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1. Concepção do projecto e engajamento de 
participantes chaves

Antes do arranque do projecto, deve ser feita uma reflexão sobre 
as seguintes questões:

• Que tipo de projecto se pretende

• Quem iria liderar ou facilitar o processo (tarefa especifica 
para cada actor)

• Localização  do projecto

• O local do escritório do projecto

• O financiamento do projecto

• Pessoal necessário



1. Concepção do projecto e engajamento dos 
actores chaves

Na base desta reflexão será elaborado um documento que pode ser, uma 
proposta de projecto ou um documento de qualquer outra 
denominação. 

Recursos humanos Implicações orçamentais

1 Coordenador
3 Mobilizadores Sociais
4 Trabalhadores de campo (ex. estudantes p/ 

estudo
5 Planificador físico
6 Conselheiro legal
7 Engenheiro (para consultas em relação as infra-

estruturas)
8 Topógrafo
9 Apoio Administrativo



1. Concepção do projecto e engajamento de actores 
chaves

De acordo a responsabilidade  da gestão da terra peri urbana, os De acordo a responsabilidade  da gestão da terra peri urbana, os 
actores para a implementação do projecto deve incluir as actores para a implementação do projecto deve incluir as 
seguintes entidades:seguintes entidades:

 O DPUA, o INOTU, a Administração Municipal, a Administração O DPUA, o INOTU, a Administração Municipal, a Administração 
Comunal, o IGCA, autoridades locais e a população “ocupantes” da Comunal, o IGCA, autoridades locais e a população “ocupantes” da 
área a ser urbanizada. área a ser urbanizada. 

 Dependentemente  da situação, o sector privado (por exemplo Dependentemente  da situação, o sector privado (por exemplo 
empresa de estradas ou de construção civil) tambem pode tomar empresa de estradas ou de construção civil) tambem pode tomar 
parte.parte.

 Depois de ter identificado os participantes, deve ser decidido os Depois de ter identificado os participantes, deve ser decidido os 
niveis de participação, ou seja, os mecanismos que guiam e niveis de participação, ou seja, os mecanismos que guiam e 
controlam a implementação do projecto.controlam a implementação do projecto.



2. Criação de mecanismos de controle  

O grupo de gestão é constituído por responsáveis das 
instituições como da DPUA,  INOTU e o coordenador do 
projecto da parte da instituição facilitadora.

 O grupo reúne em intervalos bastante prolongados para tomar 
decisões estratégicas do processo de implementação do 
projecto. 

O grupo de gestão fiscaliza os trabalhos que estão sendo 
implementados no campo e aprova os planos periódicos de 
actividades. O grupo de gestão também é responsável para a 
divulgação e promoção do projecto a nível do governo 
provincial.



2. Criação de mecanismos de controle  
O grupo de implementação  é constituído por técnicos dos 

actores de diversas instituições que têm a tarefa de 
implementar as actividades definidas pelo projecto e analisadas 
pelo grupo de gestão.

Pode-se dar o caso que um membro pertença nos dois grupos de 
controlo (Gestão e implementação)



2. Criação de mecanismos de controle  
Um aspecto importante recai na analise sobre os niveis de participação de 

cada actor no projecto. Assim atribui-se valor de 1-3 de acordo a 
relevancia de cada instituição na gestão da terra peri urbana.

1= Grupo de Gestão 
2= Grupo de implementação 
3= Instituções a consultar e a informar sobre o processo

Actor chave Nível de 
participação

DPUA

INOTU

IGCA

Administração Municipal

Administração Comunal

Autoridades locais

Grupos Com. de base, associações

NGOs (DW)



3. Mobilização social

Constituidos os grupos de gestão e implementação, inicia-se com o 
processo de mobilização social. Assim, é necessário que se faça uma 
divulgação minuciosa do projecto aos diferentes niveis na comunidade 
em referencia, comessando pelas autoridades administrativas, 
tradicionais e comunidade no seu geral. 

O sucesso do projecto depende da mobilização social. Pois é nela onde 
esta o fundamento da participação. Pois sem o verdadeiro interesse da 
população não sera possivel obter resultados propostos pelo projecto. 

