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I
INTRODUÇÃO
O presente relatório constitui a fundamentação técnica para a proposta de Plano de Urbanização da
Cidade de Ondjiva, adiante designado por PUCO ou Plano, traduzido cartograficamente pela Planta de
Ordenamento e Plantas de Condicionantes e, normativamente, pelo Regulamento do Plano.
O documento divide-se em quatro partes. A primeira, de âmbito biofísico, destaca conceitos,
caracteriza e identifica vulnerabilidades e especificidades, bem como salienta acções prioritárias e
fundamenta o conjunto de condicionantes biofísicas propostas. A segunda, enquadra, diagnostica, e
estabelece prioridades, face a necessidades identificadas no âmbito dos equipamentos escolares, de
saúde, desportivos e culturais. Uma terceira parte apresenta as propostas e opções urbanísticas,
nomeadamente a definição do Perímetro Urbano, o modelo de organização proposto, os valores
patrimoniais a proteger, a definição de um modelo de gestão assente em Unidades Operativas de
Planeamento e Gestão (UOPG´s) e a estruturação da rede de infraestruturas de circulação. A quarta
parte fundamenta e estabelece os principais pressupostos a implementar em relação às infraestruturas
gerais de abastecimento de água, saneamento, resíduos sólidos urbanos, energia e telecomunicações,
bem como alguns parâmetros de referência para o seu dimensionamento.
As especificações técnicas dos programas de acção patentes no volume Directrizes Programáticas, são
referenciadas neste relatório.

1 . HORIZONTE TEMPORAL DO PLANO
Os planos de ordenamento do território, sejam eles à escala nacional, regional ou local, são elaborados
para responder a situações concretas, temporalmente circunscritas, e tendem com o decorrer do tempo
a ficar desajustados à realidade do território. Deste modo, os planos urbanísticos possuem
normalmente um período de vigência, a partir do qual deverá ser efectuada a sua revisão, ou a
elaboração de um novo plano. Para o PUCO foi definido um horizonte de 10 anos, tendo em conta as
acções a desenvolver. Considerou-se que este período é adequado à operacionalização das opções
constantes no Plano, bem como a necessidade de priorizar um conjunto de acções a desenvolver no
curto prazo. Neste sentido, o decénio 2005-2015, e a subdivisão em biénios dos programas de acção
propostos, está subjacente à data de entrada em vigor do Plano de Urbanização da Cidade de Ondjiva,
a partir da qual deve ser estabelecido o calendário proposto.
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2 . OBJECTIVOS GERAIS DO PLANO
Independentemente da sua escala ou hierarquia, os planos urbanísticos devem reflectir as opções
estratégicas definidas para o território, servir de veículo à sua implementação e definir as bases
necessárias para um desenvolvimento integral e equilibrado do espaço.
A cidade de Ondjiva, principal aglomerado populacional e centro administrativo da província do
Kunene, ocupa uma posição privilegiada na rede de comunicações entre a Namíbia e Angola,
constituindo um ponto de passagem obrigatório para os movimentos migratórios e comerciais. Não
possuindo, devido à sua situação geográfica, recursos naturais ou sectores produtivos economicamente
significativos, Ondjiva depende directamente do seu posicionamento estratégico face às vias de
comunicações e da sua afirmação enquanto centro administrativo, de serviços e de produção na região
do Kunene. Considera-se, deste modo, que a cidade deverá apostar seriamente no desenvolvimento
das áreas logística e produtivas, tirando o máximo partido dos fluxos comerciais e humanos entre a
Namíbia e Angola e na implementação de serviços e equipamentos de referência regional, reforçando
assim a sua influência enquanto principal centro urbano da província do Kunene.
Estabeleceram-se, deste modo, os seguintes objectivos gerais a cumprir com o PUCO:

– Potenciar a vocação de Ondjiva enquanto principal centro administrativo, logístico e
produtivo na Província do Kunene, através da criação de áreas especializadas para o sector
produtivo e logístico, da introdução de serviços e equipamentos de referência regional e da
construção e melhoramento das infraestruturas gerais de comunicação.

– Definição de um perímetro urbano que, englobando área suficiente para a expansão urbana,
constitua um elemento de controlo dessa mesma expansão.

– Criar novas centralidades dentro do perímetro urbano definido de forma a criar as bases
necessárias para um desenvolvimento urbanístico equilibrado.

– Definir uma estrutura ecológica urbana, composta por zonas de utilização pública e pelas
zonas verdes de protecção. Esta estrutura deverá induzir à preservação, nomeadamente das
superfícies de chana e de contacto chana-mufito, salvaguardando-as face à construção,
alterações à sua morfologia, deposição de lixos, entre outros aspectos, e à existência de zonas
verdes de utilização pública, distribuídas pela totalidade do espaço urbano.

– Induzir à concentração do espaço urbano de forma a reduzir os esforços na construção de
infraestuturas e equipamentos, bem como optimizar os processos inerentes à gestão
urbanística e o aproveitamento dos espaços disponíveis à edificação.

– Reconverter e requalificar o tecido urbano existente tendo em vista a melhoria generalizada
das condições de vida.

– Erradicar as construções precárias e anárquicas do espaço urbano e das superfícies de chana.
– Reestruturar o sistema de circulação viária de Ondjiva, apostando na separação entre a
circulação rodoviária de atravessamento e a circulação interna, e na maior abrangência da
rede viária.

– Promover uma distribuição funcional equilibrada, proporcionando o fácil acesso às diversas
funções urbanas e evitando a criação de áreas monofuncionais.

– Construção de habitação qualificada para responder às necessidades da população estimada
para o horizonte temporal do Plano e definição de um programa de acção visando
estabelecer o faseamento geral das operações urbanísticas associadas e as intervenções de
carácter prioritário.

II
ESTRUTURA BIOFÍSICA
3 . CONCEITOS
Aquífero Formação geolitológica, de marcada porosidade e permeabilidade, onde a presença de água
subterrânea acumulada se encontra em quantidade suficientes para a sua utilização como recurso
hídrico.
Bacia Endorreica Sistema hidrográfico tridimensional fechado e específico, que se caracteriza por
apresentar uma secção jusante não comunicante com o oceano no seu términus.
Cacimba Pequeno poço escavado com 2-5 metros de profundidade de utilização efémera, associado a
lençol freático superficial.
Chana Depressão alongada de fundo amplo e plano, encaixada em grés argilo-calcários cinzentos
claros, que constitui canal de escoamento das águas das cheias dos cursos endorreicos do Mui e
Cuvelai, apresentando uma cobertura herbosa ou arbustiva.
Desenvolvimento Sustentável Desenvolvimento baseado numa gestão ambiental que satisfaz as
necessidades da geração presente sem comprometer o equilíbrio ambiental e a possibilidade de as
gerações futuras satisfazerem de igual forma as suas necessidades.
Ecango Depressão fechada com o fundo preenchido por argila cinzenta escura e recoberta por
formações graminosas.
Efundja Cheia regional cíclica que resulta do fluxo superficial dos rios Cuvelai e Mui, e que se espraia
pela vasta superfície de chanas do Cuanhama.
Halomorfismo Condicionamento pedológico resultante de elevado teor em sais de alguns solos.
Leito de Cheia Superfície topográfica sujeita a plano de alagamento que se estende até à linha da maior
cheia que ocorra num período de 100 anos, ou, no caso de falta de dados, até à linha da maior cheia
conhecida, ou, ainda, por elementos no terreno que espelhem de forma clara e rigorosa o limite de
máximo alagamento.
Mahenene Forma de características intermédias entre as chanas e os mufitos, de solo
predominantemente arenoso e geralmente coberto por formações arbustivas monoespecíficas de
Mufiati (Colophospermum mopane).
Mufito Área aplanada constituída por grés argilo-calcários cinzentos, nunca atingida pelas águas de
inundação que se escoam pelas chanas, definindo um interflúvio. Encontra-se geralmente recoberto por
areias e tem vegetação, de porte arbóreo e arbustivo denso.
Ordenamento do Território Processo integrado da organização do espaço, tendo como objectivo o uso
e transformação do território de acordo com as suas capacidades, vocações, permanência dos valores
de equilíbrio biológico e da estabilidade geomorfológica, tendo em conta a manutenção e aumento da
sua capacidade de suporte à vida.
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4 . CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS
A cidade de Ondjiva situa-se numa área particular no âmbito das características biofísicas regionais do
Sul de Angola. A identificação e compreensão dos principais elementos que estruturam o espaço físico
onde esta localidade se implantou, são fundamentais para o estabelecimento de um conjunto de
condicionantes que não só salvaguardam a continuidade dos processos naturais a nível local e regional,
como também contribuem para um crescimento e desenvolvimento equilibrados do espaço urbano da
cidade, salvaguardando o meio ambiente e promovendo o bem estar da população.

4.1 . RESUMO DO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO PRESENTE
Da análise das características biofísicas presentes na envolvente de Ondjiva, quer a nível local, quer a
nível regional, é de salientar os seguintes aspectos relevantes para um ordenamento equilibrado desta:

– O clima apresenta-se com características de semi-aridez, marcado por uma grande
irregularidade das chuvas, e a presença frequente de eventos de seca, o que determina uma
fragilidade intrínseca dos sistemas naturais autóctones a modificações antrópicas;

– O modelado regional é estruturado por unidades geomorfológicas particulares que são as
chanas, os ecangos, os pseudo-mufitos (mahenene) e os mufitos, definindo uma paisagem
única e de grande valor natural e cultural;

– As chanas constituem o principal sistema de drenagem das águas superficiais que se escoam
para Sul fruto das cheias regionais do Cuvelai e Mui - “Efundja”, que ciclicamente atingem
considerável superfície da Bacia do Cuanhama;

– A “Efunja” é o principal garante do abastecimento quer do sistema de águas superficiais, quer
dos sistemas de águas subterrâneas pouco profundas da região do Cuanhama;

– Em termos hidrogeológicos, toda a água subterrânea captada na área de Ondjiva, é
proveniente da denominada Província Hidrogeológica Cuvelai-Mui-Namacunde, que é formada
por todas as chanas que escoam as águas da mulola Mui e do rio Cuvelai, e cujas aluviões
aquíferas são alimentadas pelas águas de cheia destes dois cursos de regime temporário.

– Os solos são em termos gerais pobres, encontrando-se muitos com acentuado halomorfismo.
– O coberto vegetal natural local, encontra-se organizado de acordo com as características
físicas endógenas, bem como por um longo processo de acção do homem. A conservação da
sua estrutura é fundamental para o equilíbrio quer dos sistemas naturais existentes, quer do
bem estar das populações residentes.

– O crescimento desorganizado do núcleo urbano de Ondjiva tem levado à multiplicação de
problemas de ordem ambiental nos vários sistemas naturais enquadrantes da cidade,
nomeadamente a contaminação tanto de águas superficiais como subterrâneas, a
disseminação de resíduos sólidos urbanos um pouco por toda a parte, a interrupção do
escoamento das águas superficiais nos respectivos canais naturais por infraestruturas várias, a
instalação de edificações em leitos de cheia, a destruição do coberto arbóreo pré-existente,
em particular dos núcleos de galerias ripícolas, o aumento na emissão de aerosois em virtude
do crescimento da circulação automóvel associado a uma falta de revestimento de muitas das
vias mais utilizadas, entre outros.
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4.2 . VULNERABILIDADES HIDROGEOLÓGICAS
Em termos hidrogeológicos, toda a água subterrânea captada na área de Ondjiva, é proveniente da
denominada Província Hidrogeológica Cuvelai-Mui-Namacunde, que é formada por todas as chanas que
escoam as águas da mulola Mui e do rio Cuvelai, e cujas aluviões aquíferas são alimentadas pelas águas
de cheia destes dois cursos de regime temporário. É, até à data, a única que apresenta condições
propícias à ocorrência de águas subterrâneas, a profundidades não superiores, em média, aos 30m, em
toda a região do Cuanhama. A salvaguarda deste património único deverá ser não só equacionada ao
nível local como ao nível regional tendo em atenção a vasta área drenada por esta unidade
hidrogeológica, independentemente dos sistemas artificias que estão a ser equacionados para o
fornecimento futuro de água não só a Ondjiva, como a outras localidades da Bacia do Cuanhama.
Na área considerada no presente plano são identificados fundamentalmente dois grandes sistemas de
aquíferos: os aquíferos suspensos descontínuos (ASD) e os aquíferos pouco profundos principais (APPP).
Os primeiros são essencialmente explorados para uso humano a partir de cacimbas (pequenos poços),
de âmbito familiar, instaladas sobre os mufitos. Refira-se que a utilização desregrada destes poços torna
este grupo de aquíferos particularmente vulneráveis a processos de contaminação, nomeadamente por
deposição de lixo diverso.
Efectivamente, constata-se que grande parte das cacimbas após período curto de utilização servem
invariavelmente de local de deposição e enterramento de resíduos sólidos urbanos (RSU), fruto da falta
de alternativa em termos de recolha de lixos na cidade, contribuindo não só para a contaminação do
subsolo a médio e longo prazo, como também potenciar o inquinamento de alguns sistemas de
aquíferos pouco profundos principais.
Esta situação encontra-se particularmente patente em determinadas áreas dos bairros do Kafito I e II,
assim como no bairro da Kachila I. A sensibilização da população local sobre os aspectos inerentes à
utilização correcta das cacimbas, associada ao desenvolvimento de um sistema de recolha de resíduos
urbanos é prioridade que urge atingir. Saliente-se que, à medida que as necessidades de água ao nível
urbano forem sendo colmatadas, deverá proceder-se gradualmente à secessão da construção de
cacimbas e ao correcto aterramento das existentes dentro do perímetro da cidade.
O sistema APPP, principal fonte do abastecimento de água a Ondjiva até ao presente, encontra-se
restrito às superfícies de chana, caracterizando-se, no entanto, por se apresentar de forma muito
irregular, quer no espaço, quer no que toca à profundidade, caudais e mineralização da água. Na área
do PUCO as chanas Caricoco e N´Giva, apresentam elevado potencial ao nível de águas subterrâneas,
tendo sido aí instaladas as primeiras captações de Ondjiva, na década de cinquenta. A conservação
destes mananciais subterrâneos, passam não só pela salvaguarda da qualidade das águas nelas contidas
com base na protecção efectiva dos seus sistemas de recarga locais, como pela manutenção dos
aspectos intrínsecos ao fluxo regional das cheias, garante do abastecimento destes.
Com efeito, o sistema de recarga destas lentículas freáticas pouco profundas (nível estático 15-30
metros) dá-se ao nível do contacto entre as superfícies de chana e mufito, sendo as águas das cheias
regionais “efundjas” o principal garante desta recarga, como acima referido. No entanto, fracção
menor da infiltração em profundidade, também se inicia a partir de parte da vertente dos mufitos em
direcção à chana, sendo especialmente importante garantir a não contaminação ou interrupção, neste
sector, das águas de percolação.
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Neste sentido é proposta, não só a protecção total das superfícies de chana, como também de uma
franja de protecção de cerca de 30 metros em profundidade horizontal a partir do rebordo destas, que
deverá ser valorizada com a implantação de uma cintura arbórea de espécies autóctones, elas próprias
fomentadoras da infiltração em profundidade a partir dos seus sistemas radiculares, como são os casos
das essências: Diospyrus mespiliformis, Schlerocarya birrea, Ficus sycomoros, Berchemia discolor e Hyphaene
ventricosa, entre outras.
Saliente-se que a falta de estudos detalhados ao nível do sistema de águas subterrâneas de Ondjiva, e
em particular no que diz respeito às áreas de recarga do sistema APPP, levou a considerar a faixa de
protecção de 30 metros referida, como mínima para a sua salvaguarda, o que não implica que estudos
posteriores venham a indicar áreas mais amplas que as presentemente consideradas. Por outro lado, a
preservação da qualidade das águas subterrâneas conhecidas ou potenciais sob as chanas, implica a
salvaguarda destas superfícies deprimidas na sua quase totalidade em toda a área do PUCO, não só
protegendo o espólio actualmente em exploração, como áreas potencialmente importantes que
possam vir a ser exploradas no futuro.
Refira-se ainda que, dada a natureza da circulação subterrânea do sistema APPP ser em grande medida
desconhecida em toda a área envolvente a Ondjiva, deverá ser tida em conta a preservação das chanas
que se estendem para lá do perímetro urbano tanto para montante, bem como das que a partir da
mancha urbana e sua envolvente se alinham em direcção ao Sul, como são os casos das chanas Oifidi,
Mundale, Catomba, Naucute, Chimbala, Bondache, Nducusso, Nelilo, Nambia, Cachila, Mondjui,
Mucutula, Chicucu, Nante, entre outras. Das chanas referidas, deve ser dada especial atenção à
salvaguarda integral da Chana Oifidi, visto ser esta o suporte do principal sistema de abastecimento de
águas subterrâneas a Ondjiva, instalado no Ipembe.

