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1- Monitoramento das tendencia de crescimento 1- Monitoramento das tendencia de crescimento 
urbanourbano

 Levantamento periodico das imagens satelite das cidades Levantamento periodico das imagens satelite das cidades 

 Observação directa do crescimento urbanoObservação directa do crescimento urbano
   
 Diagnostico das preferencias de habitação dentro da cidade (zona)Diagnostico das preferencias de habitação dentro da cidade (zona)

 Monitoramento das zonas adjacentes das novas ou antigas Monitoramento das zonas adjacentes das novas ou antigas 
urbanizaçõesurbanizações

 Estudo de base Estudo de base 



2- Propor aos orgaos copetentes na implementação de 2- Propor aos orgaos copetentes na implementação de 
projectos que vizam controlar o crescimento ordenado das projectos que vizam controlar o crescimento ordenado das 

cidades cidades 
 Realização de encontro formais com instituições responsaveis para a Realização de encontro formais com instituições responsaveis para a 

gestão de terra urbana e lideres tracionais locais (da zona em gestão de terra urbana e lideres tracionais locais (da zona em 
causa) causa) 

 Apresentação de dados que mostram o crescimento desordenado Apresentação de dados que mostram o crescimento desordenado 
nas zonas identificadasnas zonas identificadas

 Elaboração conjunta da proposta do projecto Elaboração conjunta da proposta do projecto 
 Definicção de tarefas  e discussão do orçamento Definicção de tarefas  e discussão do orçamento 

  



3- Mobilização social 3- Mobilização social 

Encontro com os lideresEncontro com os lideres

Encontro magno com a comunidade Encontro magno com a comunidade 

Encontro com os diferentes grupos focais naEncontro com os diferentes grupos focais na
  comunidade (Homens, mulhres e jovens)comunidade (Homens, mulhres e jovens)

PF: Empoderemento da comunidade PF: Empoderemento da comunidade 



4- Criação da Comissão Local de Acompanhamento 4- Criação da Comissão Local de Acompanhamento 
ao Projecto (CLAP)ao Projecto (CLAP)

A CLAP é um grupo composto por membros da A CLAP é um grupo composto por membros da 
comunidade que têm a responsabilidade de comunidade que têm a responsabilidade de 
participar nas programações e avaliações das participar nas programações e avaliações das 
actividades do projectoactividades do projecto

A criação da CLAP é feita mediante a uma eleição.  A criação da CLAP é feita mediante a uma eleição.  
É organizado um encontro comunitário, onde É organizado um encontro comunitário, onde 
neste encontro é mencionado a necessidade da neste encontro é mencionado a necessidade da 
criação da CLAP e sua composição criação da CLAP e sua composição 



 O registo das ocupações existente é feito no O registo das ocupações existente é feito no 
local onde corre o risco do crescimento local onde corre o risco do crescimento 
desordenado do bairro, mas com prática de desordenado do bairro, mas com prática de 
pequena agricultura e inicio de pequenas pequena agricultura e inicio de pequenas 
construções construções 

 A CLAP participa na mobilização e no registo das A CLAP participa na mobilização e no registo das 
ocupações ocupações 

Registo das ocupações existentes Registo das ocupações existentes 



6- 6- Capacitação da CLAP Capacitação da CLAP 

Formação em mobilização socialFormação em mobilização social
  
  
Formação em desenvolvimento urbano Formação em desenvolvimento urbano 
  

Calculo das compensações Calculo das compensações 
  



Objectivos especificos, Cont.Objectivos especificos, Cont.

7- Elaborar um cadastro de ocupação do solo com vista contribuir 7- Elaborar um cadastro de ocupação do solo com vista contribuir 
para uma melhor gestão de ocupação do solo.para uma melhor gestão de ocupação do solo.

  8- Através de uma parceria forte com o Governo Provincial e a 8- Através de uma parceria forte com o Governo Provincial e a 
Administração Local, reforçar as capacidades institucionais Administração Local, reforçar as capacidades institucionais 
destes organismos. destes organismos. 

9- Divulgação de resultados e influencia de políticas no nível 9- Divulgação de resultados e influencia de políticas no nível 
provincial e nacional através do engajamento de actores provincial e nacional através do engajamento de actores 
governamentais, encontros e workshops.governamentais, encontros e workshops.



7- 7- Planificação física participativa Planificação física participativa 

 Elaboração da proposta do plano fisico de acordo ao estudo de base Elaboração da proposta do plano fisico de acordo ao estudo de base 
realizado realizado 

 Encontro com os lideres tradicionais, Clap e Administração local para a Encontro com os lideres tradicionais, Clap e Administração local para a 
apresentação do plano fisico provisorio apresentação do plano fisico provisorio 

 Aprovação do plano fisico pelos Lideres tradicionais, CLAP e Aprovação do plano fisico pelos Lideres tradicionais, CLAP e 
Administração Municipal Administração Municipal 

 Encaminhamento do plano fisico ao governo provincial para a sua Encaminhamento do plano fisico ao governo provincial para a sua 
aprovação aprovação 

PF: Plano fisico elaborado de forma participativa   PF: Plano fisico elaborado de forma participativa   



8- 8- Loteamento Loteamento 

Colocação das estacas de madeira para posterior Colocação das estacas de madeira para posterior 
colocar o betão armado colocar o betão armado 

Participação do loteamento com a CLAP  Participação do loteamento com a CLAP  



Abordagem do Projecto. Cont. Abordagem do Projecto. Cont. 