Os encontros constantes tanto formais como informais (autoridades, 
sobas, professores, mulheres, jovens…) é o metodo mais aplicavel 
para a mobilização social.



3. Mobilização social

Por isso, os membros do grupo de implementação devem ter:

• Linguagem clara e única, sempre repetindo exactamente a mesma 
mensagem sobre os objectivos e prosseguimentos do projecto. 

• Paciência de repetir a mensagem sempre que for necessario para a 
população. Neste sentido, a mobilização social não é feita apenas 
atraves de encontros, mas diariamente e conversas informais com os 
populares. 



4. Estudo de base  
Logo depois dos primeiros encontros de mobilização, o grupo de 

implementação começa fazer o estudo de base para se ter um 
conhecimento profundo e real da comunidade onde se pretende 
implementar o projecto.

 O estudo de base abrange as áreas adjacentes já habitadas que limitam 
a zona onde se pretende implementar o projecto. 

Um estudo de base contem informação sobre as seguintes temas:



4. Estudo de base  

 Delimitação administrativa da área do projectoDelimitação administrativa da área do projecto
 Limites de bairro e zonasLimites de bairro e zonas

 Informações demográficos das áreas adjacentesInformações demográficos das áreas adjacentes

 Numero de habitantes Numero de habitantes 

 Necessidades de habitação nas áreas adjacentesNecessidades de habitação nas áreas adjacentes

 Crescimento da área durante os últimos anos / tipo de habitações / Crescimento da área durante os últimos anos / tipo de habitações / 
preços de casas e terrenospreços de casas e terrenos

 Características económicas Características económicas 

 Actividades econômicas da população / localização e tamanho de Actividades econômicas da população / localização e tamanho de 
mercados / mercados / 

 Organização social e abordagens de participaçãoOrganização social e abordagens de participação

 Estrutura do poder local / existência e funcionamento de igrejas, Estrutura do poder local / existência e funcionamento de igrejas, 
associações, ONGs clubes desportivos / parcerias existentes para associações, ONGs clubes desportivos / parcerias existentes para 
implementação de projectos (por exemplo entre ONG e população)implementação de projectos (por exemplo entre ONG e população)



4. Estudo de base  
 Organização social e abordagens de participaçãoOrganização social e abordagens de participação

 Estrutura do poder local / existência e funcionamento de igrejas, Estrutura do poder local / existência e funcionamento de igrejas, 
associações, ONGs clubes desportivos / parcerias existentes para associações, ONGs clubes desportivos / parcerias existentes para 
implementação de projectos (por exemplo entre ONG e população)implementação de projectos (por exemplo entre ONG e população)

 Topografia e geografiaTopografia e geografia

 Declives / constituição do solo / rios / vegetaçãoDeclives / constituição do solo / rios / vegetação

 Educação e recreaçãoEducação e recreação

 Numero, tamanho e funcionamento de escolas / crianças fora do Numero, tamanho e funcionamento de escolas / crianças fora do 
sistema escolarsistema escolar

 Circulação e transportaçãoCirculação e transportação

 Vias de acesso / serviços de transporteVias de acesso / serviços de transporte

 Saneamento básicoSaneamento básico

 Localização e capacidade de chafarizes, manivelas, ligações Localização e capacidade de chafarizes, manivelas, ligações 
domesticas (água) / utilização de latrinas / escoamento de águas domesticas (água) / utilização de latrinas / escoamento de águas 



4. Estudo de base  
O estudo de base é importante pelas seguintes razoes:

• Fornece informação importante sobre a área de intervenção como 
 conflitos existentes, estruturas de liderança etc. 

• De acordo a informação recolhida sobre serviços sociais básicos, 
(educação e saúde) esta informação deve ser utilizada na 
elaboração do plano físico. Se as áreas adjacentes não têm 
escolas suficientes, tudo indica que muitos alunos irão frequentar 
a escola que o novo bairro tera. Neste caso o plano físico deveria 
prever espaço para uma escola maior que não beneficiará apenas 
aos residentes do novo bairro. 