4.3 . ESPECIFICIDADES GEOMORFOLÓGICAS E DE HIDROLÓGIA SUPERFICIAL
O actual modelado da área referenciada ao PUCO, é resultante da presença de um conjunto de formas
do microrelevo regional, que se identificam em termos locais como chanas, ecangos, mahenenes e
mufitos. A delimitação dos diferentes elementos deste conjunto é de extrema importância para a
salvaguarda quer dos processos naturais superficiais e subterrâneos actuantes, quer da harmonização
das actividades específicas resultantes da transformação do espaço no âmbito urbano em função de um
correcto ordenamento das mesmas. Neste sentido, deverá ser tido em conta que a área do Plano se
encontra enquadrada por uma superfície mais vasta que deverá ser sempre tida em conta na tomada
de decisões que tenham a ver com o uso e transformação do território.
O núcleo urbano de Ondjiva, abarca actualmente parte da área de 5 mufitos, o mais extenso dos quais
comporta os bairros Naipalala I e II, P. Zeca I e II, Bangula I e II e Castilhos. A localização das áreas
edificadas encontra-se condicionada pela disponibilidade dos interflúvio referidos, uma vez que as
superfícies mais deprimidas são sujeitas ciclicamente a plano de cheia em função da chegada da
Efundja. A diferença altimétrica entre a superfície das chanas e as linhas de festo dos mufitos é no
entanto bastante pequena, em geral variando entre os 3 e os 5 metros, o que dificulta em grande
media a sua delimitação rigorosa sem o apoio de uma levantamento topográfico minuncioso, que
deverá ser executado num horizonte próximo para toda a área do perímetro urbano proposto.
A cheia regional que atinge Ondjiva, encontra-se intimamente ligada à bacia do Cuvelai-Mui, sendo
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determinada em geral, não pelos quantitativos pluviométricos locais da área em análise, mas sim pelos
ocorridos no sector montante da referida bacia. A magnitude destas cheias regionais apenas é possível
estabelecer com base em referenciais qualitativos, estabelecidos ao longo do último século de forma
descontínua quer no tempo quer no espaço.
Na ausência de uma informação altimétrica precisa e de uma recolha hidrométrica representativa de
um período de amostragem coerente, foram tidos em conta, para a definição dos leitos de cheia,
aspectos morfológicos, fitossociológicos, assim como dados teledetectados, que foram considerados
como identificadores de planos de alagamento distintos, resultantes de cheias regionais de diferentes
magnitudes.
Para as áreas sujeitas a alagamento mais frequente foram identificadas duas classes (Alagamento Nível I
e Nível II), as quais se encontram associadas às superfícies deprimidas das chanas e ecangos, bem como
na sua imediata envolvente, e que serão apenas aquelas submersas por lâmina de água numa situação
correspondente a Efundja de pequena ou média dimensão. As áreas classificadas como Alagamento
Nível I são aquelas que se encontravam submersas por plano de inundação em Março de 1989,
aquando de uma cheia regional de pequena magnitude na bacia endorreica do Cuvelai-Etosha. A
demarcação destas áreas resultou numa constatação do sistema de base de escoamento das lâminas de
inundação ao nível local, que do ponto de vista hidrológico se apresenta como base organizativa dos
principais canais escoantes para Sul das águas da Efundja na área de Ondjiva.
As áreas identificadas como Alagamento de Nível II, correspondem à totalidade das superfícies de chana
e ecango, para lá dos limites estabelecidos para a classe referida anteriormente. Subentende-se que
estas superfícies serão passíveis de alagamento em eventos de cheias regionais de magnitude média,
uma vez que fazem parte integral dos fundos amplos e planos correspondentes aos vales de chana.
As áreas identificadas como Alagamento de Nível III, estão associadas à presença de pseudo-mufitos ou
mahenenes, que se apresentam com plano de alagamento apenas em eventos de Efundja de grande
magnitude.
As áreas consideradas como apresentando tipologia de alagamento conforme acima referido, pelas
particularidades identificadas, deverão ser tidas como áreas non aedificandi.

4.4 . VULNERABILIDADES AO NÍVEL DA OCUPAÇÃO DO SOLO
Tendo em atenção a fragilidade ambiental patente em toda a região, em parte motivada por habitats
adaptados a um meio de semi-aridez, com grandes condicionalismos ao nível hídrico, qualquer
intervenção no território deve ter subjacente princípios de sustentabilidade que se adeqúem às
especificidades locais e que não ponham em risco equilíbrios primários no sistema regional. Na área de
Ondjiva, para além de um crescimento urbano em resposta às necessidades e aspirações de uma
população em crescimento acelerado, é fundamental também equacionar a salvaguarda de relações de
“permeabilidade” entre o meio urbano e o espaço rural/natural envolvente, mantendo elementos deste
último na malha urbana, e respeitando superfícies de descontinuidade entre diferentes núcleos
edificados.
O crescimento que se tem assistido nos últimos anos em Ondjiva, tem-se pautado por uma anarquia
na implantação de construções e numa desarticulação das infraestruturas de base, para além da

15

16

Plano de Urbanização da Cidade de Ondjiva

degradação do espólio urbano pré-existente. Por outro lado as carências ao nível do saneamento
básico, acesso a água potável, fontes de energia, resíduos, etc, têm contribuído para acentuar o
processo de perda de qualidade ambiental, logo de qualidade de vida para a população residente.
Ao nível da ocupação do solo, articulando uma perspectiva espacial “permeável” e intercalar, devem
ser salvaguardadas dentro do Perímetro Urbano de Ondjiva, para além das áreas referidas nos pontos
anteriores, as correspondentes a núcleos arbóreos de galerias ripícolas, que se apresentam com um
valor patrimonial natural considerável, ao serem estruturadas por árvores de grande porte,
fundamentais no equilíbrio biológico, pedológico e hidrológico das áreas de chana, bem como das
franjas de contacto entre estas e os mufitos, para além de constituírem elementos de marcado valor
paisagístico.
Os maciços de floresta seca secundária presentes nas áreas de mufito, definem núcleos que do ponto
de vista ecológico garantem a protecção ao solo, a diversidade de espécies arbóreas e arbustivas
autóctones, fonte de produtos florestais diversos e corredor específico entre diferentes formações. Estes
núcleos deverão ser aproveitados como espaço verde urbano, definindo sectores de “arejamento” da
malha urbana, e contribuindo para a valorização e qualidade de vida dos residentes de Ondjiva. De
igual forma, as formações monoespecíficas de “Mufiati” (Colophospermum mopane), instaladas em
superfícies de mahenene, garante da estabilidade dos solos de características halomórficas contra
processos de erosão e desertificação física do espaço envolvente, deverão ser alvo de salvaguarda,
mormente poderem ser utilizadas como recurso renovável ao nível do consumo sustentado de lenha,
visto a espécie dominate – “Mufiati” -

apresentar uma forte capacidade regenerativa após poda

controlada.
De uma forma geral, dadas as especificidades apontadas no presente estudo ao nível das características
biofísicas da área enquadrada e enquadrante do Perímetro Urbano de Ondjiva, nomeadamente a
necessidade de promover um equilíbrio ecológico urbano associado ao bem estar da população, a
preservação dos elementos arbóreos presentes na área em referência deve ser considerada como um
pressuposto de base a respeitar em qualquer classe de uso do solo constante da Planta de
Ordenamento, limitando sempre qualquer abate de árvores localizadas fora das áreas de protecção ao
mínimo possível. Com efeito, deve ser promovida, de uma maneira geral, a arborização do espaço
urbano com espécies autóctones, com características de copado suficientemente amplas para gerar boa
superfície de ensombramento nas diferentes avenidas e ruas da cidade, ao mesmo tempo que
apresentem resistência aos ciclos naturais de penúria hídrica.

5 . ACÇÕES PRIORITÁRIAS NO ÂMBITO BIOFÍSICO
5.1 . SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO AOS PLANOS DE CHANA
Tendo em atenção o referido no ponto 4, devem ser objecto de relocalização todas as edificações que
se encontrem em plano de chana, garantindo não só o equilíbrio ecológico dos sistemas hidrológicos
superficial e subterrâneo, como também eliminar o factor de risco que os moradores das referidas
edificações incorrem no evento de cheia regional de média ou grande magnitude. Por outro lado, ao
longo dos anos, as áreas de chana na envolvente à cidade têm vindo a servir de depósito de resíduos
sólidos urbanos, como são os exemplos paradigmáticos referentes às chanas N´Giva e Capale, que urge
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solucionar, em face do risco directo em termos de saúde pública, para além de acarretarem problemas
de poluição tanto das águas superficiais como subterrâneas que alimentam as regiões a Sul.
Dentro do Perímetro Urbano de Ondjiva, neste âmbito, deve ser dada particular atenção às seguintes
situações:
a) A Chana Caculuvale, que separa os bairros Kafito I e II dos bairros Kakuluvale I e II, apresenta-se
presentemente com circulação superficial interrompida em dois troços. Efectivamente, aquando da
construção da represa de Ondjiva, o canal comunicante entre a Chana Caricoco e a Chana Caculuvale,
foi bloqueado pela construção do aterro de represamento, impedindo desta forma o fluxo entre a
primeira e a segunda superfícies de chana. Por outro lado, o atravessamento em aterro que se
estabeleceu entre o bairro Kafito I Kakuluvale I, a poente da Estrada Nacional 295, veio acentuar o limite
imposto ao fluxo superficial já em pleno corpo da Chana Caculuvale. Neste sentido, e atendendo a que
os canais anastomosados definidos por chana constituem complexa malha drenante, tanto superficial
como subterânea, sendo a Chana Caculuvale parte do sistema associado à drenagem para o Ipembe,
deverá ser restabelecida a antiga rede drenante, a partir do estabelecimento de “janelas de fluxo”, nos
elementos bloqueantes referidos.
Por outro lado; deverá proceder-se à deslocalização da unidade de oficina Auto Kunene, para área
adequada, não só por esta se encontrar em plano de alagamento, como por constituir foco potencial
de contaminação de águas superficiais e subterrâneas em função dos resíduos líquidos e sólidos
resultantes da sua actividade.
O espaço em referência deverá ser valorizado com a sua inclusão na classe de Zona Verde Pública,
definindo faixa de descontinuidade verde entre os bairros referidos.
b) A Chana N´Giva apresenta na sua cabeceira, mais concretamente na sua margem esquerda, um
regolfo que se encaixa de forma pronunciada no mufito central onde se encontram implantados parte
dos bairros dos Castilhos e Bangula. Esta reentrância constitui plano de alagamento natural, que foi em
parte resguardado com a construção dos aterros de represamento e reencaminhamento da represa de
Ondjiva. Pese embora a alteração sofrida, esta superfície poderá constituir plano de alagamento caso
se verifique Efunja de grande magnitude em virtude de existir um ponto de descontinuidade entre o
aterro da represa e o mufito em referência, ou mesmo por permeabilidade do substracto subjacente.
Por outro lado, o aterro de reencaminhamento em conjunto com o rebordo do mufito, constituem
superfície de afunilamento da referida área, não só limitando o escoamento superficial, como
inclusivamente definindo represamento indirecto em caso de precipitações locais muito elevadas. Há
ainda a acrescer que o plano de chana em referência constitui área de grande vulnerabilidade em termos
de infiltração para recarga dos aquíferos que abastecem parte considerável das captações nela existentes.
Em face dos aspectos mencionados deverá proceder-se à requalificação de toda esta área,
nomeadamente procedendo à deslocalização das edificações e valorizar a área como Espaço Verde
Público.
c) Em virtude das alterações ao escoamento superficial impostas pela construção da represa de Ondjiva,
este deixou de se processar preferencialmente pela margem direita da Chana N´Giva, para se encontrar
agora reencaminhado, a partir do plano de descarga da represa, para a margem esquerda. Neste
sentido deverá proceder-se o quanto antes à abertura de pontos de escoamento no troço oriental do
aterro onde se localiza o atravessamento da Estrada Nacional 120, entre os bairros Kafito I e Bangula I,
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sob pena do estrangulamento actual agravar o alagamento potencial da área referida na alínea anterior,
ou mesmo danificar a infraestrutura de atravessamento.
d) A Sul do aterro da Estrada Nacional 120, na Chana N´Giva, o actual mercado conhecido por
“Pracinha”, sem qualquer infra-estruturação, encontra-se em grande medida em plano de chana, pelo
que a sua desafectação desta área deverá constituir medida prioritária, não só por razões derivadas das
características hidrológicas superficiais, mas também por este mercado contribuir directa e
indirectamente para o acréscimo de resíduos em parte considerável da chana.
e) No sector da Chana N´Giva a Sul do Bispado de Ondjiva, destaca-se um regolfo da mesma para leste,
dando origem a uma área conhecida como “A Ilha”. Toda esta superfície, à excepção de um pequeno
mufito localizado no seu centro, a que deve a área o nome referido, é sujeita a plano de alagamento
aquando das cheias regionais. Neste sentido, a actual presença de edificações quer na superfície de
chana, quer mesmo sobre o pequeno mufito, deverá ser corrigida, tendo presente os critérios referidos
nos pontos anteriores, valorizando este espaço como área de verde urbano, com alguns equipamentos
de utilidade pública implantados no pequeno mufito.
f) A ocidente da área referida na alínea anterior, encontra-se implantada uma pequena represa de
recepção de resíduos hospitalares, que, quer pelas características específicas dos resíduos em questão,
quer pela própria unidade geomorfológica onde se encontra – chana – deverá ser substituída por
sistema de recolha e valorização de resíduos em função de aterro sanitário a implantar em Ondjiva.
g) Na cabeceira das chanas Capale e Oedefiba, o aterro da antiga estrada para Anhanca, bem como o
referente à nova via presentemente em uso, encontram-se com as respectivas manilhas de descarga
completamente obstruídas, constituindo obstáculo ao fluxo natural da Efundja. Esta situação não só
contribui para a diminuição do fluxo que para Sul se estabelece a partir destes corpos de chana, mas
também propicia o represamento das águas, represamento este que poderá levar ao galgamento dos
referidos aterros ao mesmo tempo que contribui para elevar o plano de inundação das áreas que lhe
ficam a montante, aumentando a superfície alagada nas chanas Naucute e N´Giva. Neste sentido, e à
semelhança do proposto na alínea c), é prioritário estabelecer “janelas de descarga”, quer por
desobstrução das pré-existentes, como pela implantação de novos sistemas de drenagem.
h) A Norte do eixo viário Ondjiva-Anhanca, na área do bairro Kachila I, verifica-se a disseminação
crescente de construção anárquica em plano de chana e áreas limítrofes. Pelas razões já apontadas em
situações semelhantes descritas em alíneas anteriores, estas edificações deverão ser retiradas de forma
prioritária, sendo a respectiva área desafectada do uso presente e valorizada como espaço verde urbano.
i) O actual mercado denominado “Praça Grande”, no bairro Kachila I, encontra-se em situação
topográfica semelhantes ao mercado “Pracinha”, ou seja em grande parte localizado em superfície de
chana (Chana Capale). Por esta razão, o mesmo deverá ser relocalizado para superfície de mufito, na
imediata continuidade da presente área.
j) O ecango localizado no bairro Naipalala II, em pleno mufito, constitui área de alagamento
temporário, quer por acção de quantitativos pluviométricos locais elevados, quer por permeabilidade
das formações pasmíticas envolventes, determinando uma superfície não adequada à edificação. Neste
sentido, e pese embora parte da sua superfície se encontre interceptada por unidade comercial, deverá
ser adstrita a este espaço função de verde urbano, constituindo área para actividades recreativas no seio
do referido bairro, desde que as infraestruturas de apoio à função proposta não colidam com a
dinâmica natural do espaço.
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5.2 . SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DAS SUPERFÍCIES DE CONTACTO CHANAMUFITO
Tendo em atenção os aspectos referidos no ponto 2, as franjas correspondentes ao contacto entre o
plano de chana e a vertente de mufito em 30 metros de profundidade horizontal a partir do referido
contacto, definem áreas de elevada vulnerabilidade hidrogeológica e ecológica, pelo que deverão ser
consideradas espaços a valorizar exclusivamente sob o ponto de vista natural, conforme indicado em
Planta de Ordenamento.
Na área correspondente ao Perímetro Urbano de Ondjiva, devem ser valorizadas estas faixas de
protecção com base na deslocalização de edificações implantadas no seu seio, bem como a arborização
das mesmas com espécies autóctones (ver ponto 4.2), tendo em atenção as seguintes áreas prioritárias,
em função da sua degradação por acção antrópica:
a) O rebordo do mufito que envolve o regolfo da chana N´Giva a nascente da represa de Ondjiva, que
é contíguo à área verde urbana proposta para a superfície de chana, até à sua intercepção com o aterro
da Estrada Nacional 120, englobado nos bairros dos Castilhos e Bangula I.
b) A Sul do aterro da Estrada Nacional 120, toda a faixa que deste ponto acompanha a vertente do mufito
até à intercepção com o limite do bairro Naipalala I, com especial atenção para os sectores
correspondentes ao bairro Bangula II, Pioneiro Zeca II e restante envolvente da área conhecida por “A Ilha”.
c) Toda a franja correspondente à superfície de contacto entre o sector do mufito onde se encontra
implantado o bairro dos Castilhos e a Chana Capale, até ao aterro da estrada que faz a ligação com a Kachila.
d) Toda a franja de contacto entre o mufito e a Chana Capale, a Sul do aterro da estrada para Anhanca,
até ao início do limite do bairro Naipalala II.

6 . CONDICIONANTES BIOFÍSICAS PROPOSTAS
As condicionantes biofísicas propostas no PUCO, encontram-se materializadas na Planta de
Condicionantes Biofísicas, e visão, em síntese, salvaguardar a estrutura biofísica básica da área através do
condicionamento à utilização de sectores territoriais com especificidades ecológicas e dinâmicas
sistémicas naturais indispensáveis ao equilíbrio e sustentabilidade regional e local ao nível das suas
relações bióticas e abióticas, nomeadamente as referentes a:

– Áreas de protecção aos recursos hídricos - áreas de recarga de aquíferos e franjas ripícolas.
– Áreas de protecção aos recursos pedológicos - solos de boa fertilidade e produtividade,
áreas de acentuada instabilidade e erosão.

– Áreas de protecção aos recursos ecológicos - habitats de elevada biodiversidade e bem
conservados, bem como com valências no suporte à sustentabilidade ambiental, e
representativos das principais comunidades bióticas da região.

– Áreas de protecção aos recursos paisagísticos - sectores com património natural de elevado
valor cénico, estético e natural.