    6- Processo de planificação física e aprovação do plano

7- Loteamento, venda de lotes e entrega em regime de 
indemnização

8- Processo administrativo e judicial para os direitos confirmados 

9- Estabelecimento de parcerias para a implementação de infra-
estruturas básicas

10- Divulgação de resultados e processo de advocacia



Duração do Projecto  Duração do Projecto  

    

2 Anos = 24 meses 2 Anos = 24 meses 



Principais actividades Principais actividades 

     Criar o grupo de gestao do projecto Criar o grupo de gestao do projecto 

 Registar todos os ocupantes e residentes do bairro para Registar todos os ocupantes e residentes do bairro para 
facilitar o processo de regularização facilitar o processo de regularização 

 Elaborar um plano fisico adaptável a ocupação existenteElaborar um plano fisico adaptável a ocupação existente

   Identificar as zonas reservadas para infra estruturas Identificar as zonas reservadas para infra estruturas 

 Criar novas zonas para infra estruturas Criar novas zonas para infra estruturas 

 Preservação dos espaços reserbados para infra estruturas Preservação dos espaços reserbados para infra estruturas 

 Levantar todas as habitações localizadas em elevaçõesLevantar todas as habitações localizadas em elevações



Principais actividades. Cont Principais actividades. Cont 

      Levantar todas as habitações localizadas nas proximidades Levantar todas as habitações localizadas nas proximidades 
das lagoas com aguas estagnadasdas lagoas com aguas estagnadas

  
Levantar todas as habitações localizadas nos antigos despejos Levantar todas as habitações localizadas nos antigos despejos 

de lixode lixo
  Elaborar um mapas de ocupação precária (que constituem de Elaborar um mapas de ocupação precária (que constituem de 

risco) risco) 
Identificação de uma zona de expansao para criação do novo Identificação de uma zona de expansao para criação do novo 

bairro bairro 
Registar os ocupantes das terras Registar os ocupantes das terras 



Principais actividades. Cont Principais actividades. Cont 

     
 Lotear a zona Lotear a zona 
 Distribuir lotes aos antigos ocupantes e aos novos Distribuir lotes aos antigos ocupantes e aos novos 

beneficiários beneficiários 
   Elaborar o cadastro de ocupação do solo Elaborar o cadastro de ocupação do solo 
 Capacitar os técnicos da administração sobre gestão do Capacitar os técnicos da administração sobre gestão do 

solo urbanosolo urbano
   Realizar encontros de apresentação do projectoRealizar encontros de apresentação do projecto
 Realizar encontro provincial de apresentação dos Realizar encontro provincial de apresentação dos 

resultados do projecto resultados do projecto 

            Elaborar o plano físico e sua aprovação Elaborar o plano físico e sua aprovação 



Resultados Resultados   

 Grupo de gestão e de implementação criadoGrupo de gestão e de implementação criado
 Criado uma base de dados de ocupantes do das Criado uma base de dados de ocupantes do das 

terras terras 
 Plano físico adaptável elaborado de forma Plano físico adaptável elaborado de forma 

participativaparticipativa
 Identificadas zonas reservadas para infra Identificadas zonas reservadas para infra 

estruturas e ilustradas no mapa ou plano fisico estruturas e ilustradas no mapa ou plano fisico 
 Criada novas zonas para infra estruturas e Criada novas zonas para infra estruturas e 

ilustradas no mapa ou plano fisico ilustradas no mapa ou plano fisico 

            



Resultados. Cont Resultados. Cont   

 Zonas reservadas para infra estruturas Zonas reservadas para infra estruturas 
delimitadas com marcos de betãodelimitadas com marcos de betão

 Cadastradas  as habitações localizadas em Cadastradas  as habitações localizadas em 
elevações que constituem risco para o bem estar elevações que constituem risco para o bem estar 
das pessoasdas pessoas

   Cadastradas as habitações localizadas nas Cadastradas as habitações localizadas nas 
proximidades das lagoas com aguas estagnadasproximidades das lagoas com aguas estagnadas

 Cadastradas as habitações localizadas nos Cadastradas as habitações localizadas nos 
antigos despejos de lixoantigos despejos de lixo

            



Resultados. Cont Resultados. Cont   

 Elaborado um mapa de ocupação precária Elaborado um mapa de ocupação precária 
Identificada uma zona para o controlo da Identificada uma zona para o controlo da 
expansão desordenada expansão desordenada 

 Criada uma base de dados onde estejam Criada uma base de dados onde estejam 
identificados os ocupantes das terras a serem identificados os ocupantes das terras a serem 
urbanizados urbanizados 

 Plano físico elaborado e aprovado Plano físico elaborado e aprovado 
 Zona em expansão loteadaZona em expansão loteada
 Formação em matéria de gestão urbana Formação em matéria de gestão urbana 

ministrada aos técnicos das instituições com ministrada aos técnicos das instituições com 
responsabilidade na gestão do solo urbanoresponsabilidade na gestão do solo urbano

            



Resultados. Cont Resultados. Cont   

 Realizado  encontros sobre a apresentação do Realizado  encontros sobre a apresentação do 
projectoprojecto

   Realizado o encontro de apresentação de Realizado o encontro de apresentação de 
resultados do projecto resultados do projecto 

            



FimFim

            

Muito obrigado.
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