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1 Introdução e sumário executivo 
 
Este relatório narra as actividades desenvolvidas na província do Huambo pelo 
projecto denominado “Descentralização da Gestão de Terras Peri-Urbanas” que foi 
implementado no período compreendido de 1 de Janeiro de 2007 á 31 de Maio de 
2008.  
 
O objectivo principal do projecto foi de “fortalecer as Administrações Municipais e 
Comunais e as organizações da sociedade civil de modo a que estas contribuam para 
o desenvolvimento urbano sustentável de Angola, através duma gestão de terras mais 
descentralizada.” 
 
Para atingir este objectivo principal, o projecto implementou uma actividade pilota 
numa área peri-urbana do Município do Huambo (Bairro Camussamba) para testar 
abordagens de gestão descentralizada da terra.  
 
Os resultados principais desta actividade eram: 

1. Mapeamento e registo de 1064 terrenos já ocupados num bairro peri-urbano na 
periferia da cidade de Huambo, beneficiando 5634 pessoas. 

2. Criação de um novo bairro com 316 lotes para fins habitacionais, ultimamente 
beneficiando mais que 1700 pessoas. 

 
 
Figura 1: Área de intervenção (linha vermelha), registo de parcelas ocupadas e plano 
físico do novo bairro criado. 
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3. Emissão de 70 licenças de ocupação de terra a ocupantes no novo bairro 

criado. 
4. Arrecadação de USD 36.000 através da contribuição de moradores no novo 

bairro, garantindo a sustentabilidade do processo iniciado e instalação de infra-
estruturas básicas. 

5. Participação activa da população local e das instituições governamentais no 
processo de planificação urbana. 

6. Implementação do projecto pelo grupo de gestão constituído pelo Director 
Provincial de Urbanismo e Ambiente, a Directora Provincial do Instituto 
Nacional do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (INOTU), o 
Administrador de Bairros1 da área de implementação e o Coordenador do 
projecto da DW. 

 
Um dos resultados mais importantes do projecto foi a elaboração de um 
Regulamento da Gestão de Terra em Áreas Peri-Urbanas em Angola para o 
Ministério de Urbanismo e Ambiente (MINUA). O Regulamento foi apresentado ao 
Ministro do MINUA Eng. Sita José em Março 2008 e será aprovado pelo Conselho de 
Ministros. O documento está baseado na experiência deste projecto e visa 
regulamentar actividades do gênero, contribuir para a evolução do quadro legal da 
gestão de terra, planificação e urbanização.  
 
Em geral, o projecto foi um grande sucesso, atingiu a maioria dos resultados 
esperados e como fruto disto a DW hoje é reconhecido ao nível provincial como actor 
de referencia em questões de regularização fundiária e desenvolvimento de áreas 
peri-urbanas.  
 
O relatório a seguir irá fornecer informação mais detalhada sobre o contexto no qual o 
projecto foi implementado, as actividades realizadas, resultados atingidos, algumas 
mudanças conclusões e recomendações. 
 
 

                                                
1 Administrações de Bairros são divisões administrativas que apenas existem na cidade de 
Huambo. 
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2 Contexto 
 
Terra e a regularização fundiária no meio peri-urbano, tem constituído um factor 
decisivo para o desenvolvimento dos cidadãos na província, pois está claramente 
visível o interesse do indivíduo na aquisição de uma parcela de terra, para a habitação 
(ou para outros fins). A questão da regularização fundiária, tem merecido um certo 
interesse dos habitantes para que possa ter sua propriedade regularizada, pois cada 
dia que passa, o cidadão vai ganhando consciência de viver dentro da legalidade. 
 
O governo provincial do Huambo tem envidado esforços na distribuição de terras para 
a habitação a indivíduos com interesse em adquirir uma parcela de terra para a 
habitação. Importa realçar, que, devido a enorme demanda da população na procura 
de terra urbana, o governo tem encontrado dificuldade em responder as solicitações 
dos cidadãos (existem mais de 3000 solicitações2 pendentes na Direcção Provincial do 
Urbanismo e Ambiente). Esta dificuldade do governo é ligada a dois factores 
principais. A fraca capacidade institucional e o funcionamento centralizado das 
instituições governamentais para responder a demanda de terrenos e o crescimento 
rápido da cidade. Um outro factor importante é o crescimento extremamente rápido da 
cidade. 
 
O crescimento da cidade de Huambo 
Em 1940, a cidade de Huambo teve apenas 16.000 habitantes. Em 2007 teve 
310.0003 e a estimativa para 2030 é de 780.000 habitantes4.  
 
