
       Trabalho de Extracto do encontro sobre Terra e Habitação

O presente trabalho é fruto da transcrição de um estudo sobre o
 “Acesso a Terra e Habitação”, realizada em Luanda pelo Banco Mundial e a 
Devolopmente Workshop, no dia 28 de Janeiro de 2011,  no qual participaram 
entidades do INOTU, IPGUL, Organizações não governamentais, agentes 
imobiliários e coordenações de moradores

A abertura do encontro esteve a cargo de Ana Maria de Carvalho, mandatária do 
representante do Banco Mundial em Angola Elio Codato e foi presidido pelo 
director geral da Devolopmente Workshop Allain cain.

 
Extractos das comunicações
 
O programa em curso surgiu através de um convite do Banco mundial, para trabalhar 
com o próprio banco neste estudo para a habitação em Luanda. 
De realçar que o projecto faz parte de um programa Regional Africano do banco 
Mundial que são elaborados em Angola, em conjunto com o Instituto Nacional de 
Ordenamento do Território e Urbanismo (INOTU) e outros parceiros como as 
administrações e comissão de moradores locais.

O conteúdo deste trabalho do banco mundial é constituído na base das preocupações 
concernentes nas actuais formas de ocupação de como os mercados podem beneficiar os 
mais pobres.

Esta pesquisa foi implementada sob coordenação da DW (Development Workshop) 
aproveitando experiências de pesquisas anteriores de 2002/2203 no primeiro estudo de 
investigação de terras, implementado para o ministério do Urbanismo na altura com o 
fim de entender o processo de aquisição de terras devido a situação dos deslocados fruto 
da guerra que assolou o país.

Aproveitou-se uma pesquisa que decorre ainda em conjunto com o Instituto Nacional de 
Ordenamento do Território e Urbanismo (INOTU) e o Ministério do Urbanismo, sobre a 
questão nacional da situação territorial para aproveitar as metas de malária de modos a 
medir, o processo de produção de pobreza urbana em Luanda, Huambo e outros centros 
urbanos de Angola.

O Objectivo da pesquisa é estudar como as comunidades para adquirirem terras para 
fins de auto-construção através de mercado de terras formal e informais em Luanda 
contribuindo para o desenvolvimento de politicas nacionais relacionadas com a gestão 
das terra e principalmente de programas de redução de pobrezas nas zonas peri-urbanas 
de maneira a influenciar o governo a fornecerem informação sobre o mercado informal 
e formais de terra no país.



Os problemas como todos sabem em Luanda, são provocados pelos muitos anos de 
conflitos de guerra trazendo um crescimento elevado das populações, sendo que Luanda 
teve um aquecimento mais rápido na zona da África austral com 7 por cento por ano e 
as áreas de crescimento mais, ainda são as zonas peri-urbanas da cidade, três quartos da 
população de Luanda vivem em áreas consideradas musseques, onde as posses de terras 
nestas zonas ainda se deparam com a falta de legalização.

A pesquisa está baseada em oportunidades, tendo em conta que o governo angolano 
adoptou o projecto ambicioso em 2008 para promover a construção de “Um milhão de 
casa” até 2010 e enumerar melhorar a concentração de assentamentos precários em 
musseques de Angola, com particularidade de Luanda.

Neste processo, o governo pretende utilizar a estratégia de autoconstrução dirigida em 
mais de dois terços deste projecto, percebendo que através deste projecto da lei de terra 
e constituição do ano passado, a autoridade do estado foi reafirmada em termos do seu 
papel de gestor e proprietário primário de terras no país.

Isto é uma projecção pequena em termos de áreas destinadas para reservas fundiárias 
urbanas na cidade de Luanda, se queremos partilhar estas áreas escuras são áreas 
projectadas com reservas fundiárias para a expansão da habitação e este mapa está 
projectado numa base de projecção de expansão urbana e as áreas castanho vermelho 
são focos de populações mais densas e as verdes e azuis são as áreas de população mais 
produzidas.

As oportunidades são claras em termos de vontade do governo de compromisso do 
desenvolvimento global de organização urbano na habitação, embora existam grandes 
constrangimentos deste plano ambicioso do governo é de facto evidente nos diferentes 
níveis da administração do governo e ainda a pouca segurança de posse de terras que a 
população tem.

A transmissão do governo no controle da posse de terras muito activo pode ser 
considerada formais nuns casos e informais noutros, em Luanda. Este estudo quer 
promover um melhor entendimento das dinâmicas deste mercado de terras e olhar para 
factores que afectaram este mercado no processo de organização urbana. 

