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Introdução 

 

 Esta apresentação tem como objectivo de informar sobre as 
actividades implementadas e actividades planificadas do 
projecto ‘Promover os Direitos a Terra Urbana em Angola’ 

 O projecto começou no dia 1 de Outubro de 2011 

 O projecto está ser implementado em 3 Municípios da província 
do Huambo (Huambo, Ekunha e Caála) um municipio da 
Provincia de Benguela (Cubal) e Um da Provincia do Bié 
(Chinguar) 
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Objectivos do projecto 

O Objectivo geral:  

 Defender o direito de posse de terra de ocupantes informais e mitigar 
contra remoções forçadas com base num processo acelerado de concesão 
de títulos de terra nos centros urbanos em rápido crescimento em Angola. 

 

Objectivos específicos: 

 Objectivo 1: Implementar o cadastro municipal de terra em três 
municípios a serem identificados com o apoio dos respectivos governos 
provinciais. 

 Objectivo 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. 

 Objectivo 3: Colocar informações sobre direitos a terra no domínio publico 
através do desenvolvimento duma pagina Web e do aproveitamento da 
midia comunitária ONDAKA. 
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Actividades planificadas para os primeiros 4 meses 
conforme a proposta 

Objectivo 1: 
 1.1 Desenvolvimento de materiais de formação 

 1.2 Instalação do cadastro 

 1.3 Formação de técnicos das Administrações 

 1.4 Assistência & monitoria 

Objectivo 2: 
 2.1 Reabilitação do centro de Formação 

 2.2 Compra de equipamento 

 2.4 Promoção de módulos de Formação 

 2.5 Apresentação da formação ao IFAL 

Objectivo 3: 
 3.1 Formação do gestor da biblioteca Online 

 3.2 Selecção de documentos para a Biblioteca 

 3.3 Meter online dos documentos 

 3.4 Manutenção da estrutura da biblioteca online 

 3.5 Publicações de noticias no jornal comunitário Ondaka 
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Actividades implementadas até a presente data 

Objectivo 1: 
 1.1 Desenvolvimento de materiais de formação 

 Elaborou-se o manual de formação para os técnicos das administrações  

 

 1.2 Instalação do cadastro 

 Cadastro instalado e inserido nele requerimentos para a obtenção de terrenos 
(Calima) 

 Impressão de títulos de terras (croquiz de localização e licença de arrematação de 
terras) 

 

 1.3 Formação de técnicos das Administrações 

 Treinados os técnicos da Administração Municipal da Ekunha  

 

 1.4 Assistência & monitoria 

 xxxx 
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Actividades implementadas até a presente data 
(cont.) 

Objectivo 2: 
2.1 Reabilitação do centro de Formação 

 Centro da Quissala Queimado 

  

2.2 Compra de equipamento 

 Aquisição de material de formação  

 

2.4 Promoção de módulos de Formação 

 Treinado os técnicos da Administração Municipal da Ekunha 

  

2.5 Apresentação da formação ao IFAL 

 Apresentação do manual de formação ao IFAL 
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Actividades implementadas até a presente data 
(cont.) 

Objectivo 3: 
3.1 Formação do gestor da biblioteca Online 

 Desistência do antigo gestor em processo a contratação de um novo  

 

3.2 Selecção de documentos para a Biblioteca 

 Selecção de artigos na Biblioteca  

 

3.3 Meter online dos documentos 

 Inserção de documentos na biblioteca  

 

3.4 Manutenção da estrutura da biblioteca online 

 

3.5 Publicações de noticias no jornal comunitário Ondaka 

 Para o final do projecto  

Promover os Direitos a Terra Urbana em Angola 

http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://ph-tirol.ac.at/sites/ph-tirol.ac.at/files/bilder_shk/eu_flagge.jpg&imgrefurl=http://ph-tirol.ac.at/content/erasmus-outgoings-20122013&usg=__uh0_kYKXmngqzK51KEdxAGpe30A=&h=285&w=426&sz=19&hl=de&start=1&zoom=1&tbnid=Vw4AlpYBvxl_gM:&tbnh=84&tbnw=126&ei=56wnT5qfJoaChQe9nLS9BQ&prev=/search%3Fq%3Deu%2Blogo%26hl%3Dde%26sa%3DX%26rlz%3D1R2SVEC_en%26biw%3D1441%26bih%3D521%26tbm%3Disch%26prmd%3Dimvns&itbs=1


Actividades planificadas para os próximos seis 
meses conforme a proposta  

Actividades do Objectivo 1: Desenvolvimento do cadastro e 
introdução da componente SIG (actividades 1.4, 1.5, 1.6) 

Contactos com a Herriot Watt University  

Actividades do Objectivo 2: Implementação de módulos de 
formação e promoção com IFAL (actividades 2.3, 2.4, 2.5)  

Apresentação do Manual ao IFAL  

Actividades do Objectivo 3: Continuar o desenvolvimento da 
biblioteca online (actividades 3.2, 3.3, 3.4) e produção de um 
documento de lições aprendidas (actividade 3.5)  

Criado a página web (www.bibiotecaterra.angonet.org) 
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Conclusão 

 

 Em geral, os objectivos do projecto estipulados para os 
primeiro 4 meses foram atingidos….. 
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