Figura 2: Crescimento demográfico da cidade de Huambo 

 

                                                
2 Dados fornecidos pelo antigo Director Provincial do Urbanismo e Ambiente, Dr. Paixão do 
Amaral. 
3 Contagem demográfica feita pela DW na base de imagens satélites de 2007. 
4 Plano Estrutural Urbanístico de Huambo implementado pela Odebrecht e Dar-Al-Handasah, 
2004. 
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Uma analise demográfica feita pelo projecto em Fevereiro 2008, revelou que mais de 
80% dos habitantes da cidade vivem em áreas peri-urbanas. Isso são 
aproximadamente 250.000 pessoas nestas áreas e aproximadamente 60.000 pessoas 
no casco urbano. A mesma analise indica que as maiores densidades populacionais 
estão concentradas nas áreas peri-urbanas onde existem menos serviços e difícil 
acesso a infra-estruturas. Todo isso indica que a maioria do futuro rápido crescimento 
urbano irá acontecer nas areas periféricas dos existentes assentamentos informais. 
 
Figura 3: densidades populacionais da cidade de Huambo. 

 
 
 
Descentralização administrativa 
Um assunto dominante na província, é a implementação do decreto-lei 02/07 que visa 
uma desconcentração administrativa, que atribui algumas responsabilidades 
especificas as administrações locais (comunais e municipais) de tal maneira que as 
comunidades se beneficiam dos serviços do estado e fiquem cada vez mais próximo 
com o poder publico. Para tal, 68 municípios foram escolhidos este ano, para servirem 
como teste na desconcentração financeira. Na província do Huambo, consta neste 
processo de pilotagem 3 municípios, nomeadamente: Huambo, Caála e Bailundo. 
Para o cumprimento do decreto lei, existe uma reestruturação e reorganização das 
administrações municipais, começando na criação de repartições sociais e no 
recrutamento de novo pessoal para dar cobertura aos novos desafios.  
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Em relação a gestão de terra peri-urbana, foi atribuído a administração municipal a 
responsabilidade de licenciar terras para fins habitacionais com dimensão ate 1000m2. 
No Huambo, o processo gradual de implementação destas novas responsabilidades 
foi bastante demoroso e não transparente. Durante um período prolongado, de Agosto 
2007 até Abril 2008, não estava claro qual instituição se responsabilizará para a 
regularização fundiária de parcelas peri-urbanas e nenhuma delas, nem a Direcção 
Provincial de Urbanismo e Ambiente (DPUA), nem a Administração Municipal queria 
tomar a responsabilidade de assinar licenças de arrematação. Em Maio de 2008 foi 
comunicado que a Repartição do Ordenamento do Território da Administração 
Municipal será responsável para o tratamento de novos processos de regularização 
fundiária, porquanto que a DPUA irá tratar os processos pendentes que entraram 
antes da publicação da lei 02/07.  
 
Em resumo, são estes alguns dos aspectos mais importantes do contexto no qual o 
projecto foi implementado. 
 
   
 

3 Actividades previstas e realizadas 
 
As actividades previstas do projecto estavam em torno dos seguintes passos: 
 

1. Engajamento de todos os actores no processo de controlo do projecto  
2. Criar mecanismo de controlo e de coordenação do projecto  
3. Implementar o registo dos donos dos terrenos  
4. Confirmação dos direitos a ser atribuidos, conforme a legislação actual  
5. Planificação Participativa do novo bairro 
6. Facilitar o processo administrativo e judicial para os direitos confirmados  
7. Estabelecimento de parcerias para a construção/implementação de infra-

estruturas básicas  
8. Compensação e venda de lotes 
9. Divulgação dos resultados e fortalecimento do processo de advocacia. 

 
 

3.1 Engajamento de todos os actores no processo de controlo do projecto 

 
A primeira actividade do projecto foi reforçar a parceria existente entre os actores 
responsáveis pela gestão das terras peri-urbanas na cidade do Huambo, assim foram 
tidos em conta o Instituto Nacional do Ordenamento do Território e Desenvolvimento 
Urbano (INOTU), Direcção Provincial do Urbanismo e Ambiente (DPUA) e 
Administração de bairros das Cacilhas5.  
 

                                                
5 Cacilhas é a zona administrativa do projecto, e Camussamba, local de implementação do 
projecto, faz parte do leque de bairros que a administração de bairros da Cacilhas controla. 
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O engajamento destes diferentes actores na gestão de terra peri-urbana obedeceu a 
Lei 17/99 no que toca as tarefas diferentes na responsabilidade na gestão de terra. Na 
base desta Lei o Governo Provincial tem a principal responsabilidade da gestão de 
terra, sem responsabilidade quase nenhuma da Administração Municipal. 
 