No final do estudo, este deve ser apresentado ao grupo de gestão e os 
líderes locais da comunidade.



5. Registo ocupações  na área de intervenção

5.1 Calcular a compensação

Qual é a importancia do registo de ocupações na área de intervenção?

• Normalmente, as terras nas periferias das cidades são ocupados por 
pessoas ou instituições, de forma informal ou formal. Na maioria dos 
casos, estas pessoas/instituições merecem de uma compensação das 
“suas parcelas” que irão perder durante o processo da implementação 
do projecto.

• Uma forma eficiente de compensação é de ‘terra por terra’, ou seja, 
quem perde um terreno, recebe lote. 

• Uma abordagem testada com sucesso na província de Huambo é de 
entregar  talhões urbanizados as pessoas prejudicadas no processo de 
urbanização.

• O objectivo da compensação não é de fornecer a pessoa prejudicada 
um terreno urbanizado com a mesma extensão da ocupação anterior, 
mas sim, um terreno com o mesmo valor ou superior.



• Um talhão urbanizado para fins habitacionais tem muito mais valor 
que um talhão sem acesso a infra-estruturas e para fins agrícolas.

• Exemplo:

• Um cidadão ocupa um terreno de 1/2 hectar (5.000m2). Assim 
tem direito a parcelas urbanizadas com uma superfície total de 
1666m2

Se os talhões por exemplo são de 15 x 25 metros, igual a uma superfície 
de 375, faz-se a seguinte conta:

1666 (= 1/3 da área original) dividir por 375 = 4.4 

Neste caso, o beneficiário terá direito a uma compensação de 4 lotes 
urbanizados

5. Registo ocupações  na área de intervenção



5. Registo ocupações  na área de intervenção

5.2 O processo de delimitar terrenos 

Como as vezes é difícil de apanhar as pessoas com lavras na área a ser 
urbanizada, pode se passar um comunicado nas autoridades locais, na 
sede de partidos políticos ou nas igrejas. No caso do projecto no bairro 
Fátima, os comunicados nas igrejas eram os mais eficazes.

Deve-se  reunir todos os donos de terrenos na área de intervenção 
explicando mais uma vez os objectivos e prosseguimentos do projecto. 
Pode-se fazer neste encontro uma lista de todos os ocupantes e 
marcar dias com grupos de 5 até 10 pessoas para fazer o registo. 



5. Registo ocupações  na área de intervenção

• O próprio registo é feito na base de imagens satélites ou 
fotografias aéreas, de preferência impressos a cor e com escala 
de 1 : 2500. 

• Caso haja numa área litígios de limites de terrenos, será melhor 
sempre delimitar com os vizinhos presentes. Mas na prática pode 
ser bastante difícil ter grupos de vizinhos presentes. A experiência 
do bairro Fátima sugere que normalmente as pessoas são 
bastante honestas e quando surgem problemas sempre pode-se 
marcar um encontro com as partes em conflito.  

• No campo, os limites são marcados com lápis no mapa impresso. 
Simultaneamente, os dados dos ocupantes são registados numa 
tabela (impressa) e digitalizado no escritório (Access ou Excel)  



5. Registo de ocupações  na área de intervenção

As informações bases recolhidas serão:

Zona do 
bairr
o

Dono da 
terra

Agregado 
familiar

Onde que 
vive o 
dono

Tipo de 
direito a 
terra 

Área (m2) No. de lotes de 
compens
ação

1

2

3

4

5



6. A elaboração de um plano físico6. A elaboração de um plano físico

Que tipo de plano?

1. Obedecendo as regras de urbanização, os planos de urbanização para 
as Áreas de expansão são de carácter orientador, permitindo a 
elaboração dos planos em tempo reduzido para garantir a rápida 
elaboração e implementação dos planos urbanísticos definitivos e 
evitar o crescimento rápido e não ordenado em áreas periféricas dos 
aglomerados urbanos. 

2. Sendo de carácter orientador, os planos devem respeitar as regras de 
urbanização, a garantia da saúde pública da população e padrões de 
vida, internacionalmente reconhecidos.  