A pesquisa se baseia também no entendimento de como as questões de terra são de 
preocupação gerais de público, nos últimos dez anos, sendo uma monitoria de media, 
imprensas oficial, jornal de Angola e revistas independente e comunitárias publicados 
em várias províncias do pais. Existe um aumento de consciência pública nos últimos dez 
anos destas questões.

Em termos de pesquisa fomos convidados com o banco mundial a dois anos a traz, 
embora a própria a pesquisa começou em Setembro/ Agosto do ano passado (2010), 
com a ideia de aproveitar novas informações e alisar antigas, de maneira a sistematizar 
dados de diferentes estudos, com documentações já publicadas e entrevistas com 
fundamentais sectores chaves do sector privado, governo e não governamental para 
além das comunidades.



Fazer um estudo baseado nos inquéritos porta a porta, em quatro zonas seleccionados 
juntos como banco mundial sobre vários assuntos que serão discutidos e fazer um 
diagnostico participativo aproveitando grupos focais como, associações locais, membros 
da sociedade civil e comissão de moradores para aproveitar sistema de informação 
geográfico que a DW esta a desenvolver com o Instituto Nacional de Ordenamento do 
Território e Urbanismo (INOTU) a desenvolver nos últimos 5 ou 8 anos criando um 
sistema informatizado no entendimento em processos de um programa da monitoria de 
pobreza e bem estar urbanos.

O sistema de informação geográfica estava em princípio colher estas informações 
sociológicas e demográficas e projectar estas informações em fóruns de matas para 
projectar informações, em vês de simplesmente projectar tabelas ou gráfico.

Todos os dados recolhidos nesta pesquisa foram georreferenciados, sendo uma 
vantagem o uso do “GPS” para recolher as coordenadas geográficas dos locais onde 
foram realizadas as entrevistas.

A pesquisa aproveitou o sistema de informação territorial que a DW esta a elaborar em 
conjunto com o INOTU e este sistema em Luanda esta baseado em analises de uma 
estrutura urbana da cidade na base de uma série de tipologia que são características dos 
diferentes tipos de Assentamentos urbanos da cidade de Luanda, incluindo os centros 
urbanos antigos, baixa da cidade e novos zonas que foram áreas criadas no tempo 
colonial recentemente de camadas mais pobres e zonas de habitação social como o 
Panguila e Zango, onde o governo está a construir, bairros equivalentes aos do bairros 
operário antigo.

Casas de construção de baixo custo ou sejam zonas de autoconstrução dirigida que vão 
ter uma maior importância nos próximos anos com a execução do programa de “Um 
milhão de casas”, como havia mencionado, dois terços destes (Um milhão de casas), 
vão ser casas de autoconstrução dirigidas.

 Olhando para os musseques antigos dividiu-se em diferentes categorias; 
     
Musseques em transição que foram fundidos no interior do tempo colonial, mas estão 
em transição onde as comunidades investem na melhoria das suas comunidades casas, 
com mudanças mais formalizadas.  

     Musseques Ordenados construindo pelas comunidades periferia da cidade zonas 
rurais e Industriais. O número de categoria que fizeram em uma tabela em 2008 que esta 
a ser actualizada agora para o fim deste projecto que será apresentado em 2010. 
   A percentagem da população de Luanda em cada uma destas áreas está projectada no 
lado direito desta amostras.

Quatrocentas entrevistas foram feitas nesta zona, rapidamente só para mostrar 
musseques antigos, usou-se como modelo a vala do Saroca, com fotografias de satélites 
naquele local de pesquisa, enquanto que o bairro operário foi escolhido como 
representação de um musseque em transição.

A mesma, transição dos mercados de terras urbanas com cores azuis como sendo áreas 
de valor mais altos e as vermelhas de mais baixos respectivamente



Nas ultimas colunas de 2010.
      
Apresentação Zonas de autoconstrução dirigida habitação social bairros populares que 
notam uma infra-estruturas de áreas projectadas com uma visão de urbanização, olhando 
também para zonas que são verdadeiros musseques ordenados que são construindo para 
as comunidades juntos com assentamentos planificados, respeitando as normas de 
orientação do estado, sendo zonas onde as comunidades tem provisões instalar outros 
serviços com facilidades. Enquanto nos musseques de periferia tendem mais para 
características espontâneas sem que haja estruturas organizadas.

Joyce José

O que liderou a pesquisa em campo para explicar as questões de quem são os agentes 
chaves que a população recorre para solucionar os conflitos como nos últimos dez anos 
do volume anual das propriedades em termos de transacções sendo que, o foco da 
pesquisa está direccionado essencialmente na posse de terra e não muito para o 
arrendamento, porque as pessoas rendilham sem saber do conhecimento de quais as 
documentações que o proprietário possui, sendo que nalgumas destas questões não se 
mostraram compatíveis ao objecto de arrendamento na pesquisa em questões.