O local inicialmente indicado para a implementação do projecto era o bairro da 
Aviação. Mas em Janeiro de 2007, o grupo de gestão do projecto fez uma avaliação 
do local sob liderança da Directora do INOTU e decidiu-se a mudança para um outro 
bairro. O motivo principal desta decisão esteve na base da não preservação do local 
pelas autoridades locais (ocupações não ordenadas que não permitiam 
implementação do projecto). Ao mesmo tempo, a administração das Cacilhas mostrou 
interesse de implementar um projecto desta natureza. Assim o grupo de gestão 
escolheu o bairro da Camussamba como zona de intervenção do projecto.   
 
Figura 4: Bairros de Aviação e Camussamba 

 
 

 

3.2 Criar mecanismo de controlo e de coordenação do projecto  

 
Para a criação de um mecanismo funcional de controlo do projecto foram criados três 
grupos. O grupo de Gestão, Implementação e a Comissão Local de Acompanhamento 
ao Projecto (CLAP). 
 

3.2.1 Grupo de gestão  

Este grupo tem a responsabilidade de tomar todas as decisões relativamente ao 
projecto e análise das actividades desenvolvidas periodicamente. É composto pelos 
membros que representam as instituições seguintes: INOTU, DPUA e DW. O grupo de 
gestão é coordenado pela Sra. Arlete Zebedeu, Directora Provincial do INOTU.  
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O grupo de gestão reunia-se extraordinariamente isto é, sempre que necessário, para 
analisar determinados aspectos do projecto. A importância deste grupo é bastante 
grande. Porque a terra é um assunto muito sensível e até político, é necessário o 
apoio das instituições governamentais que fazem a gestão da terra urbana para a 
implementação de um projecto desta natureza. É por esta razão, que o lobbying da 
DW sempre inicia no grupo de gestão, isso sendo, por exemplo, para a cedência do 
espaço necessário, a permissão de fazer o mapeamento e registo, elaboração de 
licenças, desenvolvimento de um plano físico ou a distribuição de parcelas. Depois do 
grupo de gestão estar sensibilizado nestes aspectos, torna-se mais fácil defender o 
projecto perante o Governo Provincial.  

 

3.2.2 Grupo de implementação  

O grupo de implementação tem a responsabilidade de executar as actividades do 
projecto desde a mobilização da comunidade até a fase da titulação. O grupo é 
composto pelos técnicos do INOTU, DW e acessória da Administração de bairros das 
Cacilhas. Os resultados das actividades desenvolvidas pelo grupo são encaminhados 
ao grupo de gestão. O principal trabalho deste grupo durante o projecto era o 
mapeamento e o registo de casas. Um objectivo adicional deste grupo é a capacitação 
de membros de instituições governamentais em metodologias e técnicas como, por 
exemplo, a disseminação da lei da terra, sensibilização das comunidades locais, 
mapeamento de casas a partir de imagens satélites, registo de ocupantes e 
preparação de licenças. Este objectivo foi atingido, embora os dois técnicos do INOTU 
e da Administração das Cacilhas por vezes ausentaram-se devido aos seus 
compromissos nas instituições a que pertencem. 

 

3.2.3 Comissão Local de Acompanhamento ao Projecto  

Com vista a um acompanhamento integrado da comunidade e participação da 
comunidade nas actividades do projecto foi criada a Comissão Local de 
Acompanhamento ao Projecto (CLAP). Esta comissão representa a comunidade/bairro 
durante o desenvolvimento do projecto a par da estrutura tradicional local (soba e 
seculo). Esta comissão foi criada de forma democrática através de eleição. No entanto 
fazem parte da comissão três membros dos quais dois homens e uma mulher. 
 
 
Estes três mecanismos de controlo do projecto foram criados no âmbito das 
responsabilidades que cada instituição dentro do Governo Provincial do Huambo na 
questão da terra urbana. Porem, com a elaboração e implementação do Decreto-lei 
02/07, foi necessário que os grupos fossem revistos e recomeçar com uma nova fase 
de engajamento. Por esta razão, no final de 2007, o projecto iniciou um processo de 
advocacia mais forte com a Administração Municipal.  
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3.3 Implementar o registo dos donos dos terrenos  

 
O registo dos terrenos teve dois objectivos principais: 
 

1. Registar todos os terrenos com casas (Zona A do projecto) para criar um 
cadastro de ocupação do solo e para facilitar a regularização destes terrenos. 
Foram registados um total de 1015 terrenos. 