3. Os planos urbanísticos elaborados para as REIS devem respeitar as 
linhas gerais estipuladas pelos Planos Municipais ou instrumentos 
urbanísticos equivalentes. 



6. A elaboração de um plano físico6. A elaboração de um plano físico

Quem faz o plano?

• No caso ideal, um arquitecto ou urbanista especializado.

• Quando não tem disponibilidade deste pessoal, os técnicos do 
projecto podem elaborar um plano simples e orientador.

• Este capitulo mostra como fazer um tal plano.



6. A elaboração de um plano físico6. A elaboração de um plano físico

Os principais passos a seguir na elaboração de um plano 
físico:

1. Delimitação da área
2. Identificação de estradas de acesso
3. Identificação de zonas não habitáveis (riscos)
4. Desenho do plano desejado
5. Elaboração do plano físico em papel vegetal
6. Desenhar o plano no SIG
7. Aprovação do plano

Assuntos chaves:
• A participação de instituições e indivíduos na elaboração do plano



6. A elaboração de um plano físico6. A elaboração de um plano físico

Primeiro passo: Delimitação 
da área

• Com GPS, ou
• Na base da imagem 

satélite

• Incluindo demarcação de 
áreas não habitáveis, 
como:
• Cemitérios
• Riachos
• Florestas
• Declives 
• Estradas existentes



6. A elaboração de um plano físico6. A elaboração de um plano físico

Segundo passo: Identificação de estradas de acesso



6. A elaboração de um plano físico6. A elaboração de um plano físico

Terceiro passo: Identificação de zonas não habitáveis
• Rios
• Cemitérios
• Riachos
• Declives maiores
• Florestas
• Etc.



6. A elaboração de um plano físico6. A elaboração de um plano físico

Quarto passo: Desenho do plano desejado

• Este desenho ainda não leva medidas exactas
• Serve para criar uma ‘visão’ de alocação das varias componentes 

do plano, como parques,  escolas, postos de saúde, áreas 
desportivas, zonas verdes etc.

• Pode ser feito em papel normal, desenhando com lápis
• Uma vez que o grupo elaborador do plano físico esta de acordo 

com o desenho, pode-se avançar para a elaboração do próprio 
plano em papel vegetal.



6. A elaboração de um plano físico6. A elaboração de um plano físico

Quinto passo: Elaboração do plano físico em papel vegetal

Regras gerais:
• Lotes devem ser rectangulares, não quadrados (poupa-se infra-

estrutura, como estradas, esgotos etc.)
• Um tamanho bom e 25x15 metros
• Estradas de acesso: 15-18 metros
• Estradas de distribuição: pelo menos 10 metros
• Um ponto de água por 100 famílias
• Um posto de saúde por 300 famílias
• No Huambo: 30% de zona verde
• 5% para escolas
• 5% para campos desportivos



6. A elaboração de um plano físico6. A elaboração de um plano físico

Elaboração de um primeiro esboço em papel vegetal



6. A elaboração de um plano físico6. A elaboração de um plano físico

Sexto passo: 
Desenhar o 
plano no SIG

• Se o SIG não 
estiver disponível, 
pode se 
apresentar o 
plano em papel 
vegetal



6. A elaboração de um plano físico6. A elaboração de um plano físico

Sétimo passo:  a aprovação do plano

• Depois da sua elaboração, o plano deve ser aprovado pelas 
instituições competentes (por exemplo Administração Municipal ou 
Direção Provincial de Urbanismo e Habitação)

Decreto-lei 3/04, Artigo 59: Ratificação pelo Governo

Qualquer plano provincial, inter-provincial, inter-municipal e municipal 
deve ser ratificado pelo governo. 



6. A elaboração de um plano físico6. A elaboração de um plano físico

Participação na elaboração do plano físico

Decreto-lei 3/04 Artigo 21: Participação

Na elaboração, execução e revisão de planos

Decreto-lei 3/04 Artigo 53: Direito a informação.