– Áreas de restrição, susceptíveis a riscos naturais - especificamente as condicionadas por
eventos de cheias.
Tendo por base os critérios gerais de referência, as condicionantes biofísicas são desagregadas em duas
classes fundamentais: Áreas de Protecção Total; Áreas de Protecção Parcial.
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6.1 . ÁREAS DE PROTECÇÃO TOTAL
As áreas de protecção total correspondem aos espaços onde predominam sistemas e valores naturais,
bem como paisagísticos, de considerável valor e interesse ecológico, assim como os espaços de elevada
sensibilidade e vulnerabilidade ao nível do sistema hidrológico regional. Segundo a Lei de Terras, as
áreas de protecção total, definidas no artigo 27º, correspondem a espaços onde não é permitido
qualquer ocupação do solo, salvo o que se refira à sua conservação ou gestão para efeitos de protecção
do interesse público regulados no diploma constitutivo.
No presente plano, foram considerados os seguintes pressupostos para a sua delimitação e salvaguarda:
a) Áreas de Alagamento Primário - Correspondem aos sectores que nas chanas, pelas suas
características microtopográficas, constituem os principais canais de escoamento das lâminas de
inundação de efundjas de pequena magnitude, logo estruturantes de todo o sistema de drenagem
superficial e de maior incidência de inundação.
b) Áreas de Alagamento Secundário - Estas áreas, correspondendo à superfície integral das chanas e
ecangos que caracterizam o padrão de micro-modelado regional, sublinham os sectores sujeitos a
planos de inundação associados a efundjas de magnitude média.
c) Áreas de Máxima Infiltração no contacto Chana-mufito - Tendo em atenção que parte da água
presente nos aquíferos é resultante de um fluxo de percolação da vertente do mufito para a chana, e
desta forma extremamente vulnerável a qualquer tipo de contaminação, foi estabelecida uma franja
proteção de 30m a partir da linha de contacto para o interior do mufito.
d) Áreas de Recarga dos Aquíferos Subsuperficiais - Na ausência de um levantamento pormenorizado
das características hidrogeológicas da área, e atendendo a que o grosso da recarga do manancial
aquífero subsuperficial é feita ao longo de lineamentos implantados nas chanas, considera-se estas
unidades morfológicas no seu todo como sendo áreas de extrema vulnerabilidade ao nível do sistema
hídrológico subterrâneo.
e) Áreas com Maciços Arbóreos Ripícolas Autóctones - Sublinhando as margens das principais chanas e
canais drenantes associados, encontram-se núcleos de galerias arbóreas ripícolas de elevado valor
paisagístico, natural e cultural, que constituem formação específica da composição vegetal da região
de características únicas (composição de espécies e estrutura

fito-morfológica). Por outro lado,

conferem protecção ao contacto mufito-chana e promovem a percolação das águas para os níveis
aquíferos subsuperficiais.
f) Áreas com Formações Arbóreo-arbustivas Sujeitas a Alagamento, de Elevado Valor Paisagístico e
Natural - No sector montante da Chana Caricoco, mais concretamente na confluência entre as chanas
Mundale e Catombe, encontra-se uma comunidade arbóreo-arbustiva de características, ao nível da sua
composição e estrutura, únicas em toda a área estudada e de elevado valor cénico e natural. Define um
povoamento arbóreo aberto de espécies higrófilas, a que se associaram algumas essências arbustivas
características do “habitat de chana”. Representa um fácies, de crescente raridade regional, da diversidade
de habitats originalmente presentes nos planos naturais de alagamento correspondentes às chanas.
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6.2 . ÁREAS DE PROTECÇÃO PARCIAL
As áreas de protecção parcial correspondem aos espaços que contêm valores naturais e paisagísticos
relevantes ao nível local, e que desempenham funções de enquadramento e estruturamento natural da
paisagem. Constituem ainda áreas relevantes na manutenção dos usos tradicionais do solo e no
equilíbrio do sistema hidrológico local. Segundo a Lei de Terras, nas áreas de protecção parcial,
definidas no artigo 27º, são permitidas formas de ocupação ou uso do solo que não colidam com os
fins visados pelo diploma constitutivo, ou seja, o uso do solo é condicionado pela prossecução da
finalidade espacial a que estas áreas estão afectas.
No presente plano, foram considerados os seguintes pressupostos para a sua delimitação e salvaguarda:
a) Áreas de Alagamento Terciário / Formações Arbustivas Mono-específicas de “Mufiati” e Espinheiras,
em “mahenene” - Constituindo os sectores abrangidos pelo plano de inundação em “efundjas” de
magnitude excepcional (segundo os registos compilados, existe um período de retorno de cerca de 50
anos para eventos de cheia desta magnitude), estas áreas são aqui identificadas com base nas unidades
geomorfológicas denominadas por “mahenene” ou pseudo-mufito, e que se encontram recobertas por
povoamentos quase puros de “Mufiati” (Colophospermum mopane) e espinheiras (Acacia kirkii). Aliás, a
manutenção das formações arbustivas de “Mufiati” e de espinheiras nas áreas de “mahenene” é
fundamental no equilíbrio sistémico destas, nomeadamente pelo combate à sua degradação
fitomorfológica, fruto de um elevado salgamento dos solos que as estruturam e desta maneira inibidor,
à priori, do estabelecimento de outras comunidades vegetais que não as referidas.
b) Áreas de Formações Secundárias de Floresta Seca - Comunidades degradadas do coberto florestal
primitivo, apresentam, no entanto, uma riqueza biológica importante, nomeadamente pela presença
de espécies arbóreas da flora autóctone que de alguma forma foram mantidas, quer pelas suas valências
ao nível do fornecimento sazonal de frutos e outros derivados florestais, à população local, quer como
espaços de interface entre diferentes agregados rurais de uma mesma “Mucunda”. A sua conservação
e gestão, atendendo às características de semi-aridez de toda a região, é fundamental para o equilíbrio
ecológico na envolvente de Ondjiva, nomeadamente pela protecção dos solos face aos processos
erosivos endógenos, na criação de corredores semi-naturais entre diferentes unidades da paisagem, na
promoção de um contínuo rural-urbano equilibrado, na manutenção de práticas e costumes
tradicionais das populações circunvizinhas da cidade, aumentando assim a valorização e diversidade do
espaço onde se encontra implantado o núcleo urbano.
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III
EQUIPAMENTOS COLECTIVOS
7 . EQUIPAMENTOS ESCOLARES
7.1 . ENQUADRAMENTO
Os equipamentos de educação desempenham um papel fundamental na infraestruturação e integração
social de um dado território. No caso de Angola a programação e dimensionamento deste tipo de
equipamentos torna-se ainda mais pertinente pelos seguintes aspectos:

– Destruição de infraestruturas na fase dos conflitos militares, sem investimento subsequente na
sua recuperação;

– Peso da população jovem na estrutura populacional actual, quer em espaços urbanos, quer
em espaços rurais;

– Necessidade de formar a população em áreas de base ao desenvolvimento social e económico
local e nacional.
Devido à ausência de legislação suplementar à Lei de Bases do Sistema de Educação, bem como à falta
de dados precisos sobre os equipamentos existentes e a população em idade escolar, a construção
deste tipo de equipamentos tem sido feita sem critérios de dimensionamento adequados e sem uma
estratégia nacional definida, centrando-se na auscultação das necessidades ao nível local e na afectação
de orçamentos públicos decorrentes do Programa de Investimentos Públicos, do Fundo de Apoio Social
(FAS), do Programa de Melhoramento e Aumento da Oferta de Serviços Sociais Básicos às Populações
(PMAOSSBP) e de investimento estrangeiro.

7.2 . DIAGNÓSTICO
A rede escolar da cidade de Ondjiva é composta por dois níveis de formação:

– Regular, que integra os níveis Básico (10 escolas) e Médio (1 escola);
– Técnico-profissional, que abrange duas escolas profissionais e um curso de formação.
Encontra-se em fase de projecto um pólo universitário para formação superior em Ciências da Educação
(Língua Portuguesa, História, Geografia, Matemática e Filosofia). O nível pré-escolar (creches e jardinsde-infância), da responsabilidade do MINARS, é apenas composto por um estabelecimento privado,
pertencente à Igreja Católica.
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As infraestruturas existentes não cobrem a população em idade escolar existente, apesar de a taxa de
abandono escolar após o nível básico ser bastante elevada. Como se pode observar através do Quadro
7.1 apenas 5 bairros têm escolas do I nível operacionais, ainda que algumas se encontrem em mau estado
de conservação e subdimensionadas para o número de alunos matriculados. Existe apenas 1 escola de II
e III níveis no bairro Bangula I, em mau estado de conservação, e 1 instituto médio no bairro Naipalala I.
Das 10 escolas de I nível existentes
apenas 3, de construção recente
(1993 e 2002), se encontram em
bom estado de conservação. Nem
todas as escolas se encontram
vedadas. Nenhuma das escolas tem
refeitório, salas de estudo ou campo
desportivos associados. Não existe
na cidade de Ondjiva estruturas de
apoio para estudantes deslocados
(ex. residenciais, lares, etc.).
Com a progressiva estabilização
populacional, o número de alunos
matriculados irá progressivamente
aumentar no II e III níveis, bem

Figura 7.1 - População matriculada e escolarizar, por nível de ensino,
na cidade de Ondjiva. Fonte: DPECK (2003).

como no ensino médio. O I nível de
ensino detém, neste momento, um
número de alunos matriculados bastante superior face à população a escolarizar, facto que se deve por
um lado, às elevadas taxas de reprovação, por outro à entrada tardia dos alunos no sistema de ensino.
Deste modo, o quadro programático relativo aos equipamentos escolares deve incidir sobre três
aspectos:

– Expansão da rede escolar básica (I, II e III níveis) em áreas ainda não cobertas;
– Reforço infraestrutural em áreas já sobredimensionadas, quer através da remodelação dos
equipamentos existentes, quer através da construção de novos equipamentos;

– Reestruturação e capacitação dos quadros de pessoal das escolas, através de cursos de
formação profissional;

– Criação de infraestruturas de apoio aos estudantes deslocados.
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361
751

495

--

360

--

1

--

1

Castilhos

Kachila I

Kachila II

--

**

1

Pioneiro Zeca I

Pioneiro Zeca II

251

141

443

1027

187

196

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

N.º
Escolas
1

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

825

Capacidade

Nível Básico
II Nível

Quadro 7.1 – Capacidade das infraestruturas existentes e população em idade escolar, por bairro.

291

Naipalala I

1

1

Kakuluvale

--

--

480

--

Kafito II

Naipalala II

--

1

Kafito I

695

1277

251

1074

Bangula I e II

População

Capacidade

N.º
Escolas
3

I Nível

55

82

236

352

80

122

298

129

423

639

96

População

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

N.º
Escolas
*

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Capacidade

III Nível

193

150

465

887

114

187

453

232

483

1070

248

População

--

--

--

1

--

--

--

--

--

--

N.º
Escolas
--

--

--

--

1350

--

--

--

--

--

--

--

Capacidade

Nível Médio

156

161

315

704

149

125

619

213

559

1001

185

População
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7.3 – NORMATIVOS
Para além da Lei de Bases do Sistema de Educação, não existe nenhuma legislação relativa a este tipo
de equipamentos.

7.4 - NECESSIDADES
O cálculo das necessidades, por bairro, foi elaborado tendo em conta o seguinte modelo conceptual:

População em idade escolar (estimativa)

Taxa de Escolarização

População a escolarizar

Número de lugares existentes

Número de lugares a criar

Caracteristicas do equipamento escolar

Número de escolas a criar

De acordo com o modelo em referência, o número de escolas a criar resulta da determinação dos
seguintes parâmetros:

–
–
–
–

População a escolarizar (População em idade escolar x Taxa de escolarização)
Número de lugares existentes (N.º de salas de aulas x N.º lugares sentados x N.º turnos)
Número de lugares a criar (População a escolarizar – N.º de lugares existentes)
Tipologia de escolas definida pela entidade de tutela1.

No Quadro 7.2, apresenta-se as necessidades por área de acção (bairros) relativamente ao nível básico.
O investimento na área das infraestruturas educativas no horizonte do Plano deverá abranger:

– Reabilitação/ ampliação da escola n.º 254 (Escola Primária do Naipalala I);
– Reabilitação das escolas n.º 353, Rei Mandume e Kachila I;
– Ampliação da Escola Primária do Oulondelo;
1

Para este tipo de análise podem ser utilizados como valores de referência os indicados nos projectos tipo para a construção de escolas do I, II e III
níveis em zonas rurais, urbanas e peri-urbanas, formulado pelo Ministério das Obras Públicas e Urbanismo em 2002. A saber: uma escola com 6
salas de aulas, com capacidade para 40 alunos cada e 3 turnos, cobre a formação de 720 alunos. No dimensionamento feito estipulou-se apenas
o número de lugares a criar.
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– A construção de 7 escolas do I nível2, para o número de lugares a criar, nos bairros Castilhos,
Kachila I, Kafito I, Kafito II, Kakuluvale, Pioneiro Zeca I e Pioneiro Zeca II;

– A construção de 8 do II e III níveis3 , para o número de lugares a criar, nos bairros Castilhos,
Kachila I, Kafito (I e II), Kakuluvale, Naipalala I, Naipalala II, Pioneiro Zeca (I e II) e Kachila II.
A programação de equipamentos do nível médio deve ser realizada com base numa estratégia mais
global, tendo em conta:

– População a escolarizar - estimada em 3978 estudantes (apenas 1011 alunos se encontram
matriculados, i.e. 25.4%);

– Áreas de formação a privilegiar, considerando os cursos já existentes (Administração Pública
e Educação), a procura do mercado – quer ao nível local, quer ao nível regional - e as áreas
de apoio ao desenvolvimento económico e social.
Tendo em conta estes aspectos, o reforço do nível de ensino médio deve contemplar:

– Construção de um instituto médio de Economia, Contabilidade e Informática, vocacionado

–

para a formação de quadros médios a integrar no sector dos serviços, nas empresas, na
administração pública e nas relações internacionais;
Construção de um instituto médio de Agronomia e Ambiente, vocacionado para a formação de quadros médios a integrar no sector da agro-pecuária, produção florestal, na
conservação da natureza e gestão dos recursos naturais.

Ao nível do ensino profissional deve-se assegurar:

– A construção, já prevista pela Direcção Provincial de Educação e Cultura, do Centro de
Formação de Professores;

– Manutenção e apetrechamento das infraestruturas existentes, com vista ao reforço da
formação técnico-profissional em saúde (técnicos auxiliares de saúde) e construção civil
(profissionais da construção civil).
As medidas de acção enumeradas devem ser acompanhadas por uma capacitação periódica dos
professores e do pessoal auxiliar de ensino, tendo em vista o melhoramento progressivo da qualidade
de ensino.
Face à inexistência de um normativo específico sobre programação e dimensionamento de
equipamentos escolares, a localização de novos equipamentos deverá ser integrada nas classes de uso
do solo propostas, tendo em conta os parâmetros de localização relativos a distâncias de percurso
preferenciais e aceitáveis para os diferentes níveis de ensino (Quadro 7.3) e os serviços associados.

2e3

Este número pode reduzir em função do projecto tipo de escola adoptado.

251
96
248
185

D
População em
idade escolar
110%
110%
100%
95%

d
Taxa de
Escolarização
276
106
248
176

E (Dxd)
População a
escolarizar
1074
4131
4131
0

F
N.º de lugares
existentes

6 aos 9
10 aos 11
12 aos 14

15 aos 17

I Nível
II Nível
III Nível

Médio

6 aos 9
10 aos 11
12 aos 14

15 aos 17

I Nível
II Nível
III Nível

Médio

559

695
423
483

D
População em
idade escolar

1001

1277
639
1070

D
População em
idade escolar

95%

110%
100%
100%

d
Taxa de
Escolarização

95%

110%
100%
100%

d
Taxa de
Escolarização

531

765
423
483

E (Dxd)
População a
escolarizar

951

1405
639
1070

E (Dxd)
População a
escolarizar

0

0
0
0

F
N.º de lugares
existentes

0

495
0
0

F
N.º de lugares
existentes

Quadro 7.2 - Diagnóstico e estratégica de actuação no planeamento da rede escolar da cidade de Ondjiva.

Grupos
Etários

Nível

Bairr o: K ACH ILA I

Grupos
Etários

Nível

Bairr o: C AST ILHO S

Divisão da capacidade total pelos dois níveis, devido à existência de apenas uma escola.

6 aos 9
10 aos 11
12 aos 14
15 aos 17

I Nível
II Nível
III Nível
Médio

1

Grupos
Etários

Nível

Bairr o: B ANG ULA I e II

531

765
423
483

G (E-F)
N.º de lugares
a criar

951

910
639
1070

G (E-F)
N.º de lugares
a criar

-798
-307
-165
176

G (E-F)
N.º de lugares
a criar

Não coberto

Não coberto
Não coberto
Não coberto

Diagnóstico

Não coberto

Deficit
Não coberto
Não coberto

Diagnóstico

Coberto
Coberto
Coberto
Não coberto

Diagnóstico

--

Construção de uma nova escola

Construção de uma nova escola

Necessidades

--

Construção de uma nova escola

Construção de uma nova escola

Necessidades

--

Melhorar as condições das escolas
existentes, especialmente das escolas
n.º 353 e Rei Mandume

Necessidades
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6 aos 9

10 aos 11
12 aos 14
15 aos 17

I Nível

II Nível
III Nível
Médio

6 aos 9
10 aos 11
12 aos 14
15 aos 17

I Nível
II Nível
III Nível
Médio

6 aos 9

10 aos 11
12 aos 14
15 aos 17

I Nível

II Nível
III Nível
Médio

Quadro 7.2 - (Cont.)

Grupos
Etários

Nível

Bairr o: K AFI TO II

Grupos
Etários

Nível

Bairr o: K AFI TO I

Grupos
Etários

Nível

Bairr o: K ACH ILA II

122
187
125

D
População em
idade escolar
196

751
298
453
619

D
População em
idade escolar

129
232
213

361

D
População em
idade escolar

100%
100%
95%

d
Taxa de
Escolarização
110%

110%
100%
100%
95%

d
Taxa de
Escolarização

100%
100%
95%

110%

d
Taxa de
Escolarização

122
187
119

E (Dxd)
População a
escolarizar
216

826
298
453
588

E (Dxd)
População a
escolarizar

129
232
202

397

E (Dxd)
População a
escolarizar

0
0
0

F
N.º de lugares
existentes
0

0
0
0
0

F
N.º de lugares
existentes

0
0
0

360

F
N.º de lugares
existentes

122
187
119

G (E-F)
N.º de lugares
a criar
216

826
298
453
588

G (E-F)
N.º de lugares
a criar

129
232
202

37

G (E-F)
N.º de lugares
a criar

Não coberto
Não coberto
Não coberto

Não coberto

Diagnóstico

Não coberto
Não coberto
Não coberto
Não coberto

Diagnóstico

--

Construção de uma nova escola

Construção de uma nova escola

Necessidades

--

Construção de uma nova escola

Construção de uma nova escola

Necessidades

--

Construção de uma nova escola

Melhorar as condições da escola
existente

Deficit
Não coberto
Não coberto
Não coberto

Necessidades

Diagnóstico
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6 aos 9
10 aos 11
12 aos 14
15 aos 17

I Nível
II Nível
III Nível
Médio

6 aos 9

10 aos 11

12 aos 14
15 aos 17

I Nível

II Nível

III Nível
Médio

6 aos 9
10 aos 11
12 aos 14
15 aos 17

I Nível
II Nível
III Nível
Médio

Quadro 7.2 - (cont.)