 
2. Registar todos os terrenos na área onde será criado o novo bairro (Zona B do 

projecto). Estes terrenos eram utilizados para a agricultura. Os ocupantes 
destes terrenos irão perdê-los no processo da criação do novo bairro, mas 
serão compensados por parcelas no novo bairro criado. Por isso, o registo é 
feito para ter uma relação nominal das pessoas que têm direito a 
compensação. Foram registados um total de 51 terrenos de pessoas 
individuais e uma zona vasta que pertence ao Instituto das Ciências Agrárias 
no Huambo, a Chianga.  

 
Figura 5: O registo de terrenos na área de implementação do projecto. 

 
 
 
O registo dos donos dos terrenos foi feito mediante a um processo precedente de 
mobilização árdua da comunidade envolvida.  
 
Com os residentes na Zona A foram feitas inúmeros encontros, explicando que o 
registo esta sendo feito para facilitar a regularização dos seus terrenos. 
 
Com os ocupantes de terrenos individuais na Zona B também foram feitos vários 
encontros, explicando que com a criação do novo bairro irão perder uma parte das 
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suas lavras, mas que serão compensadas por lotes urbanizados que tem um valor 
muito mais alto que as lavras que actualmente estão a ocupar.  
 
Com a Chianga, o projecto entrou num processo de negociação bastante complicado e 
prolongado. Devido a mudanças de liderança dentro da Chianga, foi extremamente 
difícil de aprovar a cedência da área para o projecto pela pessoa responsável da 
Chianga, devido a sua ausência constante da província e do pais. Apenas em Abril 
2008, a Chianga aprovou a cedência da área na base de uma compensação de 40 
lotes urbanizadas no novo bairro a serem entregues a funcionários da Chianga sem 
moradia própria (veja em anexo). 
 

3.4 Confirmação dos direitos  

 
Nenhum dos moradores do bairro da Camussamba possui um documento que 
reconhece como sua propriedade a casa em que habita, isto devido a não organização 
institucional do estado encarregue para a regularização fundiária.  Assim, o grupo de 
gestão decidiu que após o registo das terras na zona A o projecto facilitará a obtenção 
de um documento inicial para a regularização efectiva do solo, neste caso, a “licença 
de arrematação de terra”6.  
 
Este apoio para a regularização fundiária foi prestado para os habitantes da Zona A e 
os residentes no novo bairro criado.  
 

3.5 Planificação participativa e elaboração do plano físico 

 
Foi elaborado um plano físico para a criação do novo bairro. O plano foi elaborado 
com participação das instituições governamentais envolvidos no processo, incluindo 
membros da comunidade da Camussamba. 
 
Figura 6: Administrador local e equipa técnica da DW em discussão do plano físico 
(esquerda) e o plano físico elaborado (direita) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 Documento inicial que é entregue a quanto cedência de terra pelo organismo responsável na 
gestão de terra peri urbana. 
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3.6 Facilitar o processo administrativo e judicial para os direitos confirmados 

 
Devido as mudanças no contexto legal e 
administrativo como mencionado no inicio deste 
relatório, as instituições governamentais em 
questão (DPUA e Administração Municipal) não 
aceitaram a recepção de processos de 
regularização de uma área não ordenada como 
a Zona A do bairro Camussamba. 
 
Apenas aceitaram processos de regularização 
do novo bairro criado e ordenado. Assim foram 
encaminhados 72 processos a DPUA para a 
sua autenticação, e que posteriormente serão 
entregues aos indivíduos que adquiriram em 
forma de compra e os que beneficiaram através 
de compensação. 
 
 
 
 

Figura 7: Exemplo de uma Licença de  
Arrematação do qual os habitantes do  
novo Bairro criado irão beneficiar. 

 
 

3.7 Compensação e venda de lotes 

 
Todos os ocupantes registados na Zona B, que perderam as suas lavras no processo 
de urbanização tiveram direito a compensação através de lotes urbanizados. Os 
mesmos recebessem 30% da quantidade do solo que ocupavam antes (sem nenhum 
direito formal de ocupação) em forma de lotes urbanizados e totalmente legalizados. 
Dos restantes 70% servirão 35% para a infra-estruturação com serviços sociais (água, 
escola e posto de saúde) e 35% passam para o projecto e serão vendidos os lotes a 
indivíduos com processos canalizados na DPUA. 
 
 

3.8 Estabelecimento de parcerias para a construção/implementação de infra-
estruturas básicas  

 
Um dos grandes problemas nas zonas de assentamentos desordenados reside no 
facto das mesmas não existirem nenhum sistema de urbanização visível e 
consequentemente a falta de serviços sociais básicos.  
 