As pessoas (cidadãos) têm direito a informação tanto do conteúdo, 
como das alterações dos planos territoriais e tanto na fase de 
elaboração. 



6. A elaboração de um plano físico6. A elaboração de um plano físico

Porque a participação é 
importante?

• Juntar idéias e 
capacidades

• Promoção do plano com 
as instituições chaves, 
facilitando a aprovação do 
plano



7. Definição dos direitos a serem atribuídos 

• Em simultâneo com a elaboração do plano físico, o grupo de 
gestão também deveria definir o tipo de direito as pessoas 
ocupantes no novo bairro deveriam obter no acto de recepção ou 
compra. Tem de se definir qual o direito (documento), emitido por 
quem e se é gratuito ou não. 

• Para facilitar a tomada desta decisão pode ser consultado as leis 
referidos nesta formação. Por outra, podem existir praticas locais 
(provinciais) que não são incluídos na lei. Neste sentido, o grupo 
de gestão terá de seguir os conselhos dos responsáveis 
governamentais para não fugir da prática local. 

• No Huambo por exemplo o grupo de gestão decidiu, sob proposta 
do DPUA, de fornecer licenças de arrematação como um 
documento inicial. Os passos seguintes, conforme a lei, foi 
deixado como obrigação individual de cada ocupante de terreno. 



8. Loteamento

O processo de loteamento é basicamente a colocação de estacas 
conforme o plano físico. Este trabalho normalmente inclui vários dias 
de trabalho de campo. Na ausência de recursos (humanos e materiais) 
 e de técnicas sofisticadas, é possível fazer um loteamento de alta 
qualidade adoptando técnicas simples.



8. Loteamento

8.1  As Estacas

O loteamento é feito com estacas de madeira de aproximadamente 50 cm 
de comprimento. Eles são colocadas com uma mareta para dificultar a 
remoção ilegal. De preferência, Pintar as estremidades das pontas 
(que ficam fora do solo) uma cor que identifica as estacas que 
marcam estradas e outra cor para todas as outras estacas (lotes e não 
so). Além de facilitar o ‘reconhecimento’ de estradas, as estacas 
pintadas são muito melhor visível no acto de alinhamento. 

Simultaneamente com a colocação de estacas de madeira, inicia a 
produção (ou compra) de estacas de betão de aproximadamente 80 
cm de cumprimento e 12 cm de largura. Todas (ou pelo menos as 
mais importantes) estacas de madeira são substituídos por estacas de 
betão para evitar a remoção ilegal. Este trabalho pode ser feito por 
uma equipa separada para acelerar o processo. 



8. Loteamento

O Alinhamento

Na falta de um teodolito, o alinhamento pode ser feito a olho ‘nu’, isto 
com bastante exactidão. O processo de alinhamento começa com a 
estrada principal, depois são alinhadas as estradas distribuidoras e a 
seguir os lotes. Um grande desafio no loteamento é os ângulos que 
devem ser muito bem medidos. 

O ângulo base no loteamento e o de 90 graus. Na base do teorema de 
Pitágoras, pode se utilizar como medida o  c=√a2+b2 . Cumprimentos 
práticos na base deste teorema são as medidas de 3,4,5. Quer dizer, 
se num triângulo um lado tem 3 metros, o outro 4 e o ultimo 5, temos 
um ângulo de 90 graus. 



8. Loteamento

a = 3 metros

b = 4 metros

c = 5 metros

Angulo entre a e b = 90°

a

b

c

Exercício: se a e 10 metros e b 15, quanto que e c?



8. Loteamento

Numeração de lotes

Depois de ter terminado o loteamento, são numerados todos os lotes, 
primeiro no plano físico e depois nas estacas (com tinta). Este 
processo deve ser feito com muito cuidado, se acontecer erros pode 
trazer muitos problemas na fase de distribuição. 

.



9. Distribuição e venda de lotes

Depois do termino do  loteamento com sua devida numeração é feita a 
distribuição (em termos de compensação) e venda de lotes. 