Grupos
Etários

Nível

443
236
465
315

D
População em
idade escolar

887
704

352

1027

D
População em
idade escolar

187
80
114
149

D
População em
idade escolar

Bairr o: NAI PALAL A II

Grupos
Etários

Nível

Bairr o: NAI PALAL A I

Grupos
Etários

Nível

Bairr o: K AK ULU VALE

110%
100%
100%
95%

d
Taxa de
Escolarização

100%
95%

100%

110%

d
Taxa de
Escolarização

110%
100%
100%
95%

d
Taxa de
Escolarização

487
236
465
299

E (Dxd)
População a
escolarizar

887
669

352

1130

E (Dxd)
População a
escolarizar

206
80
114
142

E (Dxd)
População a
escolarizar

291
0
0
0

F
N.º de lugares
existentes

0
1350

0

480

F
N.º de lugares
existentes

0
0
0
0

F
N.º de lugares
existentes

196
236
465
299

G (E-F)
N.º de lugares
a criar

887
-681

352

650

G (E-F)
N.º de lugares
a criar

206
80
114
142

G (E-F)
N.º de lugares
a criar

Deficit
Não coberto
Não coberto
Não coberto

Diagnóstico

Não coberto
Coberto

Não coberto

Deficit

Diagnóstico

Não coberto
Não coberto
Não coberto
Não coberto

Diagnóstico

--

Construção de uma nova escola

Ampliação da escola existente

Necessidades

--

Construção de uma nova escola

Reabilitação/ ampliação da
escola existente

Necessidades

--

Construção de uma nova escola

Construção de uma nova escola

Necessidades
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6 aos 9

10 aos 11
12 aos 14
15 aos 17

I Nível

II Nível
III Nível
Médio

6 aos 9
10 aos 11
12 aos 14
15 aos 17

I Nível
II Nível
III Nível
Médio

110%
100%
100%
95%

276
55
193
148

E (Dxd)
População a
escolarizar

82
150
153

155

E (Dxd)
População a
escolarizar

Distância aceitável
1,5 km
2,2 km
2,2 km
3 km

d
Taxa de
Escolarização

Distância preferencial
1 km
1,5 km
1,5 km
2 km

251
55
193
156

D
População em
idade escolar

100%
100%
95%

110%

d
Taxa de
Escolarização

Quadro 7.3 - Áreas de influência a respeitar na localização de novos equipamentos de educação.

Nível de ensino
I nível (6 – 9 anos)
II nível (10 – 11 anos)
III nível (12 – 14 anos)
Médio (15 – 17 anos)

Quadro 7.2 - (cont.)

Grupos
Etários

Nível

82
150
161

141

D
População em
idade escolar

Bairro: PIONEIRO ZECA II

Grupos
Etários

Nível

Bairro: PIONEIRO ZECA I

0
0
0
0

F
N.º de lugares
existentes

0
0
0

0

F
N.º de lugares
existentes

276
55
193
148

G (E-F)
N.º de lugares
a criar

82
150
153

155

G (E-F)
N.º de lugares
a criar

Não coberto
Não coberto
Não coberto
Não coberto

Diagnóstico

Não coberto
Não coberto
Não coberto

Não coberto

Diagnóstico

--

Construção de uma nova
escola
Construção de uma nova
escola

Necessidades

--

Construção de uma nova
escola
Construção de uma nova
escola

Necessidades
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As prioridades de construção de novos equipamentos escolares colocam-se nos bairros com maior
concentração de população em idade escolar, ou seja, nos Castilhos (23,9%), Naipalala I (16,8%),
Kafito I (14,8%) e Kachila I (13,3%) - 68,9% do total de população em idade escolar encontra-se nestes
bairros (Quadro 7.4 e Figura 7.2).

Número
População
Médio
escolar estimada

Percentagem
II e III
População
Médio
Nível
escolar estimada

I Nível

II e III
Níveis

Bangula I e II
Castilhos
Kachila I
Kachila II
Kafito I
Kafito II
Kakuluvale
Naipalala I
Naipalala II
Pioneiro Zeca I
Pioneiro Zeca II

251
1277
695
361
751
196
187
1027
443
141
251

344
1708
906
361
751
309
194
1238
701
232
247

185
1001
559
213
619
125
149
704
315
161
156

780
3986
2160
936
2121
630
530
2969
1458
534
655

4,5
22,9
12,5
6,5
13,4
3,5
3,4
18,4
7,9
2,5
4,5

4,9
24,4
13,0
5,2
10,7
4,4
2,8
17,7
10,0
3,3
3,5

4,4
23,9
13,3
5,1
14,8
3,0
3,6
16,8
7,5
3,9
3,7

4,4
23,9
13,3
5,1
14,8
3,0
3,6
16,8
7,5
3,9
3,7

Total

5580

6992

4187

16759

100,0

100,0

100,0

100,0

Bairros

I Nível

Quadro 7.4 - Repartição da população em idade escolar, por nível de ensino, em 2003.

Até à construção dos equipamentos de
ensino básico previstos no âmbito do
Plano, o acesso à educação nos bairros
não cobertos e mais afastados poderá,
temporariamente, ser colmato com a
aposta no transporte escolar.
Tendo em conta a fraca rede de
equipamentos escolares existente na
Província do Kunene, a cidade de
Ondjiva deterá no futuro um elevado

complementada com a criação de
infraestruturas de apoio à população
estudantil, nomeadamente residências
para estudantes deslocados.

Figura 7.2 – Repartição do total da população em idade escolar, em 2003.

Kafito II

Kakuluvale

Pioneiro Zeca II

Bangula I e II

Kachila II

Pioneiro Zeca I

expansão da rede escolar deverá ser

Naipalala II

internato) e superior. Deste modo, a

Kachila I

estudos ao nível médio (em regime de

Kafito I

e pretenda dar continuidade aos seus

Naipalala I

idade escolar, que tenha possibilidade

Castilhos

papel de atracção de população em
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8 . EQUIPAMENTOS DE SAÚDE
8.1 . ENQUADRAMENTO
O número de equipamentos de saúde públicos existentes na cidade de Ondjiva é claramente
insuficiente para a população actualmente existente e para o crescimento previsto. A este aspecto
acresce o facto de não existir uma rede equipamentos de saúde privada que assegure, de fora
complementar, o nível básico de serviços. Mais do que a criação de novos estabelecimentos de saúde,
interessa assegurar ao nível programático a sua correcta estruturação espacial, tendo em conta a
orgânica de funcionamento do Serviço Nacional de Saúde.
A programação de equipamentos de saúde para a cidade de Ondjiva foi feita tendo em conta os
diplomas legais em vigor, as necessidades identificadas no estudo de caracterização sócio-económica e
as prioridades de intervenção no âmbito da criação de estabelecimentos de saúde pública.

8.2 . DIAGNÓSTICO
A estrutura de saúde pública da cidade de Ondjiva encontra-se desajustada face ao crescimento
populacional observado. A cidade detém apenas dois estabelecimentos de saúde do nível secundário –
Hospital Central de Ondjiva e Centro de Saúde de Ondjiva (em construção) -, não existindo nenhum
estabelecimento de cuidados de saúde primária, nem estabelecimentos de nível terciário
(estabelecimentos e serviços especializados). O número total de médicos para uma população actual
(2004) estimada de 47.118 habitantes é de 14 (88% do existente no município do Kwanhama) e o de
enfermeiros de 110 (74% do existente no município do Kwanhama). Os médicos existentes repartemse pelas seguintes categorias: 6 – medicina geral; 1 – ortopedia; 2 – anestesia geral; 2 – cirurgia; 1 –
urologia; 1 – maxilo-faxial; 1 – pediatria.
O Hospital Central encontra-se em remodelação desde 2000, com vista a ampliação de capacidade (de
100 para 200/250 camas) e aumento/melhoramento do número de serviços prestados. Da consulta
realizada à Direcção Provincial de Saúde constatou-se que se encontra programada, no horizonte do
plano, a construção de um hospital municipal financiado pelo Governo Chinês.

8.3 . NORMATIVOS
A programação de equipamentos de saúde pública ao nível nacional rege-se por dois diplomas:

– Regulamento Geral das Unidades Sanitárias do Serviço Nacional de Saúde (Decreto-Lei
–

54/03, de 5 de Agosto);
Lei de Bases do Sistema Nacional de Saúde (Lei nº 21-B/92, de 28 de Agosto).

A criação de estabelecimentos de saúde privada é regulamentada pelo Decreto n.º 48/92 de 11 de
Setembro.
De acordo com o Regulamento Geral das Unidades Sanitárias do Serviço Nacional de Saúde a rede
nacional é composta por seis estruturas básicas, organizadas em três níveis de actuação: primário (ou
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cuidados primários de saúde), secundário (rede hospitalar de referência) e terciário (unidades
hospitalares de assistência diferenciada, polivalente ou de especialidade).
O nível primário localiza-se junto de cada comunidade em função das características demográficas e da
densidade populacional da área de influência. É composto por quatro tipos de estabelecimentos:

– Posto de saúde - estabelecimento que presta serviços de cuidados de enfermagem a pessoas
em regime ambulatório e em turnos de permanência, e de assistência à comunidade, com
vista à promoção da saúde e prevenção na doença, no âmbito de áreas geográficas
específicas;

– Centro de saúde - estabelecimento que presta serviços básicos de diagnóstico e tratamento
médico e/ou cuidados de enfermagem e de assistência à comunidade, no âmbito de áreas
geográficas com menos de 75.000 habitantes;

– Centro de saúde de referência - estabelecimento que presta serviços de diagnóstico e ou
tratamento médico, serviços de urgências de 24 horas e cuidados de enfermagem no âmbito
da área de saúde. Pode ter serviço de internamento com um número limitado de camas
(nunca superior a 30);

– Hospital municipal - desempenha as mesmas funções que o centro de saúde de referência,
mas com mais de 30 camas de internamento de curta estadia. Existem dois tipos de hospitais
de referência: geral (integra a rede especializada polivalente) e central (integra a rede
hospitalar de referência nacional). Cobre uma população entre 150.000 e 500.000 habitantes
em meio urbano.
O nível de saúde secundário abrange os hospitais de referência: geral, que integra a rede especializada
polivalente e presta serviços de diagnóstico, tratamento e internamento específicos num edifício de uso
exclusivamente sanitário; central, integra a rede hospitalar de referência nacional e dispõe de serviços
especializados. Este nível cobre uma população entre 150.000 e 500.000 habitantes em meio urbano.
O nível terciário corresponde aos estabelecimentos e serviços especiais, abrangendo as instituições
especializadas que prestam serviço, assistência ou prevenção a todos os níveis. Distinguem-se dois
tipos: unidades de observação (implica o internamento de menos de 24 horas) e as unidades de curta
estadia (implica o internamento de menos de 72 horas).
Segundo a Lei de Bases do Sistema Nacional de Saúde (Lei n.º 21-B/92, de 28 de Agosto), cada área
de saúde (corresponde normalmente ao município) deverá ter um centro de saúde de referência
(hospital municipal) e uma rede de cuidados de saúde primária constituída, de acordo com a
população existente, pelas seguintes unidades:

– Posto de Saúde tipo I (até 5.000 habitantes);
– Posto de Saúde tipo II (até 20.000 habitantes);
– Centro de Saúde (até 75.000 habitantes).

8.4 - NECESSIDADES
Considerando a estrutura existente, a população actual estimada e os diplomas em vigor, a
programação de equipamentos de saúde para os próximos 10 anos deve contemplar três eixos de
intervenção:
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– Constituição de uma rede de cuidados de saúde primária;
– Reforço do nível secundário;
– Capacitação e aumento do número de médicos (por especialidade) e de enfermeiros.
A constituição da rede de cuidados de saúde primária, deve respeitar a repartição populacional
existente e prevista (Quadro 8.1) e concretiza-se nos seguintes planos de acção:

– Construção de 8 postos de saúde de tipo I nos bairros Bangula (I e II), Pioneiro Zeca (I e II),
Kakuluvale, Kafito I, Kachila II e Naipalala II;

– Construção de 4 postos de saúde de tipo II, nos bairros Kafito I, Kachila I, Naipalala I e
Castilhos.
O reforço da rede de equipamentos de saúde de nível secundário contempla:

– A construção do Centro de Saúde de Ondjiva (em execução no bairro dos Castilhos);
– A construção de um hospital municipal (investimento garantido pelo financiamento do
Governo Chinês).

Bairros

População

Tipo de unidade a criar

Bangula II

862

Posto de Saúde I

Bangula I

1.319

Posto de Saúde I

Pioneiro Zeca I

1.352

Posto de Saúde I

Kakuluvale

1.590

Posto de Saúde I

Pioneiro Zeca II

1.612

Posto de Saúde I

Kafito II

1.794

Posto de Saúde I

Kachila II

3.078

Posto de Saúde I

Naipalala II

4.096

Posto de Saúde I

Kafito I

6.100

Posto de Saúde II

Kachila I

6.344

Posto de Saúde II

Naipalala I

8.247

Posto de Saúde II

Castilhos

10.725

Posto de Saúde II

Total

47.119

Centro de Saúde

Quadro 8.1 – Programação de equipamentos de saúde de nível primário, tendo em conta a população estimada actual.

A criação de novos equipamentos deve coadunar-se com a repartição populacional existente
(faseamento em função da distribuição populacional) e pressupõe a capacitação e aumento do número
de médicos e enfermeiros. A Escola Técnica Provincial de Saúde do Kunene desempenha, neste aspecto,
um papel essencial na formação de base e na realização de cursos de reciclagem/ acções de formações
específicas.
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9 . EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS

9.1 . ENQUADRAMENTO
Os equipamentos desportivos são, no âmbito dos equipamentos colectivos, estruturas importantes para
a prática do desporto, para o fomento do associativismo cultural e recreativo e para integração social.
A construção deste tipo de equipamentos tem sido feita sem o devido enquadramento ao nível da
gestão de espaços levando, na maior parte dos casos, a uma progressiva degradação e à subutilização.

9.2 . DIAGNÓSTICO
A cidade de Ondjiva possui quatro equipamentos desportivos essencialmente vocacionados para a
prática de futebol profissional e recreativo: Estádio Municipal (no bairro dos Castilhos), Campo de
Futebol de Salão (Campo do Palácio), Campo do Pioneiro Zeca e o Campo do InterClube do Kunene.
Apenas os dois primeiros se encontram sob a tutela de entidades públicas, responsáveis pela sua
manutenção. Os restantes foram delimitados e são geridos por entidades colectivas e associativas.
A oferta ao nível da prática desportiva é insuficiente para a população existente. De notar que, a
estrutura actual é claramente marcada pela elevada percentagem de população com idade inferior a 20
anos (61%, de acordo com o inquérito realizado). Não existe nenhuma rede de desporto escolar, nem
outro tipo de infraestruturas desportivas alternativas aos campos de futebol.

9.3 . NORMATIVOS
A criação de equipamentos desportivos é regulamentada pela Lei de Bases do Sistema Desportivo (Lei
n.º 10/98, de 9 de Setembro) que, no âmbito da prática do planeamento, refere apenas dois aspectos
(artigos 57º e 58º):

– Os planos de urbanização devem conter obrigatoriamente reservas de espaços desportivos,
sendo as áreas e os requisitos a obedecer definidas pelos organismos centrais e provinciais
intervenientes no processo;

– Os espaços e as infraestruturas destinadas a fins desportivos não podem, independemente da
sua propriedade, ser objecto de outro destino ou diversa afectação permanente durante a
vigência dos planos em que se integram.

9.4 . NECESSIDADES
A programação de equipamentos desportivos no âmbito do Plano deve ter em conta dois tipos de
necessidades: 1) melhoramento dos equipamentos existentes e 2) criação de espaços alternativos. Da
consulta realizada à entidade responsável pela gestão dos equipamentos desportivos, verificou-se que
se encontra programada a construção de duas infraestruturas:

– Estádio Provincial do Kunene, com capacidade para 30.000 pessoas. Esta infraestrutura
destina-se à prática de futebol e atletismo profissional e semi-profissional, de âmbito local,
municipal, provincial e nacional, devendo o seu projecto integrar serviços de apoio, algum
comércio, áreas de estacionamento e espaços verdes;
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– Parque Desportivo, com base na remodelação do Estádio Municipal. Este projecto deve incluir
a construção de uma pista de atletismo, a remodelação das bancadas, a construção de um
gimnodesportivo com capacidade para 10.000 pessoas, a construção de campos polivalentes
ou específicos de várias modalidades, num espaço integrado, com áreas verdes e percursos
de corta-mato;

– Reabilitação das infraestruturas existentes, nomeadamente do Campo Municipal, para
prática de futebol de onze a atletismo (a integrar no Parque Desportivo), bem como do
Campo do Pioneiro Zeca e InterClube do Kunene, como equipamentos de apoio à prática de
desporto associativista;

– Casa do Desportista, que possibilite alojamento aos desportistas que participem em provas,
torneios ou campeonatos e contribua para a divulgação e fomento da prática desportiva.
Para além destas duas infraestruturas, diferenciadas entre si quanto ao tipo de uso associado – o estádio
provincial mais vocacionado para a prática do desporto profissional e semi-profissional e para a
realização de campeonatos regionais, provinciais e nacionais e o parque desportivo para a prática de
desporto recreativo - a programação de equipamentos desportivos deve ainda contemplar a construção
de uma rede de desporto escolar. A gestão de todas as infraestruturas deve ser da responsabilidade de
uma entidade específica.

10 . EQUIPAMENTOS CULTURAIS

10.1 . ENQUADRAMENTO
Os equipamentos culturais são estruturas importantes no acesso à informação, na transmissão de
conhecimento e na integração social da população devendo, deste modo, ser incluídas no âmbito da
programação de equipamentos colectivos.