Neste contexto, ouve uma combinação com pessoas que inqueriram agentes chaves em 
questões de venda e fizeram perceber estas diferentes temáticas.

O papel que os intermediários prestam dentro do sector formal e informal, na 
apresentação gráfica apenas reflecte a intermediários nas áreas pesquisadas, a titulo de 
exemplo ainda não se conseguiu adquirir áreas urbanizadas onde se tem 
empreendimentos como Talatona, não fizeram pesquisa, o que acha que a questão dos 
intermediários é mais relevante do que alguém que comprou uma casa no panguila ou 
vala do Saroca.

Outra questão que surgiu é saber como é que oportunidades de venda ou 
arrendamentos são publicadas, métodos de como as pessoas podem ter acesso a 
estas informação e o valor destas casas

A Caracterização do papel de vários agentes privados, comunidades, no processo 
de transferências, olhando para os resultados que obtiveram da pesquisa, que me 
levam a determinar o valor destas casas demonstram que;

Oitenta por cento de ocupação resultam de emigrações dentro da cidade, exemplo 
pessoas que estão dentro do mesmo município ou de um município ao outro, 39 
estão relacionados com pessoas que mudaram de um município para outro e 40 
por cento de pessoas que nunca se deslocaram daquela área de pesquisa estando 20 
por cento relacionados com pessoas vindas de outras províncias e um por cento de 
emigrantes que procedentes de outro pais.

(O crescimento e as transacções são maioritariamente feitos por agentes locais). 



O modo de como estas propriedades e a compra destas infra-estruturas virgens é a 
forma mais significante de transferência de propriedade, com uma cifra de 34 por 
cento de pessoas inqueridas contraíram desta maneira originária. 

A segunda forma esta afigurada com terrenos com já alguma estrutura com 19 por cento 
de exemplos, sendo a outras adquirida por cedência do próprio estado, com 14 por
cento sendo somente encontrados no panguila, não havendo outras pessoas noutras 
localidades que afirmaram ter adquirido a concessão pelo estado no bairro operário, 
soroca ou paraíso nestas modalidades.

Foi visto também uma preponderância de venda como mecanismo de transferência com 
53 por cento das pessoas inqueridas, olhando para a questão da prova documental da 
posse de terras, dando segurança a estas pessoas quando fazem estas transacções.

Alguns documentos como a declaração de compra e venda, contrato de arrendamento e 
o croquis de localização além do titulo de ocupação precária, direitos de superfície, 
registo predial e licença de arrematação, foram algumas questões chaves respondidas 
durante as entrevistas nomeados como um documento da segurança da posse.

Dentro das opções escolhidas também pela população 8 por cento na mostra tem posse 
de um documento dentro da legislação legal, justificando que tem recibo da Edel.

Conflitos

Muito significante, não foi constatado nível elevado de conflitos, apenas 5 por cento 
com conflitos familiares e com ex-proprietários, 40 por cento com antigos proprietários 
e vizinhos devidos aos limites de propriedades, e ainda 20 com administrações também 
com limitação e administrações que tentam regularizar estas situações, para além dos 
outros 10 entre famílias, com algumas destas posses, por herança. 

Mecanismos de resolução de conflitos

Foi revelado que no primeiro instante quando se deparam com estes conflitos acima 
citados, a comissão de moradores é a base para resolver tais contendas, sendo que 80 
por cento afirmou que as administrações locais, governo provincial, vizinhos, 
familiares. 

A mídia apareceu também como um instrumento de resolução de conflitos, com apenas 
2 por cento, o que contraria as informações que se ouvem particularmente em rádios. 
Sendo que os intervenientes deste processo recorrer antes a alguém dentro das 
comunidades depois a órgãos judiciais realçando mesmo a pouca importância da policia.

Recolhas de colaborações da metodologia da pesquisa.

As pessoas demonstraram ter segurança no sentido de posse de terras, 
A baixa incidência de conflitos devido a questão de posse que as pessoas têm de modo 
que transferiram as suas casas aceitam os conflitos de acordo aos títulos de transferência 
de posse como sendo importante, outro são os conflitos dentro das famílias 40 por cento 
de casas das famílias que foram estudadas têm as mulheres como chefes da família, o 



que contraria os estudos feitos em 2006 que foram a volta de 20 por cento o que aponta 
o peso de responsabilidades das mulheres relacionados com as questões domesticas.