Na Fase 1 de urbanização foi feito uma parceria com a Direcção Provincial de Obras 
Publicas que disponibilizou um Bulldozer e uma Niveladora para abrir as estradas 
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principais. Também foi feito uma reserva de lotes para futuras instalações de infra-
estruturas como escolas e postos de saúde.   
 
Figura 8: Niveladora na abertura de estradas 
 

 
 
 

3.9 Divulgação dos resultados e fortalecimento do processo de advocacia. 

 
Em Outubro de 2007, na sala das direcções provinciais do governo da província do 
Huambo, realizou-se um encontro de apresentação dos resultados preliminares do 
projecto. Realizou a cerimônia de abertura o vice-governador para esfera social, Dr. 
Agostinho Jaka, onde fez menção da necessidade de estabelecer políticas claras de 
urbanização que permita uma participação efectiva dos interessados. Estavam no 
encontro membros do Governo Provincial, administradores de bairros e membros da 
sociedade civil do Huambo. No encontro foram tratados assuntos como: 

• Historial ou trajectória do projecto; 
• Resultados do projecto (preliminares); 

• Lições aprendidas; 
• Políticas actuais de urbanização e regularização; 

• Enquadramento da experiência (projecto) no quadro da legislação actual sobre 
terras; 

 
O projecto foi apresentado num outro evento que decorreu no Huambo em Abril 2008 
a quanto realização do Fórum Nacional Urbano no Huambo que teve sob o lema “a 
participação e a cidade: Planeamento e acesso a terra”. Estavam presentes no 
encontro representantes do Governo Provincial (INOTU, DPUA e administradores de 
bairros), sociedade civil, ONGs, estudantes universitários, representante do Ibase 
(Brazil), Caixa económica (Brazil) e Sociedade Civil (AMDU) Moçambique. 
 
No âmbito da troca de experiência em questões sobre descentralização e democracia 
feita na Republica Federativa do Brazil em Maio 2008 pela equipa multidisciplinar da 
Development Workshop, o projecto de Descentralização da Gestão de Terras Peri-
Urbanas foi sempre apresentado a varias entidades governamentais e membros da 
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sociedade civil como sendo um exemplo de descentralização que o país esta agora a 
emergir. 
 
Tem-se feito um processo contínuo de advocacia tanto a nível local (governo 
provincial) como a nível Nacional (Ministério do Urbanismo e Ambiente). Localmente 
encontros separados a diferentes esferas têm sido realizado constantemente, 
principalmente no âmbito da implementação do decreto-lei 02/07 sobre a 
descentralização administrativa.  
 
 

4 Resultados esperados e atingidos 
 
Vários resultados do projecto já foram apresentados no capitulo anterior. Este capítulo 
serve para resumir os resultados principais deste projecto e fazer uma comparação 
com os resultados esperados, como constam na proposta do projecto. 
 
A informação a seguir vai mostrar que alguns resultados não foram atingidos na sua 
totalidade, principalmente o que diz respeito aos números relacionados a terrenos 
registados e títulos distribuídos. Dentro do prazo, o projecto também não conseguiu 
criar um processo de regularização mais eficiente e transparente nas instituições 
governamentais (resultado 5).  
 
Estas ‘falhas’ têm uma razão principal, o reconhecimento que projectos de 
regularização fundiária e urbanização são muito mais processos sócio-políticos que 
técnicos. O contexto no qual o projecto foi implementado não foi favorável ao próprio 
projecto, principalmente por causa das ‘turbulências’ políticas criadas pela introdução 
da lei 02/07. Por outra, a negociação com a Chianga foi árdua e difícil, atrasando a 
implementação da segunda fase de urbanização. 
 
Por outra, o projecto tem um impacto muito grande devida a elaboração do 
Regulamento para Gestão de Terra Peri-Urbana em Angola, entregue ao MINUA e 
apresentado ao Ministro Eng. Sita José e os seus Directores Nacionais (INOTU e 
IGCA) em Março deste ano. O impacto que a implementação deste regulamento terá 
para as populações poderia, de certa forma, compensar a dificuldade de atingir alguns 
outros resultados esperados.  
 