10.2 . DIAGNÓSTICO
A cidade de Ondjiva detém apenas dois equipamentos culturais: a Biblioteca Provincial do Kunene, que
já não responde actualmente ao aumento da procura e à necessidade de ampliar o espólio existente e
o Cine-teatro Rei Mandume, que se encontra totalmente degradado.

10.3 . NORMATIVOS
Não existe nenhum normativo a respeitar relativamente à construção de equipamentos culturais.
Contudo a sua execução é da responsabilidade da Direcção Provincial de Educação e Cultura do
Kunene. As propostas elaboradas no âmbito do quadro programático devem contemplar a estratégia
de actuação definida por esta entidade pública. Os restantes projectos devem se integrar nesta
estratégia e ter em conta princípios gerais como o acesso à informação, a divulgação da cultura, a
transmissão de conhecimento e a integração social.
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10.4 . NECESSIDADES
De acordo com a Direcção Provincial de Educação e Cultura, deve-se contemplar no horizonte de
aplicação do Plano, a construção dos seguintes equipamentos:

–
–
–
–
–

Museu de Antropologia e História Natural/ Museu do Kwanhama;
Nova Biblioteca Provincial;
Centro Provincial do Arquivo Histórico;
Centro Cultural e Recreativo de Ondjiva;
Reabilitação do Cine-Teatro Rei Mandume.

Com a construção da nova biblioteca, a actual deve ser reconvertida num espaço de apoio ao estudo,
a integrar numa rede de outros espaços dedicados à ocupação dos tempos livres da população em
idade escolar.

11 . OUTROS EQUIPAMENTOS
11.1 . ENQUADRAMENTO
Neste grupo integram-se os cemitérios oficiais, que são alvo de particularidades no âmbito da
programação urbanística, quer pela área de utilização e reserva que necessitam, quer pela gestão
específica do próprio espaço que ocupam. Em Angola a gestão dos cemitérios ainda não é
regulamentada, realizando-se o enterro de pessoas nas áreas ainda não ocupadas, sem limite de vedação
ou talhonamento de campas. A delimitação e estruturação deste tipo de espaço é fundamental para a
implementação de processos de gestão mais adequados que não ponham em risco a saúde pública.

11.2 . DIAGNÓSTICO
A cidade de Ondjiva é servida por um cemitério oficial, localizado no bairro do Kafito I e três cemitérios
não oficiais, situados nos bairros Naipalala I, Kakukuvale e Kachila II. Não existe registo de enterros,
processando-se os novos enterros sem critério de substituição, nas áreas ainda não ocupadas. Apenas
o cemitério do Kafito I se encontra delimitado, embora já tenha campas no exterior do muro de
vedação.

11.3 . NORMATIVOS
Não existe nenhuma legislação relativa a este tipo de equipamentos.

11.4 . NECESSIDADES
Tendo em conta o diagnóstico realizado, os cemitérios existentes devem ser alvo de remodelação e
ampliação, com implementação de novos métodos de gestão.

37

IV
OPÇÕES URBANÍSTICAS
12 . PROPOSTA DE ORDENAMENTO
12.1 . DELIMITAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO
Os perímetros urbanos determinam os espaços onde, por excelência, se concentra o povoamento,
contrastando com as áreas vizinhas pelo seu índice superior de utilização do solo ou percentagem do
solo edificado. O conceito de perímetro urbano está directamente associado à necessidade de
concentrar esforços ao nível da criação de infraestruturas, da prestação de serviços e da criação de
sistemas orgânicos e funcionais.
Os espaços inscritos nos perímetros urbanos subdividem-se, normalmente, em diversas categorias de
uso de solo urbano, podendo existir classes com usos não necessariamente urbanos. O estabelecimento
destes perímetros representa, à partida, um limite face à obrigatoriedade das entidades públicas
responderem à dotação das redes de infraestruturas urbanas e equipamentos públicos, constituindo,
por esse facto, espaços mais atractivos à edificação e ao estabelecimento das populações.
Apesar da definição de perímetros não impedir a urbanização fora dos seus limites, as facilidades que
lhes estão associadas funcionam como uma atracção ao estabelecimento no seu interior, dissuadindo a
ocupação dispersa no exterior. A concentração tem igualmente associadas vantagens relativas à
construção, gestão e conservação de equipamentos e infraestruturas, constituindo um factor
importante para a sustentabilidade dos territórios urbanos.
Na definição do perímetro urbano da cidade de Ondjiva foram considerados os seguintes aspectos:

– Orientação do traçado do perímetro urbano pelos limites de bairro existentes ou pelos limites
–

–

–

estabelecidos pelas principais infraestruturas, existentes ou propostas, nomeadamente, o
aeroporto, as variantes externas, as estradas nacionais e ramal ferroviário proposto.
A afectação de superfície territorial suficiente para responder às necessidades infraestruturais
e de alojamento, num prazo limite de 10 anos, para uma população estimada de 71.703
habitantes. Importa referir a este respeito que a requalificação das actuais áreas de construção
anárquica e a construção de habitação de qualidade para a população estimada, garantindo
ao mesmo tempo a existência de equipamentos, infraestruturas e espaços verdes,
corresponderão a um consumo de espaço muito superior ao actual e a uma urbanização
generalizada do território urbano. As áreas necessárias a afectar foram calculadas de acordo
com os parâmetros urbanísticos definidos para as diferentes classes de uso de solo.
Definição e salvaguarda da estrutura ecológica, nomeadamente das superfície de Chana e de
contacto Chana- Mufito. O realojamento da população residente nestas áreas e a erradicação
das construções foram considerados prioritários de forma a garantir a segurança da
população, a requalificação espacial destas áreas e a salvaguarda do património e recursos
naturais, como é o caso do sistema hidrológico regional.
Reserva de áreas para a instalação de um parque industrial, de zonas de apoio logístico e
ainda para a construção das grandes infraestruturas de comunicação, rodoviárias e
ferroviárias, incluindo um interface geral de transportes.
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12.2 . Modelo de Organização Proposto
O ordenamento proposto para a cidade de Ondjiva resume-se na criação de três ocupações distintas
no interior do perímetro urbano:

– Uma ocupação central, constituída pelos bairros Bangula, Pioneiro Zeca I e II, e dos Castilhos.
Esta área destina-se a concentrar os principais equipamentos, serviços e comércio da cidade,
e, no caso do Bairro dos Castilhos, introduzir uma densidade de construção superior à
restante cidade, com edifícios de uso misto e o conceito de habitação colectiva.

– Áreas predominantemente residenciais, localizadas na envolvente do centro. Estas áreas
destinam-se à construção generalizada de habitação unifamiliar acompanhada de
centralidades de nível local indutoras de autonomia face ao centro.

– Zonas especializadas para indústria e logística, localizadas na periferia da cidade, claramente
separadas da “cidade residencial” e situadas junto dos principais nós de distribuição (direcção
Namíbia e Lubango) e dos interfaces de transportes (aeroporto e interface rodo e ferroviário).
Apresentam-se em seguida as diversas opções de ordenamento do plano e os critérios que lhes
estiveram subjacentes.

12.3 . Centralidades Urbanas
As centralidades urbanas constituem áreas cuja influência ultrapassa em muitos casos o próprio espaço
urbano. São elas que respondem às necessidades gerais da população, residente e por vezes da
envolvente, uma vez que concentram as principais actividades terciárias (comércio e serviços) e
equipamentos colectivos, determinando por este facto, grande parte das movimentos internos.
A existência de zonas centrais e a sua distribuição na cidade influencia fortemente a qualidade urbana,
determinando variações no número de deslocações, nas distâncias a percorrer para aceder a bens e
serviços, ou no consumo de tempo e dinheiro disponíveis. Pelo facto de serem pólos de atracção, o seu
correcto planeamento pode influir positivamente no controlo do tráfego automóvel, nos índices de
poluição urbana, na acessibilidade a outras funções e na qualidade de vida da população residente.
Em Ondjiva verifica-se, actualmente, uma dependência excessiva face ao comércio, serviços, e
equipamentos colectivos do actual centro da cidade (Bairros Bangula e Pioneiro Zeca I), que vem
respondendo quase em exclusivo às principais necessidades da população. Perante o forte crescimento
demográfico verificado nos últimos anos, a estrutura urbana central começa a manifestar sinais claros
de saturação, devendo ser equacionada a criação de novas centralidades na periferia, de modo a
dinamizar o crescimento e vivência urbana nessas áreas e aliviar a utilização da área central.
Actualmente, apenas os mercados tradicionais representam uma alternativa significativa ao centro, com
uma oferta vasta, apesar de pouco qualificada, de serviços pessoais e comércio.
A criação de novas centralidades na cidade foi ponderada de acordo com as actividades existentes a
manter, que nalguns casos determinaram a localização de outros usos centrais, e com as classes de uso
do solo residenciais propostas e os respectivos parâmetros urbanísticos. Procurou-se estabelecer áreas
com contornos bem definidos, pontuais no território, mas com dimensão significativa para se
afirmarem enquanto centros de âmbito local.
Embora se pretenda com o ordenamento proposto uma descentralização e uma melhor distribuição
funcional no território urbano, as opções para o actual centro não passam pela sua desactivação ou
enfraquecimento. Os serviços, comércio e equipamentos existentes são claramente insuficientes,
justificando-se, conjuntamente com a criação de centros alternativos, o fortalecimento e consolidação
do actual centro.
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O Plano define, assim, uma consolidação do actual centro (Bairro Bangula I e II) como centro
administrativo e cultural da cidade, destinado à instalação dos principais edifícios administrativos e
equipamentos colectivos (com forte presença de equipamentos ligados à cultura e ensino), e,
paralelamente, a criação de uma zona central mais direccionada para os serviços e comércio, no Bairro
dos Castilhos. As duas áreas deverão funcionar em unidade como centro da cidade.
Na envolvente residencial, a localização de centralidades decorreu de duas formas distintas: Nos bairros
do Kafito I e II, do Kakuluvale e do Naipalala I e II, situados ao longo dos principais eixos de ligação ao
exterior (ao Lubango e à Namíbia) e onde existe uma ocupação humana significativa, foram definidas
áreas centrais contemplando os diversos usos, os serviços, o comércio e os equipamentos colectivos;
nas áreas com menor ocupação, casos dos bairros Kachila I e II, foram apenas reservadas as áreas para
o estabelecimento de equipamentos colectivos, ficando a localização dos restantes usos centrais para
posteriormente definição, em planos de maior detalhe. Esta opção decorre da fraca ocupação existente
nestas áreas, que, como consequência, não oferece referências espaciais significativas que permitam
uma definição muito especifica dos usos de solo. Prevê-se, contudo, que o sector Norte do bairro
Kachila I, pelos equipamentos previstos e pelo seu posicionamento no território, venha igualmente a
constituir uma centralidade de âmbito local.
Foram considerados como elementos de centralidade urbana as zonas de utilização mista, as zonas
terciárias, em que se incluem os mercados tradicionais e as zonas comerciais, e ainda os equipamentos
colectivos. Descrevem-se, seguidamente, as classes de uso de solo definidas neste âmbito pelo Plano, a
sua localização no espaço urbano e os objectivos que lhes estão associados.

Figura 12.1 - Centralidades previstas.
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12.3.1 . ZONAS MISTAS
Correspondem a áreas onde, conjuntamente com o uso residencial, se pretende uma ocupação
significativa de actividades terciárias:
Zona Mista I - As Zonas mistas de nível I destinam-se à criação de novas áreas centrais de média-alta
densidade, a localizar exclusivamente no bairro dos Castilhos, ao longo das principais vias de circulação
propostas. È pretendida uma ocupação baseada em tipologias de utilização colectiva, com uma
altimetria máxima de 3 pisos.
Este tipo de ocupação pretende, conjuntamente com a habitação colectiva proposta na sua envolvente,
o desenvolvimento do bairro dos Castilhos como o espaço mais central e dinâmico de Ondjiva.
Zonas Mistas Nível II Existentes - Correspondem a zonas urbanas consolidadas ou a consolidar de
média-baixa densidade, onde predominam edificações de piso térreo, isoladas, geminadas ou em
banda, e se verifica a coexistência de habitação e terciário. Nestas áreas é pretendida a manutenção da
estrutura urbana e tipologias edificadas existentes, bem como os índices de ocupação verificados,
devendo, por este facto, as novas construções respeitar o tipo de ocupação do quarteirão em que se
inserem ou dos lotes vizinhos.
Zonas Mistas Nível II Propostas - Zonas destinadas a uma ocupação mista do solo de média-baixa
densidade, mediante edificações isoladas, geminadas ou em banda, com altimetria máxima de 2 pisos.
Esta classe destina-se à constituição das centralidades alternativas na periferia residencial ou ao reforço
das Zonas Mistas Nível II existentes.

Figura 12.2 - Localização das zonas de Uso Misto.
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12.3.2 . ZONAS TERCIÁRIAS
Correspondem às zonas destinadas em exclusividade ao estabelecimento de comércio e serviços. Foram
consideradas nesta categoria duas classes de uso de solo: as Zonas Comerciais e os Mercados Tradicionais.
As Zonas Comerciais destinam-se ao estabelecimento exclusivo de comércio e serviços em zonas
urbanas consolidadas ou a consolidar, mediante edificações definitivas, e visam constituir elementos
fortemente dinamizadores da vivência urbana. Admitem-se nestas áreas a construção de pequenas
superfícies comerciais ou conjuntos edificados exclusivamente destinados ao sector terciário.
Foram definidas nesta classe as seguintes áreas:

– Área do actual Kunene Africa, situada na face Sudeste do bairro Kakuluvale, junto ao limite
deste com o Kafito I.

– Terreno no extremo Sudeste do Bairro dos Castilhos, junto ao cruzamento de saída para a
Namíbia e Kuando-Kubango.

– Extremo Oeste do quarteirão do Hospital Provincial, no bairro Bangula II.
– Quarteirão proposto no centro do bairro dos Castilhos.
– Terreno no bairro Pioneiro Zeca II, situado a Sudeste do Bispado, junto ao contacto com a
superfície de Chana que aí penetra o Mufito central de Ondjiva.
Os mercados tradicionais correspondem, actualmente, às grandes áreas de comércio e serviços já
estabelecidas, de formação espontânea, onde se transacciona um variado número de bens e serviços a
preços mais acessíveis que no comércio formal. São eles que respondem às necessidades diárias básicas
de uma grande parte da população e que constituem, por este facto, uma alternativa importante ao
actual centro, contribuindo decisivamente para equilíbrio funcional da cidade. Estes mercados são,
igualmente, elementos centrais da vida social e cultural da população que importa preservar e integrar
nas propostas de ordenamento do presente plano. Contudo, devido à ausência de infraestruturas
básicas de apoio, como o abastecimento de água e electricidade, saneamento e recolha de lixo,
acabam por representar, igualmente, um risco para a saúde pública.
Nesta matéria, não se propõe a simples manutenção das actuais estruturas, quer ao nível da sua
fisionomia, quer das funções desempenhadas e da localização, mas apenas valorizar o princípio que
esteve subjacente à sua criação – a venda de produtos agrícolas, bens e serviços essenciais - e a vivência
urbana nelas existente. Os “novos” mercados tradicionais, surgidos da reabilitação dos actuais ou
construídos de raiz, devem contemplar a construção de todas as infraestruturas necessárias ao seu
funcionamento, desde o abastecimento de água e electricidade, saneamento de águas residuais e
pluviais, recolha de resíduos sólidos, e a existência de espaços verdes, boas acessibilidades e
estacionamento. De igual modo, deve haver uma definição clara das actividades permitidas, ficando
proibida a transacção de produtos e bens diferentes dos supracitados, que fica exclusivamente
autorizada no comércio formal. Esta restrição representará necessariamente uma redução significativa
das actividades existentes nestes mercados, que será, contudo, compensada pela definição de outras
actividades centrais em diversos pontos da periferia da cidade.
Existem actualmente dois mercados tradicionais de dimensão significativa em Ondjiva: o do Kachila
(localizado no Bairro Kachila I), que é o grande mercado da cidade e onde se transacciona uma grande
diversidade de produtos e serviços; e o Kamunhandi, situado no Bairro Bangula II, mais vocacionado
para a venda de produtos de primeira necessidade (agrícolas ou alimentares).
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Apenas se propõe a requalificação do primeiro, o mais significativo em dimensão e actividade, que
deverá ser deslocado parcialmente para a Este, de modo a libertar as superfícies de chana actualmente
ocupadas. O mercado do Kamunhandi, também designado por “Pracinha”, que está totalmente
implantado em plano de chana e, como tal, em zona com risco de alagamento, deverá ser desactivado.
Para responder às necessidades da população prevista para os bairros Naipalala I e II, cujo mercado mais
próximo é o Kamunhandi, propõe-se a construção de um novo mercado no bairro Naipalala I, junto à
estrada principal e numa posição central face aos dois bairros. Também de raiz, é proposta a construção
de um mercado tradicional no bairro Kakuluvale, destinado a servir toda a área residencial composta
pelos bairros Kafito I e II e Kakuluvale.
É proposto, ainda, o reaproveitamento do mercado formal dos Castilhos, presentemente
subaproveitado, considerando a sua ampliação segundo uma ocupação de tipo tradicional. A área
reservada congregará, assim, o comércio formal e informal e será um apoio significativo no
abastecimento dos produtos de primeira necessidade a todo o bairro dos Castilhos.
No seu conjunto, os quatro mercados tradicionais propostos – o dos Castilhos, do Kakuluvale, do
Naipalala I e do Kachila I – constituem uma rede de abastecimento que permite uma resposta local
deste tipo de comércio e serviços à globalidade dos espaços urbanos e urbanizáveis.
Importa salientar que, se considera, no âmbito do presente plano, como comércio tradicional, aquele
que se realiza directamente na exterior, em bancas e barracas de carácter informal, cobertas ou não,
onde se transaccionam produtos agrícolas, bens essenciais ou alguns serviços pessoais, como sejam
barbeiros, comes e bebes, vendas de roupa e tecidos, entre outros. Este tipo de vivência e tipologias
deverão ser respeitados na implementação ou reabilitação dos mercados.