Intervenção de perguntas: A questão da metodologia utilizada na pesquisa, na base 
da apresentação da Joyce

Em 2008 fez-se imagens satélites e mapeamentos para se contar todas as casas em 
Luanda; para os prédios, foram feitos em função dos tetos tirando amostras, sendo 
impossível ir a todas as casas de Luanda dentro das tipologias identificadas nas mostras 
e os agentes de campo foram ao terreno e confirmaram quantos andares em áreas como 
o bairros operário se tirassem o teto não contabilizavam os prédios e calcularam a média 
e a estrutura da família e a media global foi 6.7 pessoas por famílias, aproximadamente, 
contando o número de famílias por residência.

Baseada nesta média, a contagem dos tetos tendo em consideração os níveis das várias 
estruturas chegaram a estas estimativas por tipologia, De referir que este trabalho esta a 
ser revisado devido as mudanças actuais em termos de construção e migração estão a 
fazer a contagem novamente até 2010.

Em cada tipologia projectada nas propriamente nas dez apresentadas, este sistema de 
projecção de censo tem dado resultados mais certos termos da população de Luanda.

A forma como o mercado de terra em termos financeiros tem actuado, o inquérito 
indicou que 61 por cento das populações pagou para obtenção das sua casas, variando 
os preços por região, mas vimos que nos musseques de periferia população mais densa 
de 96 por cento pagou para sua terra. 

O gráfico é uma identificação de terra por cada tipologia e o preço de terra por metro 
quadrado naquela zona está baseado nas diferentes dados

O aproveitamento na imprensa em 2002 e primeiro mês de 2011, com noticias sobre a 
questão de terrenos e casas os colegas de campo junto aos compradores responderam 
reportaram os preços aproveitando o GPS,s para medirem os terrenos. Nos últimos seis 
meses fez-se uma experiência exaustiva com resultados melhores, contrariamente aos de 
2003 que não se capturou muito os valores na altura, Sendo 3/2 metros quadrados varia 
entre três a 2 mil dólares por metro quadrado. Noutras zonas encontraram-se preços 
foram do comum.

No mapa falam sobre os valores em Luanda cores escuras preços mais altos, com alto 
valores na antiga cidade. Talatona, Benfica e Viana. Só para clarificar esta parte de 
pesquisa abrangeu toda Luanda.

O papel dos intermediários viu que neste sector de mapa conta apenas com dois por 
centos das casas. O dono foi o intermediário, eles consultam normalmente, com 90 por 
cento das transacções foram cobradores e antigos donos que determina o valor de terras. 



Segundo Allan Cain, Nos últimos 6 meses fizeram uma pesquisa exaustiva, 
demonstrando que 100 metros quadrados vária em 2 ou 3 dólares até três mil na mesma 
moeda, em cada zona, mostrando preços fora de lógica o que acharam por bem não 
aplicar no estudo ainda, sendo que continuam com a pesquisa duma estatística com 
dados que vão ser apresentados no final do estudo, acrescentando que esta pesquisa 
abrangeu toda Luanda.

De referir que esta é uma projecção de posse de terra com acesso de serviços básicos e a 
legenda mostra que a posse de terra seguras são em zonas mobilizadas, tendo 
consequentemente mais peso que as obviamente as não organizadas como musseques de 
periferia antigos que são desordenado e com alto risco em termos de segurança de 
posse.

Outro eixo da tabela em baixo, são os níveis de serviços adequado intermediado e 
inadequado, com as cores projectadas sendo um cruzamento destes diferentes factores, 
uma das formas de valorizarem em parte estes dados podem ser projectados em cima 
daquele mapa de valores de terra para ver a influencia de cada um destes factores.

 É uma projecção considerada populacional, baseada no trabalho dos nossos colegas
do INOTU que estão a actualizar os dados novos de 2010 para ajustar as analises de 
densidade populacional como foi mencionado nas cores da projecção citada e 
igualmente, usados para cruzar os diferentes tipos de análises para entender o mercado.

A questão de risco ambiental que tem varias observações, indicações focais de malária, 
diarreias cólera dentre outras doenças, principalmente em épocas chuvosas com riscos 
de lesão e de colapsos. Riscos acabam por influenciar o valor das terras, foram respostas 
dadas do estudo durante a sessão de entrosamento entre os pesquisadores e convidados 
ao encontro.

A aquisição de terras financiadas com base num estudo do ano anterior como se pode 
ver no gráfico que uma pequena percentagem população obteve os seus investimentos 
habitacional dos bancos, uma percentagem que diminuiu ao longo 2010, devido aos 
altas taxa juros cobrados pelos bancos, fizeram igualmente parte daquele momento do 
acto. 

Nesta óptica se deu a conhecer que a maior parte das populações obtiveram 
financiamento para habitação de familiares amigos e noutros casos de empresas. E, 
como justificativa dos bancos a este estudo da falta ou escassez dos seus 
financiamentos, foi apontado o receio em os seus clientes não cumprirem com as 
cláusulas contratuais de crédito.