Distribuição

• Todos os ocupantes de terrenos que tem benefício de 
compensação recebem nesta fase os lotes que lhes são de direito. 
Os cálculos são feitos na base do registo anterior. 

Venda

A venda de lotes pode ser feita ao preço de mercado ou mais baixo que 
este.  Importante de se recordar ques:

• Preços baixos não apenas beneficiam os pobres, mas também 
atrai especuladores.

• E muito difícil de atingir as camadas pobres. Cada projecto 
deveria tentar criar abordagens baseadas nas realidades locais. 

Por outra, é que os fundos geridos pelo projecto é feita de forma 
transparente. A má gestão dos fundos pode criar problemas para o 
projecto em varias vertentes.  



9. Distribuição e venda de lotes

No Huambo por exemplo, o grupo de gestão decidiu criar o seguinte 
sistema:

• Qualquer interessado para comprar o terreno deve completar dois 
requerimentos, definidos pelo DPUA. Com estes requerimentos vai 
na DW onde o processo entra. Com a entrada do processo, o 
requerente pode fazer o depósito do valor de compra do terreno 
(no caso do bairro Fátima USD 500) no banco, numa conta 
múltipla, com autorização de assinatura do representante da DW 
e a Directora do INOTU. Neste caso, para levantar fundos, deve 
constar assinaturas destas duas pessoas. 

• De preferência com um contabilista, o projecto também deveria 
montar um sistema simples de contabilidade para o controlo dos 
fundos. 



10. Implementação de infra-estruturas

O projecto deveria utilizar os fundos geridos para a implementação 
de infra-estruturas, principalmente estradas e água. 

O primeiro investimento que 
deve ser feito logo apos do 
loteamento e a abertura de 
estradas com maquinas 
niveladoras ou Bulldozers. 
Com estradas abertas, o 
processo de distribuição e 
venda é muito mais fácil 
em termos de orientação 
no campo. Também as 
pessoas têm a tendência de 
respeitar os limites uma vez 
as estradas abertas. 



10. Implementação de infra-estruturas

O fornecimento de água é um outro factor fundamental e 
dependente da situação geológica, podem ser instaladas cacimbas 
protegidas com manivelas ou furos com manivelas. Em casos 
onde possível, o projecto também pode apoiar na instalação de 
chafarizes a serem ligados a rede de água da cidade. 

No caso dos fundos forem suficientes, o projecto pode, em 
colaborarão com a administração local e o Departamento 
Provincial de Educação, participar no financiamento de uma 
escola. 

Para a implementação das infra-estruturas o projecto pode contratar 
os serviços do sector privado local, como por exemplo empresas 
de construção de estradas. 



11. Advocacia

Para o projecto não ter simplesmente um impacto limitado na área da 
intervenção, deveria fazer advocacia das suas actividades ao nível 
provincial e, sempre que possível, ao nível nacional. A legislação 
na área de terras, planificação urbana e gestão descentralizada de 
terrenos ainda não é completa e tem oportunidades de influenciar 
a elaboração de futuros regulamentos ou posturas provinciais. 

Um aspecto importante da advocacia é o grupo de gestão que pode 
fazer chegar os resultados do Projecto em diferentes gabinetes do 
governo provincial. Por outro lado, é melhor que se faça um 
encontro provincial com participação das instituições 
governamentais relevantes para a disseminação dos trabalhos do 
projecto, esta acção não serve apenas para a advocacia mas sim 
também para a promoção de transparência. 

Outras oportunidades advocacia estao na implemenetação das 
recentes leis criadas ( lei de desconcentração, 2/07) Conselhos de 
Auscultação e Concertação Social. 



12. Avaliacao do impacto

No fim do Projecto é importante que se faça uma revisão dos 
trabalhos feito para analizar o que correu bem e o que não. 
Igualmente, e importante tambem fazer uma analise critica sobre 
o impacto do projecto para saber, se de facto, foram atingidos os 
objectivos desejados. 

Por vezes é melhor contratar um consultor externo para fazer a 
avaliação, porque este, por ser ‘de fora’ pode ser considerado 
como uma pessoa neutra e dar mais importância aos resultados. 
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