Figura 12. 3 - Localização das actividades terciárias previstas.
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12.3.3 . EQUIPAMENTOS COLECTIVOS
12.3.3.1 . Necessidades e Acções Previstas
Os equipamentos colectivos, tal como os serviços e o comércio, são responsáveis por grande parte dos
movimentos internos nos aglomerados urbanos e contribuem decisivamente para a constituição de
centralidades. O seu planeamento deve ser correctamente articulado de acordo com as áreas que se
pretendem servir, as populações alvo, as acessibilidades e a sua proximidade face a outros usos centrais,
de forma a contribuir para a correcta definição das centralidades e, consequentemente, da hierarquia
funcional.
Do levantamento realizado na fase de caracterização, da auscultação das entidades públicas
relativamente à programação de equipamentos a curto/médio prazo e da estimativa realizada para a
população existente, identificaram-se as seguintes necessidades por tipo de equipamento:
Equipamentos Escolares

Nível

Necessidades

Básico

–
–
–
–
–

Reabilitação/ ampliação da escola n.º 254 (Escola Primária do Naipalala I)

–
–
–
–
–
–

Construção do Instituto Médio de Economia, Contabilidade e Informática

Médio

Técnico-profissional

Superior
Apoio

Reabilitação das escolas n.º 353, Rei Mandume e Kachila I
Ampliação da Escola Primária do Oulondelo
Construção de 7 escolas do I nível
Construção de 10 escolas do II e III níveis de ensino (encontra-se já prevista
pela Direcção Provincial de Educação a construção de duas escolas nos
bairros Kafito I e Naipalala)

Construção do Instituto Médio de Agronomia e Ambiente
Construção do Centro de Formação de Professores
Manutenção e apetrechamento das infraestruturas existentes
Construção do Pólo Universitário
Lar de Estudantes

Equipamentos de Saúde

Tipo de estabelecimento

Necessidades

Posto de Saúde

–

Construção de 8 postos de saúde do tipo I nos bairros Bangula (I e II),
Pioneiro Zeca (I e II), Kakuluvale, Kafito I, Kachila II e Naipalala II

–

Construção de 4 postos de saúde do tipo II, nos bairros Kafito I, Kachila I,
Naipalala I e Castilhos

Centro de Saúde

–

Construção do Centro de Saúde de Ondjiva (em execução no bairro dos
Castilhos)

Centro de Saúde de
Referência/Hospital
Municipal

–

Construção do Hospital Municipal (investimento garantido pelo
financiamento do Governo Chinês)
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Equipamentos Desportivos
Tipo de desporto

Necessidades

Competição

–
–
–
–

Recreio e Lazer
Escolar
Apoio

Estádio Provincial do Kunene
Parque Desportivo de Ondjiva
Rede de desporto escolar (área integrada no equipamento escolar)
Casa do Desportista

Equipamentos Culturais
Tipo de equipamento

Necessidades

Museus

–
–
–
–
–

Bibliotecas

Arquivos
Recreio e Lazer

Museu de Antropologia e História Natural/ Museu Kwanhama
Nova Biblioteca Provincial
Rede de bibliotecas públicas (área integrada no equipamento escolar)
Centro Provincial do Arquivo Histórico
Centro Cultural e Recreativo de Ondjiva

Outros Equipamentos
Tipo de equipamento

Necessidades

Cemitérios

–

remodelação e ampliação dos quatro cemitérios existentes

Em face das necessidades apontadas nos quadros anteriores e perante a pouca expressividade que o
tecido urbano consolidado e de possível consolidação têm num contexto geral na Cidade de Ondjiva,
em que predominam claramente as áreas de construção anárquica e tradicional, a reconversão
urbanística será necessária na generalidade do espaço urbano existente e implicará, necessariamente,
alterações significativas na ocupação do solo, ao nível dos usos, das densidades populacionais e da
distribuição humana no espaço.
A falta de elementos “definitivos” em grande parte do território e a incerteza face ao modo como se
processará o crescimento urbano, especialmente sensíveis numa cidade pouco consolidada como
Ondjiva, determinaram que se efectuasse um planeamento dos elementos de centralidade de forma
flexível, não condicionando excessivamente a decisão das entidades públicas e a elaboração de planos
de maior detalhe.
Deste modo, salvo no caso dos grandes equipamentos colectivos previstos, necessitados de áreas mais
significativas, e nos casos em que foi expressa pelas entidades responsáveis o interesse numa localização
especifica, onde houve necessidade de acautelar a reserva dos terrenos, não se apontou a localização
concreta dos equipamentos. Foram definidas, para esse efeito, áreas gerais para equipamentos
colectivos, situadas em pontos estratégicos do território urbano, facilmente acessíveis e centrais pela
sua proximidade aos principais eixos de circulação e a outros usos centrais. A construção de
equipamentos

nestas áreas será definida pelas entidades responsáveis ou pelos planos de maior

45

46

Plano de Urbanização da Cidade de Ondjiva

detalhe, de acordo com as necessidades. Foram, igualmente, consideradas as áreas correspondentes a
equipamentos existentes que deverão ser mantidos ou rentabilizados.
A localização dos equipamentos colectivos, corresponde assim em grande medida aos pontos de
centralidade definidos no Plano estabelecer o seu agrupamento de acordo com as centralidades
pretendidas. As áreas gerais reservadas para equipamentos concentram-se, principalmente, em cinco
zonas distintas da cidade. Quatro que coincidem, sensivelmente, com as centralidades locais definidas
pelo Plano:

– Área central do bairro Kakuluvale, junto à actual estrada para o Lubango;
– Os terrenos vagos no extremo Este do bairro Kafito I e no bairro Kafito II, que resistiram a
–
–

ocupação generalizada de construção anárquica;
Área do bairro Naipalala II, junto da estrada para a Namíbia;
Terrenos junto à estrada para o Kuando Kubango, no bairro Kachila I.

E uma quinta área que correspondente ao Bairro Bangula, que se pretende venha a constituir o centro
administrativo e cultural da cidade.
No presente plano é definida uma única classe para a totalidade dos equipamentos colectivos, onde se
incluem as áreas dos equipamentos existentes a manter, as áreas gerais para equipamentos (a gerir de
acordo com as necessidades) e as áreas destinadas aos equipamentos específicos supracitados.
No caso dos equipamentos supracitados, as localizações indicadas constam apenas do presente relatório
técnico e não constituem uma afectação obrigatória dos terrenos. A decisão final nesta matéria fica
reservada às entidades responsáveis, podendo os terrenos apontados ser atribuídos para outros
equipamentos, desde que se encontrem soluções alternativas para os equipamentos presentemente visados.
Apesar de não terem carácter vinculativo, as localizações apontadas neste capítulo decorreram de uma
cuidadosa ponderação, de acordo com o ordenamento geral proposto para a cidade e também a
auscultação das diversas entidades. Como tal, as mesmas devem constituir a base fundamental de apoio
à decisão e ser cumpridas, na medida do possível, de modo a garantir a correcta implementação do Plano.
Descrevem-se, em seguida, as situações em que a afectação de terrenos a esta classe (Equipamentos
Colectivos) visou a localização de equipamentos específicos, determinada pela especificidade dos
mesmos, ou da intenção das entidades responsáveis.

a) - Equipamentos de Ensino
Pólo Universitário - A construção de um pólo universitário em Ondjiva é um projecto que reúne um
alargado consenso entre as entidades públicas e é considerado como um elemento essencial para o
desenvolvimento local e regional. A sua localização está a ser equacionada no Bairro Kakuluvale, nos
terrenos adjacentes ao actual Kunene Africa, numa área de aproximadamente 50 ha.
Tendo em conta a actual população da cidade e de toda Província do Kunene, e ainda as perspectivas
de crescimento, verificou-se que a área considerada foi largamente sobredimensionada e que
constituiu, pela sua dimensão, um entrave ao desenvolvimento de outras actividades na zona. Deste
modo, e face à escassez de terrenos urbanizáveis dentro do perímetro urbano, foram apenas reservados
para o efeito 13 ha, área que se considera suficiente para a sua construção.
Área do antigo Kunene África - As estruturas existentes estão actualmente a sofrer obras de
remodelação tendo em vista a sua utilização para equipamento de ensino universitário.
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Escolas de Iº e IIº nível nos Bairros do Kafito e no Bairro Naipalala - Embora exista por parte da
Direcção Provincial da Cultura e Ensino a intenção de construir estes dois equipamentos, não é indicada
pelo PUCO a sua localização exacta, devendo esta ser enquadradas nas áreas gerais de equipamentos
ou definida em plano de maior detalhe.
Centro de Formação Local para Professores - Propõe-se para este efeito a ocupação da área de
equipamento definida na zona Norte do bairro Naipalala I, junto à estrada para a Namíbia, do seu lado Oeste.

Figura 12.4 - Equipamentos de ensino previstos.

b) - Equipamentos culturais
Como referido nos estudos de caracterização sócio-económica está prevista a construção de um
conjunto de 4 equipamentos culturais, a referir:

–
–
–
–

Museu de Antropologia e História Natural \ Museu do Kwanhama;
Nova Biblioteca Provincial do Kunene;
Centro Provincial do Arquivo Histórico;
Centro Cultural e Recreativo de Ondjiva.

A sua localização está a ser equacionada, em conjunto, para o bairro Bangula I, no quarteirão das ruínas
do antigo Comissariado Provincial do Kunene. Esta localização enquadra-se perfeitamente na estratégia
definida pelo presente plano para os Bairros Bangula I e II, e Pioneiro Zeca I e II, destinados a ter uma
forte ocupação de equipamentos e serviços administrativos. A concentração deste tipo de
equipamentos num único local contribui para a constituição de uma zona de forte cariz cultural, que é
reforçado pela presença concentrada de edifícios escolares na sua envolvente imediata.
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Para os equipamentos culturais actualmente existentes na cidade de Ondjiva considera-se:
Actual Biblioteca Provincial do Kunene - Apesar de recente, a Biblioteca Provincial manifesta já fortes
limitações na resposta à actual procura de serviços por parte da população e às necessidades de
aumentar o espólio existente. Tais limitações resultam, essencialmente, das dimensões reduzidas do
edifício, concebido para uma utilização manifestamente inferior à actual. Com a prevista construção de
uma nova Biblioteca Provincial levanta-se a questão da reutilização do actual edifício, que, num
contexto geral de edificado da cidade, se destaca pela qualidade da construção e estado de
conservação. Face à deficiente cobertura de equipamentos sentida na cidade e à falta de edifícios de
boa construção para responder a essa necessidade, sugere-se a reutilização da actual biblioteca para o
estabelecimento de outro equipamento de utilização pública, mais adequado ao conteúdo
programático do edifício, e preferencialmente de âmbito cultural.
Cine Teatro Rei Mandume – Encontra-se actualmente desactivado e com visíveis sinais de degradação.
A sua recuperação está prevista pela Direcção Provincial de Educação e Cultura, tendo em vista o seu
funcionamento de acordo com a sua função original –projecção de cinema e desenvolvimentos de
actividades culturais.

Figura 12.5 - Áreas previstas para equipamentos culturais.

c) - Equipamentos Desportivos
Após consulta à Direcção Provincial de Juventude e Desportos foi identificada a intenção por parte desta
entidade de construir os seguintes equipamentos desportivos:
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Estádio Provincial do Kunene - A construção deste equipamento, com uma lotação pretendida de
30.000 espectadores, requer a ocupação de áreas significativas e a construção de diversas infraestruturas
de apoio. De forma a garantir uma localização adequada, procedeu-se à definição de uma área
aproximada de 10 ha, no extremo Este do Bairro Kakuluvale, um terreno que é simultaneamente isolado
(face as zonas residenciais) e central, próximo de um dos eixos estruturantes da cidade.
Pavilhão Gimnodesportivo - Equipamento para a prática em recinto coberto de múltiplos desportos,
com uma lotação máxima para 10 000 espectadores. No âmbito do presente plano, e face à falta de
equipamentos desportivos na cidade, propõe-se a construção de uma área desportiva de referência – o
Parque Desportivo da Cidade -, onde deverá estar enquadrado o previsto pavilhão gimnodesportivo
e, também, um campo para a prática de atletismo e de futebol de 11, campos polidesportivos e
específicos para as diversas modalidades, circuitos de corta mato e zonas verdes de utilização pública.
Para a sua localização fica reservada a área do actual Campo Municipal dos Castilhos e terrenos
envolventes numa dimensão que se considera suficiente para a implementação das actividades
referidas. Tal como para o estádio municipal, foi reservada uma área central, de fácil acesso e com
alguma reserva face aos restantes usos.
Casa do desportista - A localização deste equipamento poderá ser incluída na zona do parque
desportivo ou noutra zona geral reservada para equipamentos e deverá integrar pequeno recinto
desportivo de apoio.
Equipamentos desportivos inseridos na rede de recintos escolares. A seu planeamento deverá ser
definido de acordo com o tipo de escola e a existência prévia deste tipo de equipamentos na área visada.
Prevê-se, ainda, a construção de equipamentos desportivos nos diversos bairros, que devem ser
incluídos nas áreas gerais definidas para o efeito ou definida localização posteriormente em planos de
maior detalhe.

Figura 12.6 - Áreas previstas para equipamentos desportivos.
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d) - Equipamentos de saúde:
Em face de reuniões tidas com a Direcção Provincial de Saúde estão previstos no PUCO as seguintes
acções:
Centro de Saúde do Bairro dos Castilhos - Construção de um novo centro, em substituição do actual,
ainda em construção, cujo projecto não garante as condições mínimas de funcionamento. A localização
do novo centro fica proposta para a área de equipamentos situada a Norte do Parque Desportivo, na
zona Este do bairro dos Castilhos. O actual edifício poderá, de acordo com a vontade manifestada pela
entidade competente, ser reutilizado para fins administrativos relacionados com a saúde.
Hospital Municipal Centro de Saúde de Referência - Face a especificidade deste equipamento, que
deve ser simultaneamente central e reservado face aos usos residenciais, foram reservados os terrenos
necessários à sua construção junto à área destinada ao Pólo Universitário, no bairro Kakuluvale, junto
da estrada para o Lubango. Esta localização garante boas acessibilidades e uma área de influência muito
significativa, servindo de forma directa as populações dos bairros Kafito I e II e de todo o Bairro
Kakuluvale.
Rede de postos de Saúde generalizada a todos os bairros. A sua localização fica para posterior
definição em áreas reservadas especificamente para equipamentos ou em áreas a definir em planos de
maior detalhe.

Figura 12.7 - Áreas previstas para equipamentos de saúde.

e) - Equipamentos Administrativos e Cemitérios
Governo Provincial - Perante as crescentes solicitações a que têm sido sujeitas as diversas repartições
do Governo Provincial, tem-se verificado no actual edifício, alguma incapacidade para responder às
necessidades espaciais das várias entidades.
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A separação de algumas entidades do actual edifício do Governo está a ser equacionada, sendo já concreta
a intenção de autonomizar o Direcção Provincial das Obras Públicas, num edifício próprio a construir no
Bairro Bangula, a Sul do actual Cine Teatro, na mesma área reservada a equipamentos colectivos.
De igual modo, existe a intenção de relocalizar a Direcção Provincial de Educação e Cultura e o
Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo (INOTU), embora não tenham sido
ainda definidas áreas especificas para o efeito. Propõe-se para este fim a construção de um ou mais
edifícios autónomos, que possam integrar as entidades referidas e outras que venham a requerer novas
instalações. Aponta-se como possível localização as áreas de equipamentos definidas no centro do
bairro dos Castilhos, junto das vias principais de ligação ao bairro Bangula.
Administração Municipal do Kwanhama - Funciona actualmente numa antiga moradia da época
colonial, de dimensões claramente insuficientes para as actividades desenvolvidas pela instituição e com
alguns sinais de degradação. É pretendida a construção de um novo edifício que responda às actuais e
futuras solicitações da entidade. Sugere-se, à semelhança das entidades supracitadas, que este se
localize no bairro dos Castilhos, nas áreas de equipamentos referidas.
Institutos de Administração Pública, do Desenvolvimento Florestal e de Veterinária - A intenção de
construir estes três equipamentos foi manifestada pela Administração Municipal, numa localização que
poderá ser comum. Assim, é sugerida como possível localização a área de equipamentos definida no
bairro Naipalala II.
Cemitérios - Como referido nos estudos de caracterização sócio-económica, existem na Cidade de
Ondjiva quatro cemitérios: o Cemitério Municipal do Kafito I (de origem colonial), que é o único
cemitério oficial e o de maior dimensão; e os cemitérios informais situados nos Bairros Naipala I,
Kakuluvale e Kachila II, que resultaram da apropriação espontânea de novas áreas pela população. Dos
quatro, apenas o primeiro apresenta uma estrutura interna bem definida e limites murados com o
exterior, elementos que permaneceram do tempo colonial. Toda a ocupação posterior, incluindo a que
se verificou no próprio cemitério do Kafito e que extravasou os limites murados deste, não apresenta
limites físicos bem definidos com o espaço exterior – diluindo-se neste – nem uma estrutura regrada na
disposição das campas.
Devido à natureza deste tipo de estruturas, que impede a simples relocalização e reutilização dos
respectivos espaços, é proposta a manutenção das quatro cemitérios existentes, mediante uma
definição concreta dos seus limites, a ser feita de acordo com as necessidades previstas para a cidade
nas próximas décadas. Apenas os cemitérios do Kafito, Naipalala e Kachila II, situados em áreas com
alguma reserva face à ocupação residencial proposta, se deverão manter em actividade, ficando
definido, pelo presente plano, um limite consideravelmente mais amplo que a área actualmente
ocupada. O limite que é proposto representa um aumento significativo das suas áreas actuais.
Para o cemitério do Kakuluvale, localizado numa área onde se verifica já alguma edificação e para onde
está definida uma ocupação predominantemente residencial, propõe-se a cessação da actividade,
ficando apenas delimitada a área necessária para abranger a sua ocupação actual e para possibilitar a
construção de um equipamento religioso de referencia, igreja ou capela, para o respectivo bairro.

f) - Equipamentos de Segurança Pública:
Da consulta realizada ao Comando Provincial da Polícia foi identificada a intenção de alterar e de
construir diversas instalações de segurança pública. As mesmas são enumeradas em seguida,
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juntamente com as localizações que foram acordadas no âmbito do presente plano:
Polícia de Trânsito - Actualmente situada no bairro dos Castilhos, pretende-se a sua relocalização no
bairro Naipalala II, perto da saída para a Namíbia, numa área simultaneamente bem posicionada face
aos eixos de circulação e reservada das áreas residenciais. Tendo em conta a localização da Polícia Fiscal
- no Bairro Naipala II, junto à estrada nacional no seu lado Este – e a existência nos terrenos adjacentes
de actividades de armazenagem (viaturas) - que deverão ser transferidas para as áreas de logística propõe-se o aproveitamento destas áreas para a localização da nova Polícia de Trânsito.
Novas instalações do Ministério do Interior (MININT) e área de logística - As actuais estruturas do
MININT são manifestamente insuficientes para as actividades desta entidade, sendo pretendida a
construção de um novo edifício, concebido especificamente para o seu funcionamento. A sua
localização, juntamente com uma área para logística, está programada para os actuais terrenos da
Polícia de Trânsito, no Bairro dos Castilhos, junto do cruzamento para o Kuando Kubango.
Unidade de Protecção a Individualidades Protocolares (UPIP), Cadeia e Comarca Municipal, e
Área de Logística - A construção destes equipamentos está a ser equacionada em conjunto no sentido
de criar uma área especializada de actividades ligadas à segurança pública. Considerando incompatível
a coexistência de uma cadeia e de armazéns logísticos e a habitação, é proposta a sua localização na
periferia da cidade, no extremo Nordeste do perímetro urbano, no bairro Kachila II.
Unidade de Cavalaria - Esta unidade ocupará, de acordo com as intenções do Comando Provincial da
Policia, os terrenos do actual Comando da Polícia de Fronteira, que deverá ser transferido para outra área.
Polícia de Fronteira – Como possível localização para esta unidade sugere-se a área geral de
equipamentos de segurança pública, definida no Bairro Kachila II.
Quartel de Bombeiros Municipal - Este equipamento poderá ocupar os actuais terrenos da empresa
de desminagem MAG, no Bairro Kachila I, localização que garante um fácil acesso à totalidade do
perímetro urbano. A empresa citada não deverá permanecer junto das áreas residenciais, devendo a sua
relocalização ser efectuada nas zonas de logística ou fora do perímetro urbano.
Comando Municipal do Kwanhama e a Direcção Provincial de Investigação Criminal do Kunene
(DPIC) – Ambos os estabelecimentos estão actualmente em construção no Bairro Bangula I,

no

quarteirão a Norte do conjunto de escolas ali existente.