Os bancos alegam ainda que os constituintes ao acesso a este tipo de empréstimos 
incumprem com os seus deveres e igualmente muitos se debatem com a documentação 
de títulos legais de propriedade o que dificultam as provas para a cedência destes 
créditos.

Os bancos consideraram que existe uma falta de cultura de reembolso de créditos 
bancários por parte dos clientes o que suscita duvida, uma experiência que contraria a 
pratica da DW, que esta envolvido na criação de projecto de micro credito a algum 
tempo, demonstrando que os pobres são os melhores clientes, com dados de 90 por 



cento dos seus clientes pagam, reforçando a sua tese, contrariamente a camada mais 
capacitada financeiramente.
 
O estudo revela ainda que o papel das agências governamentais, empresas privadas e 
comunitárias bem como as comissões de moradores são as mais confiáveis na altura das 
transacções relacionadas aos conflitos destes género.

Os Factores que afectam indicadores do milénio como saneamento não foram visados 
quando recolheram as amostras de preços que devem ser actualizados por exemplo de 
valores de terra com saneamento básico, tornando difícil mapear todos os indicadores de 
pobreza até ao actual momento do estudo.

Quanto aos Intermediário 
Os acessos variam de zona em zona o estudo fica interessantes se mostrar as zonas que 
ficam de pressão em fazer transformadas em curto ou médio prazo. Quais as zonas que 
ficaram pressionadas falam de preços que existem, mas que são artificiais dependendo 
de vários factores trazendo no estudo de preços de referencia de definição para fazer 
comparações que puderam a partida começar a ser mostrado, o futuro do terreno em 
função da sua valoração da zona, e projectar as zonas de pressão.

Tem facilitado na recolha de informação que ajudam perceber estes factores, mas ainda 
assim não se sabe da existência de fotografias dos mercados urbanos de Angola. Mas na 
base destas questões de dados obtidos, é a primeira fonte estatal que tem se mostrado 
útil.

Embora o mercado sem mesmo estar estável se monstra dinâmico. O que por outro lado 
é necessário perceber que existe um mercado de terras que é importante tomar em conta 
que a maior parte da população esta a proteger esse bem, o que serviria como indicador 
para o poder legislativo ter em conta, aquando da elaboração dos ordenamentos 
jurídicos urbanos de terras como um contributo em termos de dados a se considerar.

O IPGUL (Instituto de Planeamento e Gestão Urbana de Luanda)

É preciso reflectir na dificuldade de ocupação com loteamentos, que criam desarmonias 
e falta de sustentabilidade nas centralidades sem serviços básicos, retirando qualquer 
qualidade de vida, com atitudes de perspectivas de individuais.

Defende que, especialistas e associações não governamentais devem ajudar educar as 
comunidades à legalidade aos ordenamentos independentemente do tempo, sendo 
fundamental a constituição salvanguardar os valores de vida.

Deu a conhecer que se fés loteamentos em Cacuaco, Kilamba Kiaxe dentre outros 
locais.

Fez saber que se fez loteamento no Benfica, no Talatona em diversas localidades, cujo 
comportamento da população não foi funcional criando uma verdadeira desestrutura 
desta politica, por formas a criar reforço do poder locar



Estas experiências que foram feitas porquê que não foram bem sucessivas se deviam ser 
a administração municipal a promotora deste operação de loteamento, de indicar o 
espaço modo as pessoas estarem habilitada em função de um ordenamento para 
aderirem a estes loteamentos são perguntas com algumas respostas.

Contribuições dos participantes

O interessante que realçaram no estudo é a rede de acesso ao transporte público, 
Kilamba Kiaxi embora pode existir o argumento de que a continuação da marginal vai 
ligar a auto-estrada entendo que vias mais rápidas tem de ser criadas para criar 
atractividade, a cidade do Kilamba Kiaxi, e ao próprio Camama, que para mim eu falei 
num Workshop em 2005 que o Camama em dois anos seria uma das melhores regiões 
da cidade, mas subentendia que a infra-estrutura ia chegar lá e as vias de acesso mas 
nada disso aconteceu. Então a própria auto estrada que foi criada onde imaginava-se que 
ficava um canteiro central para quando precisasse de ampliação criava para dentro onde 
não foi ocupada, ela foi subdimensionada já, prova disso é andar lá aos sábados e a parte 
lateral que está reservada para ter um caminho de ferro, já está ocupada o que vai criar 
transtorno no futuro para o crescimento futuro da cidade