Também, os trabalhos não acabarão com o término deste financiamento da Comissão 
Européia, mas continuará as suas actividades planificadas utilizando uma parte dos 
fundos arrecadados através da venda de lotes.  
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4.1 Resultado 1  

 
 
 
 
O grupo de acompanhamento do projecto (CLAP), os lideres tradicionais e membros 
da administração local foram treinados e acompanharam todos os passos do projecto. 
Neste sentido, eles são capazes de dar continuação ao projecto especialmente no que 
diz respeito a regularização fundiária. Como as instituições governamentais não 
aceitaram os processos de regularização da Zona A, cabe aos lideres locais e a 
população geral de manter a pressão com a Administração Municipal para receber os 
seus processos. O mais importante para isso venha acontecer é a consciência das 
pessoas que é um direito de cada cidadão, e não um favor da Administração 
Municipal. Este projecto foi muito explicito nas reuniões e através de formações, 
enfatizando este direito a posse de terra.  
 
 

4.2 Resultado 2 

 

 

 

 
 
 
Através do acompanhamento dos passos do projecto pelos técnicos da administração 
de Bairros, DPUA e INOTU, estes receberam os conhecimentos necessários para 
implementar um processo de urbanização semelhante. Os encontros, workshops e 
formações que foram feitas durante o período deste projecto também ajudaram a 
espalhar a metodologia deste projecto nas diferentes Repartições da Administração 
Municipal e nas Direções Provinciais do Governo. Por isso, não é apenas a 
capacidade das administrações locais (que muitas vezes é estrutural e difícil de mudar 
dentro de um curto prazo), mas o reconhecimento das administrações e outras 
instituições sobre possíveis parcerias para atingir os seus objectivos. A nova lei 02/07 
explicitamente pede as administrações locais de entrar em parceria com o sector 
privado e ONGs para a implementação dos seus programas. A capacitação das 
administrações para a identificação e gestão deste tipo de parcerias pode contar como 
próprio resultado.  
 
 

4.3 Resultado 3 

 
 
 
 
 

No total, foram registados 1015 terrenos já habitados e criados 196 novas parcelas 
através do bairro novo. Quer dizer, que ultimamente serão 1391 terrenos com licenças 
de arrematação. Até neste momento existem 72 que estão canalizados na DPUA para 
sua autenticação. Os processos canalizados na DPUA tratam-se apenas aqueles do 
novo bairro criado na primeira fase do projecto. Está-se também a estudar 

Organizações da sociedade civil fortalecidas e capazes de sustentar os resultados do 

projecto. 

Administrações locais capacitadas para, em conjunto com as organizações da 

sociedade civil, sustentar os resultados do projecto e aplicar as lições aprendidas em 

outras áreas da sua jurisdição; 1 

 

Ter 2000 terrenos com títulos de ocupação de terra, beneficiando directamente pelo 
menos 14.000 habitantes.1 
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mecanismos de como avançar com a titulação dos terrenos já habitacionais isto é 
obedecendo o decreto lei 02/07. 
 
O registo da Zona A mostrou que vivem em cada agregado familiar uma media de 5.5 
pessoas. Assim, o projecto beneficia 6660 habitantes no bairro Camussamba.  
 
Este resultado não foi atingido pela sua totalidade, mas como mencionado em cima, 
esta ‘falha’ está ser compensado pelo facto que o projecto contribuiu ao contexto legal 
através da elaboração de um Regulamento para a Gestão da Terra Peri-Urbana em 
Angola (veja resultado 7).  

 
 

4.4 Resultado 4 

 
 
 
 
 
Para a primeira fase da criação do novo bairro foram disponibilizados 120 lotes com 
dimensão de 375m2. Destes foram vendidos 72 num valor equivalente a USD 500 
cada lote. (Este valor foi decidido num dos encontros realizados com o grupo de 
gestão.) Na segunda fase serão disponibilizados mais 196 lotes.  
 
Com 376 lotes vendidos e distribuídos, este resultado não será atingido na sua 
totalidade. A causa principal é o facto que o processo de negociação com a Chianga 
fez atrasar o próprio projecto. Segunda causa, o projecto inicialmente contou com mais 
apoio directo da DPUA e Administração local, isso através dos seus técnicos e 
também maquinas. Este apoio não se realizou na sua totalidade, o projecto apenas foi 
acompanhado por alguns técnicos, mas nem a DPUA nem a administração tiveram os 
meios disponíveis para dar um apoio relevante as actividades.  
 
 

4.5 Resultado 5 

 

 

 

 

A introdução da nova lei 02/07 dificultou atingir este resultado. Porquanto que 
esperamos que a nova lei fará os processos administrativos de titulação mais eficiente 
e transparente, a fase de transição trouxe uma certa confusão entre as diferentes 
instituições.  
 