12.4 . HABITAÇÃO
De acordo com as análises realizadas ao edificado da cidade, a maioria das construções em Ondjiva,
cerca de 72%, é de carácter precário e constitui as vastas áreas de construção anárquica que envolvem
o núcleo original. O restante edificado é constituído por 23% de construção consolidada e 5 % de
construções tradicional. Perante a disparidade destes números, que salienta a precariedade do edificado
em Ondjiva, é essencial que a construção de habitação qualificada e a reconversão dos bairros de
construção anárquica seja uma prioridade para as entidades públicas e um dos principais focos do
investimento público na próxima década.
Embora não se possa falar de escassez de terrenos disponíveis para o crescimento urbano, as
particularidades biofísicas do território onde se insere a cidade de Ondjiva, com as vastas áreas de
superfície de chana dentro do perímetro urbano inadequadas à construção, impõe condicionantes
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significativas à construção das infraestruturas, à urbanização de novas áreas mais afastadas do centro
e à coesão e continuidade do espaço urbano. Assim, e face às limitações de ordem financeira
existentes, a escolha de tipologias e de índices de ocupação para a construção de habitação procurou
induzir à concentração do edificado, visando assim um crescimento e gestão mais sustentáveis do
espaço urbano.
A distribuição das diversas manchas residenciais propostas para o território da cidade teve como
objectivo uma ocupação equilibrada do mesmo, procurando por um lado a alternância entre as diversas
classes (evitando a criação de zonas exclusivas para esta ou aquela ocupação), a proximidade e fácil
acesso a zonas centrais, zonas verdes e equipamentos públicos e, também, boas acessibilidades às
diversas partes da cidade. Procurou-se, ainda, que existisse uma relação estreita entre as diversas classes
propostas face às hierarquias viárias e a proximidade às zonas centrais, fazendo corresponder os
diferentes níveis de utilização viária e funcional a densidades populacionais equiparadas. Este ponto é
particularmente importante na medida em que influi directamente no equilíbrio funcional e também
no correcto funcionamento das acessibilidades internas.
Tendo em conta as diferentes realidades económicas e sociais, o Plano definiu as seguintes classes de
uso do solo destinadas a uma ocupação predominantemente habitacional e que se descrevem,
hierarquicamente, de acordo com as densidades de construção permitidas:
Zonas Residenciais Nível I - Destinam-se à construção de habitação colectiva de média-alta
densidade, a situar no Bairro dos Castilhos, junto às centralidades propostas de maior densidade. Foi
determinada a altura máxima de 2 pisos. Trata-se de uma classe de transição entre as zonas centrais,
de construção em altura de utilização colectiva, e as residenciais de média-baixa e baixa densidade.
A determinação desta classe deriva da necessidade de densificar o espaço urbano e, também, de
estabelecer uma ocupação compatível e equilibrada face às tipologias e densidades definidas para as
zonas mistas nos Castilhos.
Zonas Residenciais Nível II - Correspondem às áreas propostas para a construção de habitação
unifamiliar de média densidade, mediante edificações em banda ou geminadas.
Esta classe tem representação mais significativa junto do centro proposto (os Bairros Bangula I e II e
Castilhos), nomeadamente no extremo Norte do Bairro dos Castilhos, no Bairro Naipala I, e na
proximidade das principais vias de circulação, como a zona Norte do Kachila I, a zona Norte do Kafito
I e a faixa central do Bairro Kakuluvale. A criação desta classe procurou conjugar a necessidade de
densificar a ocupação urbana com a forma de habitar mais usual da população, ligada às tipologias
unifamiliares e à existência de espaço livre para pátios, espaços determinantes na vida social e cultural.
Zonas Residenciais Nível III Consolidadas - Correspondem a zonas residenciais com uma estrutura
consolidada, onde predominam edificações unifamiliares de piso térreo, isoladas ou geminadas. Nestas
áreas é pretendida a manutenção da estrutura urbana e tipologias edificadas existentes, bem como os
índices de ocupação verificados, devendo, por este facto, as novas construções respeitar o tipo de
ocupação do quarteirão em que se inserem ou dos lotes vizinhos.
Foram incluídas nesta classe o conjunto de moradias no Kafito I, os quarteirões consolidados de
moradias nos bairros Pioneiro Zeca I e II, conjunto de moradias no bairro dos Castilhos, conjunto de
moradias no Naipalala I, e ainda as pequenos aglomerados situados no bairro Kafito I, junto ao actual
quartel, e no bairro Naipala I, junto ao cruzamento para o Kuando-Kubango.

53

54

Plano de Urbanização da Cidade de Ondjiva

Zonas Residenciais Nível III Propostas - Correspondem às áreas destinadas à ocupação residencial de
média-baixa densidade, através de tipologias unifamiliares isoladas ou geminadas. Esta classe destinase à constituição das zonas residenciais mais periféricas, com algum afastamento face às zonas centrais
e face à estrutura viária interna principal. Em planta de ordenamento, verifica-se a sua ocupação
essencialmente na coroa mais afastada do centro principal, marginando ambos os traçados das
variantes externas.

Figura 12.8 - Zonas residenciais definidas no Plano.

12.5 . ZONAS INDUSTRIAIS
A indústria e as actividades de produção têm vindo a estabelecer-se no território em referência, de
forma pouco expressiva, aleatória e dispersa, junto aos principais eixos viários, ocupando áreas
estratégicas para o estabelecimento de outras actividades e criando situações de conflito face às área
residenciais. Uma das prioridades de ordenamento do Plano foi regular a existência destas actividades
em solo urbano, criando zonas especializadas para

o uso industrial na periferia da cidade e as

infraestruturas necessárias ao seu funcionamento.
A escolha da Zona Industrial derivou da conjugação de diversos factores, desde aspectos ambientais, a
localização relativa aos eixos principais de comunicação com o exterior (rodoviários e ferroviários),
afastamento relativamente às áreas residenciais e a possibilidade de estabelecer áreas de apoio logístico
em terrenos contíguos.
Foram consideradas inicialmente duas possíveis localizações: a saída para o Xangongo, nos terrenos
junto ao aeroporto, no lado oposto da estrada nacional; e a saída para a Namíbia, no extremo Sul do
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Bairro Naipala II, do lado Este da estrada nacional. Apesar de ambas se situarem em pontos periféricos,
junto aos nós de ligação com o exterior, e bem posicionadas face ao regime de ventos, a saída para o
Namíbia garante a existência de terrenos mais amplos para a criação do parque industrial e uma
proximidade quase imediata relativamente ao traçado previsto para o caminho de ferro e ao interface
de transportes proposto, de maior importância para o abastecimento e escoamento de produtos. A
área definida no Plano como Zona Industrial destina-se à constituição do Parque Industrial da cidade e
deverá ser alvo, obrigatoriamente, de um plano de maior detalhe, de modo a garantir uma correcta
disposição das infraestruturas e actividades. As industrias existentes deverão ser incentivadas a
relocalizar-se na área do Parque Industrial.

12.6 . ZONAS DE APOIO LOGÍSTICO
Como Zonas de Apoio Logístico consideraram-se as zonas complementares à zona industrial e às
grandes infraestruturas de transportes, casos do Interface de Transportes e Aeroporto, que devem
concentrar todas as actividades de apoio à produção, nomeadamente as zonas de armazenagem,
grandes superfícies comerciais e serviços, podendo incluir unidades de restauração e de hotelaria.
Foram definidas duas áreas principais nesta classe de uso do solo: uma, na saída para o Xangongo, junto

Figura 12.9 - Localização da Zona Industrial e das Zonas de Apoio Logístico.
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ao aeroporto; e outra na saída para a Namíbia, junto do Interface e da Zona Industrial. Paralelamente ao
apoio que elas devem prestar às estruturas referidas, as zonas de apoio logístico pretendem autonomizar o
tráfego de atravessamento exterior face à estrutura interna da cidade, devendo para tal concentrar todos
os serviços necessários ao seu apoio, como áreas para o armazenamento de mercadorias, o abastecimento
de combustíveis, apoio mecânico às viaturas e a restauração.
Foi ainda incluída nesta classe a área situada a Oeste das ligações viárias na direcção do Kuando
Kubango que, devido à sua situação periférica face à generalidade da ocupação urbana e proximidade
às principais vias de comunicação, foi reservada para a eventual localização de estruturas de apoio ao
caminho de ferro - apeadeiro, armazenagem ou outros - e ainda para o estabelecimento de actividades
ligadas à circulação rodoviária, como sejam as estações de serviço, oficinas e zonas de armazenagem.

12.7 . USOS ESPECIAIS
Os usos especiais correspondem a actividades cuja especificidade implica a elaboração de projectos
sujeitos a legislação própria, e cuja gestão está fora do âmbito do presente Plano. Ficam incluídos nesta
classe o interface de transportes proposto, o aeroporto, e as zonas militares, cuja gestão deve ser
autónoma. Referem-se, seguidamente, as situações que no Plano correspondam a alteração ou a
construção deste tipo de equipamentos:
Interface de Transportes - A localização desta estrutura decorreu de dois factores: do traçado previsto
pelo projecto Angoferro, que implica a passagem da linha no lado Este de Ondjiva; e da necessidade
de esta se posicionar junto de um dos principais eixos de circulação viária, neste caso a EN 120 que
estabelece ligação com a Namíbia. Deste modo, as áreas reservadas para o efeito situam-se no Bairro
Naipalala II, do lado Este da Estrada Nacional, onde não existe nenhuma restrição de espaço à sua
construção. A sua construção fica dependente de projecto específico, razão pela qual não se definiram
em regulamento quaisquer parâmetros ou regras de edificação.
Aeroporto - – Na sequência das obras recentes de beneficiação, que tornaram o Aeroporto 11 de
Novembro novamente operacional, perspectiva-se agora a construção de diversas estruturas e
infraestruturas de apoio, que visam o seu melhoramento e a sua subida a uma categoria funcional
superior. Estão previstas três fases de intervenção: a primeira a realizar no curto prazo, destinada a
garantir os elementos essenciais para o funcionamento imediato do aeroporto e que inclui a construção
de um terminal de carga, de um ponto de abastecimento de combustível, de instalações provisórias de
embarque e desembarque e de instalações para os bombeiros; e as duas fases seguintes, em que se
prevê a construção definitiva da maioria das instalações e infraestruturas aeroportuárias, no lado NE da
pista, nomeadamente, dos terminais definitivos de passageiros, do Taxiway, da aerogare, entre outros.
Neste âmbito, e considerando as servidões aeroportuárias que deverão vigorar, foram introduzidas no
PUCO as seguintes alterações: a redifinição do traçado da EN 295, necessária de forma a serem
cumpridos os afastamentos mínimos requisitados pela ENANA e serem garantidos os terrenos
necessários para a construção de estruturas de apoio no lado SO do aeroporto (1ª fase de intervenção);
e a reserva de solo para a expansão do aeroporto a NE, numa extensão de 1000 metros a contar dos
limites da pista, igualmente conforme requisitado pela ENANA.
Zonas militares - Existe apenas uma estrutura militar em funcionamento dentro do perímetro urbano
– o Quartel Militar no bairro do Kafito I – estrutura que deverá, contudo, ser transferida para o exterior,
para a zona militar actualmente em construção a Sudeste da cidade de Ondjiva.
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O edifício e terreno do actual quartel ficam, contudo, reservados pelo próprio exército para serem
reutilizados como equipamento escolar, razão pela qual foram incluídos na proposta de ordenamento
na classe de uso de solo “Zona de Equipamentos”.
Apesar da intenção de retirar da cidade as actividades militares mais evidentes, o exército pretende
construir uma unidade militar de serviços no interior desta. Para esta unidade, que deverá incluir a
Polícia Militar, o Tribunal Judicial e a Procuradoria Militar, ficam reservados terrenos enquadrados na
classe de Uso Especial, junto da circular urbana, a Sul no Bairro do Naipalala.

12.8 . ESTRUTURA ECOLÓGICA
A definição da estrutura ecológica urbana visa garantir a existência dos espaços verdes de utilização pública
indispensáveis a uma vivência saudável nos aglomerados urbanos e a preservação dos elementos
ambientais fundamentais para o equilíbrio dos sistemas naturais enquadrantes e internos do núcleo urbano.
Como referido anteriormente no relatório de caracterização biofísica, a Cidade de Ondjiva situa-se
numa área com características de excepção no contexto biofísico regional do Sul de Angola, que
impõem condicionantes significativas à ocupação humana do solo. A vulnerabilidade do sistema
hidrológico, no espaço urbano e na sua envolvente, e as implicações negativas que a ocupação urbana
tem ou pode ter quando efectuada em superfície de chana, determinaram que fossem salvaguardadas
áreas significativas no perímetro urbano, restritivas à ocupação humana e priorizadas em termos de
requalificação ambiental. Foram criadas, para esse fim, as seguintes classes de uso do solo: Zonas de
Protecção Total ao Contacto Chana-Mufito e Galerias Ripicolas; Zonas de Protecção Total à Superfície
de Chana; e Zonas de Protecção Parcial.
A expressividade destas áreas na superfície total do perímetro urbano e as resultantes áreas que ficam
disponíveis à urbanização, determinaram um planeamento da estrutura verde de utilização pública
assente nas seguintes premissas:

– Aposta na densificação dos espaços urbanos, nomeadamente das superfícies de mufito,
considerando apenas as zonas verdes estritamente necessárias, como os pequenos espaços
comunitários, os verdes de enquadramento, alinhamentos arbóreos, e os espaços verdes
inseridos nos equipamentos colectivos.

– Aproveitamento das zonas definidas como de protecção para o estabelecimento dos grandes
espaços verdes de utilização pública, em especial, dos espaços de reentrância da chana nas
superfícies de mufito.

– Preservação das elementos arbóreos mais significativos contidos em espaço urbano existente
ou proposto. O património arborícola existente deverá ser contemplado nos diversos estudos
e projectos a incidir sobre o espaço urbano e constituir uma condicionante na sua elaboração.
Simultaneamente deve ser estimulado o aumento deste com acções de rearborização urbana.
Para além das classes de protecção atrás referidas foram estabelecidas as seguintes classes de usos do
solo: Os Espaços Verdes de Uso Público; Espaços Verde de Enquadramento.
Como espaços verdes Uso Público foram definidas quatro áreas de grande dimensão, coincidentes com
as principais superfícies de chana que recortam os mufitos central e Kafito , destinadas a constituir os
parques urbanos da cidade: as três áreas que recortam a face Oeste do Mufito Central, respectivamente
nos bairros dos Castilhos, Naipalala I e Naipalala II; e a superfície que estabelece a separação entre o
Bairro Kakuluvale e os bairros Kafito I e II.
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Os restantes espaços verdes enquadrados nesta classe resumem-se a situações pontuais, a pequenas
áreas no bairro dos Castilhos onde a pormenorização da malha acabou por justificar a sua definição, e
à área de ecango situada no bairro Naipala II.
Os restantes espaços verdes enquadram-se na classe de zonas verdes de enquadramento e destinamse, essencialmente, ao preenchimento de espaços intersticiais, das faixas de protecção aos principais
eixos de circulação viária e às zonas de uso especial.