Uma coisa que acho que faltou ai no valor da terra é a questão da segurança ou 
violência, a terra ou a propriedade onde se incide um alto índice de violência ela 
desvaloriza, eu que trabalho no mercado de terceiros ou de retalho, nova vida é um 
grande exemplo disto ele tinha alta procura de arrendamento, sofreu no ano de 2010
 Muitos índices de violência e hoje em dia está conhecido como um bairro perigoso e o 
que poderia ser a solução disso que seria a resposta da policia aos crimes que lá 
aconteceram, está resposta não aconteceu. Então a própria valorização das propriedades 
tem muito haver com a segurança pública e o tem segurança pública ele tem de ser visto 
como um critério muito sério e tem de se alertar o governo, porque o que vê hoje em dia 
nas esquadras do nova vida e eu que moro no Talatona, ainda há um despreparo 
completo dos policiais que moram lá, não existe investigação, nem assistência.

Esta questão é muito importante, porque se não se consegue coibir a criminalidade ela 
aumenta ela cresce, o governo tem de ser alertado que não basta criar grandes 
centralidades se você não consegue chegar a ela e ligar a tudo podemos seguir o 
exemplo de Lisboa que de 20 a 15 anos fez uma reestruturação viária e Joanesburgo 
onde se poder andar a vontade e eu não me vejo viver em Camama ou na nova 
centralidade do kilamba-kiaxe e não vale aquele argumento que postos de trabalho vão 
ser criados para aqueles lados e tudo mais, porque minha esposa, pode conseguir um 
posto de trabalho lá e eu por conveniência tenho de vir para cidade então todo este 
crescimento da cidade tem de ser interligado, porque se assim não for pra já, não há 
valorização então o kilamba-kiaxe e Camama poderiam ser muito mais valorizado se a 
estrada que vai a Viana saísse uma via de acesso rápida que chegasse ao Camama e ao 
kilamba kiaxi você automaticamente desafogava a cidade.

A outra questão sobre os banco que a DRª Branca falou sobre a central de risco, o banco 
para emprestar dinheiro precisa de protecção e a protecção é antes emprestar dinheiro e 
quando o crédito fica mal parado ou seja quando as pessoas não pagam, o banco 
também precisa de protecção aí, não podemos esquecer que o banco não é casa de 
caridade é uma instituição comercial como outra qualquer, onde tem a sua finalidade 
sua finalidade de fomento do crescimento do país, mas que tem de estar resguardado por 



garantias, o que acontece em Angola que tem a 8 anos nesta nova fase não da para se 
fazer tudo, a central de risco já foi criada pelos bancos e ela é controlada pelo BNA, 
mas precisa que o acesso a terra ficar mais fácil se cria uma central de risco, onde o 
banco pode se avaliar o tomador de crédito isso faria com que a economia andasse como 
um todo mais rápido na questão dos imóveis, mas voltado ao tema principal a garantia 
do banco tem de prender na avaliação do crédito, ou seja antes de dar o crédito, e na 
resolução rápida do incumprimentos, essa resolução rápida de incumprimento pode ser 
dar e na criação na minha óptica pela criação de juizado especial de pequenas causas, ou 
seja de com tribunais que julgasse rapidamente os incumprimentos e a outra forma é 
deixar todos as resoluções de incumprimento totalmente na mão do privado com 
tribunais arbitrais ou com legislações que existem em outros países com a facilitação da 
resolução de incumprimento para os bancos, o banco abre a guarda começa a dar crédito 
baixa o custo do dinheiro e a economia gira como um todo, fomenta muito o 
crescimento eterno da economia. Um Senhor

Tratando-se também de habitação para gente de baixa renda o banco pode também 
financiar faseadamente, pode ser uma hipótese se ele recebe o valor e mediante o 
comportamento dele o banco pode testar se ele com aquele valor que ele pediu 
inicialmente se ele vai cumprir com o solicitado e se cumprir terá a primeira fase, 
segunda e terceira até a conclusão da sua casa também pode ser uma hipóteses uma 
senhora.

Só queria completar a questão dos preços na especulação, existe uma forma fácil de 
você trazer promotores de preço barato inclusive loteamento que são terrenos para as 
populações, a forma fácil de fazer isso são subsídios e estes subsídios tenhem de vir do 
governo no juro do dinheiro, e ai sim o governo pode restringir financiamento para 
imóveis até um determinado valor, por exemplo se o governo falar que imóveis até 
100mil dólares terá juros de 6 por cento os promotores correm para fazer os imóveis 
mais baratos, se ele disser que nos mesmos 6 por cento haverá financiamento alargado 
para compras de lotes o promotor vai correr para fazer o lote, porque o que o promotor 
quer saber é se há demanda para o lote. Aí vem a politica do estado em colocar os juros 
no imóvel de 500mil dólares para cima o juro pode ser 14 porcento ao ano, não tem 
problema, o rico vai subsidiar talvez o financiamento dos imóveis para baixa renda, os 
imóveis comerciais não precisam ter juros subsidiados, porque os empresários ele vão 
pagar aquele juro caro, porque ele vai tirar da própria operação, então ele paga e parte 
deste juro poderia ir lá para baixo para este juro subsidiado que existe nas outras 
operações, sem que isso deixasse muito pesado a carga para o estado, ele acaba por tirar 
isso da própria economia Brasileiro.