Uma outra questão foi a letargia na autenticação das licenças encaminhas a DPUA, 
que de acordo a mudança no quadro de pessoal desta instituição (o Director da DPUA 
mudou em Janeiro 2008) foi necessário elaborar novas licenças de arrematação para 
serem assinadas ou reconhecidas pelo novo staff deste departamento, pois houve 
necessidade de se efectuar novo engajamento.  
 

Ter vendido e distribuído pelo menos 600 novas parcelas de terra em novos bairros 

ordenados. 

Ter modificado o processo administrativo de titulação, tornando-o mais eficiente e 

transparente. 
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Neste sentido, o projecto fez a sua contribuição para modificar o processo 
administrativo, mas outras forças político-administrativas tiveram uma influencia muito 
maior durante o período deste projecto. 
 
 

4.6 Resultado 6 

 
 
 
 
Para a primeira fase do novo bairro, fez-se a abertura de novas estradas com os 
respectivos arruamentos. USD 36.000 foram os valores arrecadados no processo de 
venda, ainda são insignificantes para o inicio de construção de infra-estruturas, pois 
aguarda-se com o arranque da segunda fase que por sinal é mais extensa da primeira. 

 
 

4.7 Resultado 7 

 

 

 
 
Através de diversos encontros feitos com staff do MINUA e os seus institutos (INOTU 
e IGCA), o trabalho feito pela DW no âmbito da regularização fundiária, planificação 
urbana e urbanização é bem conhecido dentro do Ministério. Foi assim que o Ministro 
Eng. Sita José solicitou a DW para a elaboração de um Regulamento sobre a Gestão 
da Terra em Áreas Peri-Urbanas, com o objectivo de contribuir ao regulamentação da 
Lei de Terra. Em Março 2008, a DW apresentou uma proposta do Regulamento ao 
Ministro Eng. Sita José, a Directora do Gabinete Jurídico do MINUA, ao Director 
Nacional do INOTU e ao Director Nacional do IGCA. A proposta foi bem recebida e o 
Ministro confirmou sua previsão na aprovação do Regulamento pelo Conselho de 
Ministros.  
 
O regulamento visa providenciar o quadro legal para três tipos de actividades 
principais: 

1. Programas de regularização de terrenos com o objectivo de conceder títulos de 
terra aos ocupantes de terra peri-urbana; 

2. A requalificação das zonas peri-urbanas degradadas;  
3. A provisão de terra a baixo custo nas áreas peri-urbanas em expansão.  

 
O regulamento também estipula os seguintes princípios gerais: 

1. Promoção do Direito Social à Habitação Condigna (Habitat).  
2. Igualdade dos cônjuges quanto a titularidade do direito à terra (Código de 

Família) 
3. Aproveitamento Útil e Efectivo da Terra (Lei de Terra).  
4. Promoção do Governo para assegurar o valor económico e social da terra.  
5. Participação pública e inclusiva nos processos de planeamento do uso da terra; 

(Lei do Ordenamento do Território) 

Reabilitação de estradas concluída e reabilitação de escolas e postos médicos 

iniciada.  

Ter contribuído para a nova legislação de descentralização e para os regulamentos da 

lei da terra e lei do ordenamento do território. 
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6. Efectivação do direito à informação (lei do ordenamento do território) 
7. Melhoria da qualidade de vida das populações: (lei do ordenamento do 

território) 
 
Neste sentido, o regulamento reflecte claramente as experiências feitas neste projecto. 
Porem, é um regulamento baseado em experiências praticas em Angola, isso lhe 
dando-lhe uma grande legitimidade e aplicabilidade.  
 
 

4.8 Resultado 8 

 

 

 

 
Em vez de produzir uma brochura sobre o projecto, a equipa achou que teria maior 
impacto um manual de formação simples e pratico, que poderia ser usado por 
membros de ONGs, Associações, Administrações e outros (veja em anexo).  
 
O manual tem a seguinte estrutura:  
 

1. Introdução 
 
2. Desenvolvimento Urbano em Angola 

1. Crescimento Urbano 
2. A expansão não controlada de cidades e a planificação urbana 
 

3. Projectos para o crescimento ordenado de cidades em Angola 
1. Este capitulo descreve todos os passos para a implementação de projectos de 

gênero 
 

4. O Contexto legal em Angola: 
1. Decreto-lei 2/07 (Desconcentração Administrativa) 
2. Decreto-lei 3/04 (Lei do Planeamento Territorial) 
3. Decreto-lei 9/04 (Lei de terra) 

 
O manual está em uso não apenas na cidade de Huambo, mas está ser distribuído e 
aplicado em outros municípios e províncias onde a DW tem projectos do carácter, isso 
é o caso nas províncias de Cabinda e Lunda Norte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concluída uma publicação sobre o projecto realizado, em formato de brochura. 
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5 Lições aprendidas e recomendações 
 

