final do cadastro
Apresentar os módulos dos cursos de treinamento ao IFAL para
serem incluídos no currículo de formação de administradores locais
em Angola
Alocar documentos na biblioteca online
Participar em debates nacionais sobre direitos a terra e temas
similares
Engajamento activo e fóruns locais e nacionais, e disseminação das
experiencias feitas pelo projecto

Projecto sobre promoção de direito a terra em Angola

Resultados esperados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cadastro implementado em cinco municípios
Cadastro promovido ao nível nacional
Implementado o modulo de treinamento semestral
Treinados 15 participantes por modulo ate ao final do projecto.
Cursos de treinamentos partilhados com o IFAL a fim de inclui-los
nos seus currículos de formação.
Biblioteca em online com mais de 3000 artigos, documentos,
relatórios e mapas criada e disponíveis ao domínio publico
Informações sobre direitos a terra e temas similares publicadas no
jornal comunitário Ondaka.

Resultados alcançados até a data

Cadastro
•
•
•
•
•
•
•

Criado a primeira versao do cadastro
Inseridos dados dos requerimentos para a obtenção dos terrenos da
(camussamba, calima e chipipa
Emissão de XXX croquizes de localização de terra
Emissão de XXX licenças de arrematação da Camussamba
Identificado um novo software para a substituição do actual
Elaborado e apresentado a nova proposta para a existencia de um cadastro
de ocupaçao
Realizada a troca de experiencia sobre a importancia do uso do cadastro
com a republica da Namibia

Resultados alcançados até a data

Capacitação dos técnicos
Capacitados tecnicos de cinco (5) Administrações Locais:
Huambo (Calima)
Bailundo
Cachiungo

Provincia do Huambo

Benguela

Provincia de Benguela

Andulo

Provincia do Bié

Resultados alcançados até a data
Capacitação dos técnicos
Província

Administração

Data da formação

Local

Huambo

Calima

Casa do Ancião

Huambo

Bailundo

Sala de reuniões da
Administração

Huambo

Cachiungo

Escola politécnica

Benguela

Benguela

Sala de reuniões da
Administração

Bié

Andulo

Jango da
Administração

Resultados alcançados até a data

Website
Criada a pagina web para artigos sobre terras (www.bibliotecaterra@angonet.org)

Selecionados artigos para a sua inserção na pagina
Inseridos XXX artigos para a pagina web

Resultados alcançados até a data

5- Problemas enfrentados
Cadastro