O próprio país tentou desenvolver e conseguir habitações, não há  uma forma exacta 
para as populações     È difícil que pessoas com baixo rendimento Voltando ao risco 
bancário a base de dados é fundamental para fazer esta gestão de riscos, mas também 
voltando a questão anterior da Uniformização das avaliações bancárias, fazendo com 
isso, que as hipotecas serão fechadas que sejam minimamente reais dão uma certa 
garantia aos imóveis, ou pelo menos aos empréstimos sobre estes imóveis, fazendo com 
que os tais valores inflacionados que toda gente começa a ver que está a vir abaixo qual 
é que é o rácico banco que o banco tem de ter em conta e o brafing que eles tem de ter 
para fazer face a estas contingências futuras que poderão vir acontecer



Transportes e acessibilidades, não podemos descorar a grande importância, seja ela 
deficiência ou questões ambientais, dos transportes públicos não devemos olhar só na 
parte rodoviários, temos de olhar nas alternativas, é na alternativa de como chegar de A 
para B, todos nos gostamos de ter um gipão para andarmos confortáveis, mas temos 
outras formas de transportes e isso não pode ser descorado. Senhor

Uma situação que se deu a conhecer na reunião, do olhar do governo para um sistema 
relacionado com os juros de crescimento habitacional de factores macro económicos no 
mercado geral para um valor mais suportável para a população.
 
A necessidade de produtos financeiros especializados que não existem em Angola, de 
transito imobiliário, de um sistema financeiro de tais que lidam com produtos destes, 
por parte de quem de direito para criação de instrumentalização legais de modo a tornar 
equilibrado esta situação. 

Desvio da utilização da verbas para outros fins, uma vez que ela sofre a fiscalização do 
banco central, não é o financiamento para se construir habitação, mas para adquirir 
habitação, então isso envolve o promotor imobiliário para fazer o seu investimento para 
poder construir aquela unidade habitacional a partir dai a um juro mais baixo o 
comprador final a um preço a ão destinada ao comsumidor final, porque éle de 
fiscalização

Sílvia Intervenção

No lançamento do projecto de um milhão de casa fez-se a distinção no seiscentos e 
oitenta e cinco mil casas de autoconstrução também se incluiu a parte das cooperativas 
que na conferencia de Janeiro já não se fés referencia das cooperativas.

De acordo a Hélder José Director do IPGUL, o governo reafirmou a sua intenção em 
construir cento e tal mil casas, da qual as cooperativas estão dentro deste pacote, mas, 
depende ainda de financiamentos da Sonangol imobiliárias de como vai definir este 
projecto e as suas politicas.

Quanto as reservas fundiárias que o executivo está a distribuir a por todo pai as mesmas, 
de acordo a modelos com o fim de organizar em função de determinadas áreas, como as 
sociais, rurais e de altas localidades, com a acesso a qualquer individuo deste que 
preencham os requisitos impostos no modelo.

Sílvia

O objectivo e capturar vários contribuições

Listas q resultaram de desafios de sector imobiliário empresas de construção

A Gestão da terra urbano em sentido mais amplo incluindo o sector privado imobiliário 
neste estudo resultou até ao momento, que embora o governo tenha aprovado uma série 
de leis de terra e decretos, respectivamente, ainda falta ajustar muitas destas leis 
aprovadas, como é o caso da lei de base de fomento habitacional aonde se encontram 



lacunas, mostrando ausência de uma lei vigente que regula este sector e se aplica a uma 
lei que vai revelar a habitação social revendo ainda esta questão.

Existe ainda a falta uma outra lei que regula a questão das cooperativas, sendo que 
em Janeiro, na assembleia nacional houve numa reunião para discussão de alterações no 
que toca ao código civil e ao código notariado e de registo predial, o que reforça que 
temos muitos documentos com pendor jurídico de leis aprovadas com grandes 
omissões.

 Tudo quanto foi abordado durante o encontro de Janeiro, ate ao momento pouco se 
sabe, uma questão que dificulta a actuação das leis vibrantes e segundo os entrevistados, 
existe necessidade de maior fiscalização da lei vigente e a sua própria implementação 
adequada.