 
Compensação de pessoas que perdem terrenos em processos de urbanização  
A pratica actual de instituições governamentais em Angola não inclui a compensação 
justa de pessoas que perdem terrenos em processos de urbanização. A leitura dos 
jornais semanários é prova suficiente deste facto. Este projecto mostrou uma outra 
abordagem pela qual as pessoas recebem compensação justa não em valores 
monetários, mas através de parcelas urbanizadas. Esta pratica tem varias vantagens: 

� Não cria alienação entre o governo e o cidadão; 
� O cidadão beneficia do aumento do valor da terra que ocorre através da 

urbanização da área em questão 
� A compensação de terra por terra não precisa de fundos adicionais (ao 

contrario a compensação por valores monetários) 
 
 
Importância da sensibilização e mobilização comunitária 
Terra e urbanização são assuntos muito sensíveis porque grande parte das 
populações têm medo de perder seus terrenos, sabendo que não têm títulos de 
ocupação que prova a legalidade da posse do terreno. Este comportamento faz com 
que qualquer projecto deste género deve ter uma componente forte de sensibilização 
e mobilização, isto é reunindo diariamente com os lideres, com associações locais, 
nas igrejas, com indivíduos ou grupos espontâneos. Importante é que os 
mobilizadores do projecto são bem informados sobre as políticas e os passos do 
projecto e o contexto legal.  
 
 
Recuperação de custos 
Em muitas partes de Angola, o Governo continua entregar terrenos gratuitamente. O 
problema que surge é que em muitas instancias, faltam os fundos imediatos para criar 
as infra-estruturas básicas. Por outra, no mercado informal, as pessoas compram 
terrenos a preços elevados, mas sem acesso a infra-estruturas. Este projecto mostrou 
que através da venda de terrenos em áreas ordenadas, os fundos necessários para a 
implementação de infra-estruturas básicas podem ser arrecadas.   
 
 
Abordagem Participativa 
Em muitos casos, os governos provinciais ou administrações locais não têm a 
capacidade institucional de implementar este tipo de projecto. Por outra, o sector 
privado ou ONGs com capacidade técnica não têm terrenos disponíveis para a 
implementação, e as populações locais finalmente gostariam ver os seus bairros 
melhorados mas faltam-lhes um apoio externo para a implementação das suas idéias.  
 
Enfim, são estas oportunidades e capacidades de cada parceiro que um projecto como 
este pode aproveitar, utilizando abordagens participativas, juntando capacidades e 
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esforços. Uma abordagem importante é a criação de um grupo de gestão, a 
sensibilização comunitária e a criação de estruturas locais (por exemplo a CLAPP) que 
funcionam como intermediários entre a população e os implementadores do projecto.  
 
 
Elaboração de um plano urbanístico que foi implementado de imediato  
Uma grande maioria de planos urbanísticos em Angola que foram elaborados desde a 
independência não foram implementados. Na maioria dos casos, estes planos 
urbanísticos não são elaborados na base da realidade local, mas na base de conceitos 
e teorias que não dizem respeito ao rápido crescimento urbano das cidades em 
Angola. Este projecto mostrou uma forma da planificação urbana simples e eficiente 
que pode ser adotada por administrações locais e outras instituições governamentais. 
São planos que respondem a necessidades locais e que podem ser implementadas de 
imediato.  
 
 
 
 
 
 
São lições praticas que mostram métodos e abordagens que podem ser adaptadas 
pelas instituições locais para um maior controle do uso da terra, permitindo uma maior 
eficiência na gestão da terra através da regularização fundiária e da planificação 
urbana.  
 
 
Continuação do projecto 
È extremamente importante que o projecto déia continuidade das actividades 
iniciadas, ou seja, consolidar o bairro criado na primeira fase. Isto pelas razões 
seguintes: 

1. Existe o interesse pela administração municipal (Repartição do Ordenamento 
do Território) em seguir passo a passo as metodologias e técnicas empregue 
pelo projecto 

 
2. È notório a ansiedade da comunidade da Camussamba em ver um bairro 

melhorado e seus lotes compensados e legalizados. 
 

3. Expectativa criada pelo projecto aos populares no seu geral, que sentem-se 
aflitos na aquisição de uma parcela de terra em local urbanizado e com 
serviços básicos presentes 

 
   

   

Todas estes lições aprendidas são de grande importância para a Gestão 
Descentralizada da Terra em Angola. 