Por outro lado disseram ser preciso enquadrar devidamente a força do compromisso 
mostrado pelo governo local e a sua capacidade de realização para executar estes 
objectivos especificados, uma vez que não tem sido compatível com o que se propõe a 
executar, embora se sinta vontade do governo central.

Foi ainda abordado os actores envolvidos no sector da terra urbana que retrata a 
construção de casa deste sector em aumentar o nível de qualidade de todos agentes e 
igualmente em reconhecer a urgência em envolver pessoas capacitadas no sentido de 
usar os mais experientes no processo da gestão das terras urbanas.

Terminar com ideias de grandes construções, edificando de modo moderado e 
sustentável em que cada um assume as suas funções com bairros de realojamento com 
acompanhamento de como elas se organizam, ou seja planeamento pôs realojamento em 
qualquer tipo de renda sendo possível numa parceria público privada.
 
O Apoio ao reforço das estruturas do estado de modos a resolver estas problemáticas e 
igualmente a questão de cadastro informático que permita em tempo real saber quem 
pediu determinadas licenças, um projecto que o IPGUL já efectuou um levantamento de 
oito mil processos estimando que ainda no governo local nos seus arquivos existam 
acima do vinte mim processos que permitam uma base de dados com a interligação com 
vários órgão de modos a cruzarem-se diferentes estudos com dados reais. 

Conclusões gerais

Existe um mercado de terra significativo em Luanda com mais da metade 61 das 
transacções, envolvendo pagamentos financeiros, com a maioria da documentação não 
seja reconhecida com peso jurídico.

A mesma documentação requerida pelas administrações embora sem pendor legalmente 
valido, existe uma documentação de compra e venda em que as pessoas demonstram 
esforços em obter, mas como prova do sector informal sendo mesmo uma pratica 
habitual que foram estabelecidas a níveis locais sentindo-se seguras.

De referir que 85 por cento de pessoas possuem estes comprovativos tidos como 
informais e oito por cento das pessoas inqueridas formais o que poderá dar bases de 
como ajuizar estratégias para resolver ou mudar a situação em causa.



Outra situação que se põe é da Identificação de reservas fundiárias, nos decretos que 
reconheçam estas reservas na sua constituição, permitem que as populações residentes a 
longo tempo, sejam consideradas proprietários uma vez que elas são para utilidades 
públicas.

 Ainda Os vários projectos de requalificação se deparam com a problemática das 
demolições e deslocações resultando a perdas dos seus bens, desenvolvidos nas áreas de 
reservas de estado e requalificadas demonstrando alguns pontos de conflitos.

Formas de como mitigar estas situações

Promover mercados mais funcionais, trazendo mais acesso a informação, o acesso ao 
cadastro, tendo em conta as muitas casas depois da independência que não foram 
cadastradas e aumentando informação de desenvolvimento urbano, permitindo a 
eficácia da que funcionalidade do mercado.

A justa compensação uma vez que a lei indica as pessoas que tem esse acesso desde que 
tenham a situação legalizada, mas por outro existir igualmente outros procedimentos de 
como se executar esta situação, de propriedade obtida como obter a posse de boa fé 
aqueles estes se encontram em desvantagem para facilitar nos tramites seguintes para a 
cedência de documentação completa. Um processo de propriedade evolutiva

 A capacidade do governo em diversos sentidos de actuação demonstrou no estudo 
muitas carências, como o caso da qualificação do governo, já na política do fomento 
habitacional em 2006 com a ausência de clarificação deste papel.

O mesmo revela a carência de actividades claras, pondo mesmo em questão a 
competência das administrações. Exemplo do projecto Panguila na sua gestão a 
responsabilidade da administração não se sentia a nível daquela circunscrição, tendo os 
munícipes terem de se deslocarem largos percursos até ao próprio ministério.

Caso planificação qualificativa fosse implementada de forma ampla evitavam-se 
problemas de varia ordem que se encontrou em projectos já existentes, apelando assim, 
o reforço da capacidade das administrações municipais, por parte do governo.

Última recomendação prende-se as famílias chefiadas por mulheres sendo 40 por cento 
destas, por parte dos interlocutores de que a legislação de terra devia ser ajustada ao 
código da família.
 
Observação: Devido as várias falhas de percepção encontradas no áudio, na qual foram 
retiradas o conteúdo destas informações, existiram algumas dificuldades em o texto na 
íntegra com o mesmo teor, transcrevendo apenas o que de mais relevante foi abordado. 

Sandra Africano (pretodoscoqueiros@hotmail.com) 935544457- Para qualquer dado 
adicional concernente ao trabalho.
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