12.9 . RESERVAS DE SOLO PARA A EXPANSÃO URBANA
A existência de áreas de reserva à expansão urbana, neste plano denominadas como Zonas
Urbanizáveis, decorre da necessidade de reservar solos urbanos para fazer face a necessidades futuras
da cidade, seja ao nível da habitação, de equipamentos colectivos, de terrenos para permuta e,
também, como forma de combater e controlar a especulação imobiliária.
Segundo os cálculos efectuados, a urbanização da totalidade das áreas constantes no interior do
perímetro urbano, excluindo as áreas urbanizáveis, possibilita o alojamento de, no máximo, 64 727
habitantes. Embora as previsões de crescimento demográfico a 10 anos apontem para os 71 703
habitantes, julgou-se importante não disponibilizar a totalidade dos terrenos numa fase inicial. A área
que fica disponível para construção possibilita já o estabelecimento de 17 608 habitantes acima da
população actual estimada, valor que consideramos suficiente para responder ao crescimento nos
primeiros 5 a 7 anos. Deve, assim, primeiramente, proceder-se à consolidação de todas as zonas
disponibilizadas, mantendo uma área de reserva para ser gerida de acordo com necessidades futuras.
Como área urbanizável ficou definida uma superfície de 141,4 ha na zona Norte da cidade,
correspondente à área de mufito, situada entre o aeroporto e o Bairro dos Castilhos, na actual aldeia
Ekuma. Mesmo considerando uma ocupação de baixa densidade a área em referência responde aos
valores máximos estimados de população para o horizonte temporal do Plano.

13 . PATRIMÓNIO CULTURAL
Como foi referido nos estudos de caracterização, os períodos de conflito armado que assolaram a
Cidade de Ondjiva no pós 1975, associados também a êxodos populacionais prolongados, provocaram
a destruição e degradação de uma parte significativa do seu edificado. Perante o forte crescimento
verificado nos últimos anos, o edificado consolidado corresponde hoje a uma parte minoritária no total
das edificações da cidade e encontra-se, em diversos casos, em acentuado estado de degradação.
Embora não existam edifícios que possamos categorizar como de elevado valor do ponto de vista
artístico ou arquitectónico, face ao número reduzido de edifícios que restam de alguns períodos da
história da cidade, considera-se de extrema importância a salvaguarda e recuperação dos melhores
exemplares. Estes fazem parte de uma memória colectiva da população e constituem um registo físico
dos diversos períodos da história de Ondjiva, constituindo somente pelos factores referidos um
património de grande importância.
Apesar dos diversos processos de inventariação em curso na Direcção Provincial da Educação e Cultura do
Kunene, que visam a preservação e classificação de algum do património cultural da cidade, considera-se
que estes pecam pela sua escassez e pela não contemplação de diversas situações de valor patrimonial.
Deste modo, é objectivo do presente Plano o levantamento dos edifícios, sítios, conjuntos edificados,
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ou outras situações de interesse merecedoras de protecção e valorização pelas entidades responsáveis
pelo património cultural da cidade. As situações levantadas tiveram em consideração diversos factores,
como o significado cultural e histórico, o valor arquitectónico ou urbanístico, a raridade e a
originalidade de cada situação. As razões subjacentes às seguintes propostas de inventariação são
descritas no volume III dos Estudos de Caracterização.
Os imóveis e conjuntos edificados propostos para inventariação e salvaguarda e inscritos na Planta de
Património Edificado são:
a) Conjunto de casas de habitação (nº1, na planta de património);
b) Primeiro edifício a aparecer como equipamento de saúde em 1937, situado dentro da propriedade
do Hospital Central (nº2, na Planta de Património);
c) Edifício do Hospital Central (nº3, na Planta de Património)
d) Futura sede da T.P.A.( nº4, na Planta de Património);
e) Escola de Formação Profissional de Ondjiva (nº5, na Planta de Património);
f) Escola Primária 353 (nº6 e nº7, na Planta de Património);
g) Escola de 2º e 3º Níveis (nº8, na Planta de Património);
h) Conjunto habitacional anexo ao antigo Cine-Teatro Rei Mandume (nº9, na Planta de Património);
i) Casa tipo Quinta, no Bairro dos Castilhos (nº10, na Planta de Património);
j) Casa de habitação no Bairro do Bangula I, actual MINARS (nº11, na Planta de Património).
k) Conjunto de casas no Bairro do Bangula I (nº12, 13, 14 e 19 na Planta de Património);
l) Conjunto de edifícios comerciais no Bairro do Bangula I (nº15-18 e 20 - 22, na Planta de Património);
m) Casa no Bairro do Bangula (nº23, na Planta de Património);
n) Casa no Bairro do Kafito I (nº24, na Planta de Património);
o) Casas no Bairro do Kafito I (nº25-26, na Planta de Património);
p) Edifício do Quartel no Bairro do Kafito I (nº27, na Planta de Património).

14 . ALTERAÇÕES AOS LIMITES DE BAIRRO DECORRENTES
DA PROPOSTA DE ORDENAMENTO
Perante a proposta de ordenamento definida no presente plano, indutora de alterações significativas
na estrutura urbana da cidade, considera-se necessária uma adaptação dos actuais limites de bairro aos
diversos elementos introduzidos pelo PUCO, conforme a Planta III.2. As alterações propostas aos
actuais limites de bairro são:

– Alinhamento do limite de separação entre os bairros Okapale e Kakuluvale, pela via proposta
que estabelece a ligação directa entre o bairro dos Castilhos e os referidos bairros.

– Agrupamento num único bairro dos bairros do Bangula I e II, efectuando a regularização do
seu limite a Oeste de acordo com a estrutura urbana proposta.

– Regularização dos limites do Pioneiro Zeca II de acordo com os limites propostos para o bairro
Bangula, que passa a incluir uma parte significativa dos terrenos do actual Bangula II.

– Diminuição dos limites do bairro Kachila I, que fica circunscrito à área de mufito onde está
situado o Mercado da Praça Grande, sendo desanexado o sector do mufito que se desenvolve
a Sudeste do bairro Kachila II.

– A área que corresponde à reserva de solo do Plano e sua envolvente deverá, quando tiver
início a sua urbanização, constituir um novo bairro segundo os limites definidos na planta de
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Limites de Bairro Propostos (Planta III.2), subtraindo a respectiva área à actual aldeia Ekuma,
que se desenvolve a Norte da represa, propondo-se a denominação de Ekuma I para o novo
bairro. A separação entre o novo bairro e o bairro Okapale configura a totalidade das
estruturas aeroportuárias como incluídas neste último.
Os restantes bairros mantêm sensivelmente a configuração actual.

15 . DA PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO
15.1 . O REALOJAMENTO E A RECONVERSÃO URBANA
Devido ao acentuado aumento demográfico verificado nos últimos anos e ao crescimento anárquico
que lhe esteve associado, Ondjiva apresenta hoje um tecido edificado constituído por mais de 70% de
habitações de carácter precário. Neste crescimento foram ignoradas questões como a construção das
infraestruturas urbanas básicas e a dotação de equipamentos sociais, para além de outras mais ligadas
ao ordenamento espacial, como a disposição do edificado, e a definição das estruturas de circulação e
de espaços verdes públicos.
Tendo em vista a reconversão urbana destas áreas e a contenção dos processos de crescimento
anárquico é urgente a definição de políticas habitacionais direccionadas para as questões do
realojamento (indispensáveis para dar início às operações de reconversão urbana) e para a resposta à
procura geral de habitação.
Perante a escassez de terrenos livres para o desenvolvimento de operações urbanísticas de grande
escala, em especial junto ao centro, a reconversão das zonas de ocupação anárquica, a construção
generalizada de habitação e o realojamento das suas populações deverão constituir um processo
integrado, progressivo, gerindo de forma cuidadosa a ocupação do espaço e procurando responder
eficazmente, nas diversas fases de reconversão urbana, às necessidades de habitação. Neste sentido, foi
definido um faseamento geral das operações urbanísticas definidas no Plano, apresentado em detalhe
no volume de Directrizes Programáticas, que teve como preocupações centrais a reconversão urbana
de acordo com as prioridades definidas, a construção de habitação e o realojamento atempado e eficaz
das populações envolvidas.
Para uma primeira fase de intervenção – o primeiro biénio de vigência do plano - foram identificadas as
áreas livres mais significativas junto do tecido urbano existente e das primeiras zonas a realojar, áreas
que deverão ser as primeiras a ser urbanizadas, com um forte pendor de habitação económica e social,
de modo a permitir o início do realojamento da população residente nas áreas de ocupação anárquica.
Uma das preocupações na definição destas áreas foi garantir a sua proximidade das áreas a realojar e
evitar, desta forma, afastamentos significativos das populações da sua área de residência actual.
Com o realojamento da população terá início o processo de reconversão urbanística das áreas libertas,
que deverá decorrer durante o segundo biénio. A construção nessas áreas deverá, novamente, ter em
vista uma forte presença de habitação económica e social de forma a possibilitar o realojamento na fase
seguinte definida no faseamento do Plano. Este processo deverá decorrer sucessivamente até que seja
garantida habitação condigna para a generalidade da população da cidade de Ondjiva e se
reconvertam as grandes manchas de construção anárquica.
Descrevem-se, seguidamente, as áreas diagnosticadas como de intervenção prioritária e as operações
urbanísticas que lhes ficam associadas, todas previstas para os dois primeiros biénios de vigência do Plano.
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a) As Zonas de construção anárquica localizadas em superfície de Chana, superfícies de contacto entre
chana e mufito ou nos pseudo-mufitos, bem como as que apresentam condições habitabilidade
particularmente precárias devem ser alvo de realojamento imediato. Enquadram-se nas situações
referidas as seguintes áreas:

– Superfícies de chana que interceptam o Mufito Central de Ondjiva na sua face Oeste,
respectivamente nos Bairros Castilhos e Naipalala, onde se verifica uma forte ocupação de
construção anárquica;

– Faixas de protecção ao contacto chana-mufito definidas em Planta de Ordenamento – Estas
faixas são particularmente sensíveis do ponto de vista ambiental (sistema hidrológico e
comunidades ripícolas), devendo ser efectuado o realojamento das populações nelas
residentes e a irradicação geral das construções;

– Área de Mufito e de pseudo-mufito no extremo Norte do Bairro Kachila I - Corresponde a uma
área com ocupação humana já significativa, parcialmente estabelecida em áreas com risco de
cheia (áreas de pseudo mufito), que deverá ser sujeita a uma operação de realojamento e
erradicação das construções existentes, não apenas pelo risco de cheia, mas pelas precárias
condições de vida verificadas.
b) Zonas com ocupação humana pouco significativa que devem ser alvo de realojamento prioritário
para permitir a implementação de operações urbanísticas destinadas à criação de habitação:

– Zona central do Bairro Kachila I,
– Zona Sudoeste do Kafito I
– Bairro Kachila II
c) Área Sul do Bairro Castilhos – Situada junto ao núcleo central da cidade (bairro Bangula), esta área
tem uma localização privilegiada para o estabelecimento de actividades centrais e dar continuidade à
centralidade do Bangula. A intervenção nesta área é considerada prioritária de modo a evitar uma maior
ocupação anárquica e possibilitar o desenvolvimento de operações urbanísticas que visem a sua
consolidação como parte do centro da cidade.
d) Zonas livres, próximas do centro e das áreas a realojar prioritariamente, que deverão ser alvo de
operações imediatas de urbanização para dar início aos processos de realojamento:

–
–
–
–
–

Extremo Norte do Bairro dos Castilhos
Zona Sul do Bairro Kachila I
Extremo Sudeste do bairro Kafito I
Kakuluvale Sul
Sector Norte do Naipalala II

15.2 . UNIDADES OPERATIVAS DE PLANEAMENTO E GESTÃO (UOPG´S) E OUTRAS
OPERAÇÕES URBANÍSTICAS INERENTES À IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO.
A definição de unidades operativas destina-se a estabelecer os objectivos e os termos de referência que
devem assistir à elaboração de planos de pormenor para áreas especificas do território urbano. Os
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territórios visados constituem normalmente, pelas carências evidenciadas, características inerentes ou
pelos objectivos específicos delineados, unidades urbanas concretas que justificam um planeamento
integral. As operações urbanísticas referidas no ponto anterior e as restantes inerentes à execução das
opções do Plano são enquadradas por este em UOPG´s que visam a sua execução.
A execução das diversas UOPG´s fica dependente da elaboração de Planos de Pormenor (PP´s)
específicos a incidir sobre a totalidade da área abrangida. Importa referir que os PP´s são instrumentos
de gestão territorial, que definem a organização espacial de áreas especificas do território municipal,
detalhando sobre a forma e as regras de ocupação do solo, e servem de base à elaboração dos projectos
de execução das infraestruturas, de arquitectura e dos espaços exteriores.
A referenciação espacial das UOPG´s propostas, encontra-se representada na Planta III.4
As diversas unidades operativas e os respectivos Planos de Pormenor foram definidos tendo em conta
o faseamento pretendido para a implementação das opções do plano e ficam enquadrados da seguinte
forma nas fases de execução do plano que devem corresponder na medida do possível aos vários
biénios da sua vigência:

Unidades Operativas de Gestão a executar no primeiro biénio de vigência do Plano:
UOPG I – Plano de Pormenor do Kachila I Sul.
UOPG II - Plano de Pormenor do Extremo Noroeste dos Castilhos.
UOPG III - Plano de Pormenor Naipala II Norte
UOPG IV - Plano de Pormenor Kafito I Sudeste
UOPG V - Plano de Pormenor do Extremo Sul do Kakulevale
UOPG VI – Plano de Pormenor da Zona Industrial e Logística
Unidades Operativas de Gestão a executar no segundo biénio de vigência do Plano:
UOPG VII – Plano de Pormenor do Kachila II
UOPG VIII – Plano de Pormenor Kachila I central
UOPG IX – Plano de Pormenor Castilhos Sul
UOPG X – Plano de Pormenor Kafito I Sudoeste
UOPG XI – Plano de Pormenor Kakuluvale Oeste
UOPG XII – Plano de Pormenor da Zona Logística do Bairro Okapale
Unidades Operativas de Gestão a executar no terceiro biénio de vigência do Plano:
UOPG XIII - Plano de Pormenor do Centro Norte dos Castilhos
UOPG XIV - Plano de Pormenor Naipalala I Este
UOPG XV - Plano de Pormenor da Zona do Bispado
UOPG XVI - Plano de Pormenor Kafito I Noroeste
UOPG XVII – Plano de Pormenor do Parque Desportivo de Ondjiva
UOPG XVIII – Plano de Pormenor do Núcleo Central no Bangula
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Unidades Operativas de Gestão a executar no quarto biénio de vigência do Plano:
UOPG XIX - Plano de Pormenor Naipala I Oeste
UOPG XX - Plano de Pormenor Kafito I Nordeste
UOPG XXI - Plano de Pormenor do Kafito II
UOPG XXII - Plano de Pormenor do Naipalala I Centro
UOPG XXIII – Plano de Pormenor Kakuluvale Centro Norte
UOPG XXIV - Plano de Pormenor do Parque Urbano Central
Unidades Operativas de Gestão a executar no quinto biénio de vigência do Plano:
UOPG XXV - Plano de Pormenor do Pioneiro Zeca I
UOPG XXVI - Plano de Pormenor do Parque Urbano Pioneiro Zeca
UOPG XXVII – Plano de Pormenor do Parque Urbano do Naipalala
As UOPG foram definidas para responder a questões concretas no território de Ondjiva e podem ser
agrupadas, genericamente, em quatro vertentes: as que têm por objectivo principal a construção
generalizada de habitação, mais vocacionadas para o realojamento da população residente em áreas
de carácter anárquico ou para a construção de iniciativa privada; as que visam a consolidação e
requalificação do tecido urbano existente; as destinadas à criação da Zona Industrial e de zonas de
apoio logístico; e as que se destinam à constituição dos principais espaços verdes de uso público.
Descrevem-se, em seguida, as diversas UOPG, os respectivos planos de pormenor, e os objectivos gerais
e específicos para eles traçados.
UOPG I - Plano de Pormenor do Kachila I Sul.
Área: 50,6 ha
Âmbito: Construção generalizada de habitação, com especial relevo para a destinada ao realojamento
da população residente em áreas de construção anárquica.
Situação presente: Ocupação humana do espaço pouco significativa, com o predomínio de
edificações do tipo tradicional.
Objectivos específicos: Construção, a curto prazo, de habitação económica e social destinada à
realização de operações de realojamento.

UOPG II - Plano de Pormenor do Extremo Noroeste dos Castilhos.
Área: 27 ha
Âmbito: Construção generalizada de habitação, com especial relevo para a destinada ao realojamento
da população residente em áreas de construção anárquica.
Situação presente: Ocupação humana do espaço pouco significativa e com o predomínio de
edificações do tipo tradicional.
Parte da UOPG é presentemente ocupada pelas FAA.
Objectivos específicos: Construção, a curto prazo, de habitação económica e social destinada à
realização de operações de realojamento, no extremo Norte da UOPG.
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Definir a organização espacial da área residencial do exército e das faixas de edificado a construir ao
longo das vias principais de circulação, destinadas a uma ocupação do tipo misto.

UOPG III - Plano de Pormenor Naipala II Norte
Área: 132,1 ha
Âmbito: Construção generalizada de habitação, com especial relevo para a destinada ao realojamento
da população residente em áreas de construção anárquica.
Situação actual: Ocupação humana do espaço esparsa e com o predomínio de edificações do tipo
tradicional. Verifica-se alguma ocupação de carácter definitivo, nomeadamente equipamentos de
armazenagem e as instalações da Polícia Fiscal ao longo da E.N. 120.
Objectivos específicos: Construção, a curto prazo, de habitação económica e social destinada à
realização de operações de realojamento nas áreas destinadas exclusivamente à habitação.
Definição de áreas residenciais para responder às necessidades de habitação de outros segmentos de
população, tendo em conta uma ocupação heterogenia que estimule uma integração social mais
equilibrada.
Definir a organização espacial da área de utilização mista e o enquadramento espacial das áreas
reservadas para equipamentos colectivos, visando a constituição de uma centralidade de âmbito local.
UOPG IV - Plano de Pormenor Kafito I Sudeste
Área: 32,4 ha
Âmbito: Construção generalizada de habitação, com especial relevo para a destinada ao realojamento
da população residente em áreas de áreas de construção anárquica.
Situação actual: Ocupação humana do espaço pouco significativa e com o predomínio de edificações
do tipo tradicional.
Objectivos específicos: Construção, a curto prazo, de habitação económica e social destinada à
realização de operações de realojamento.
UOPG V - Plano de Pormenor do Extremo Sul do Kakulevale
Área: 57 ha
Âmbito: Construção generalizada de habitação, com especial relevo para a destinada ao realojamento
da população residente em áreas de construção anárquica.
Situação actual: Ocupação humana do espaço pouco significativa em grande parte da área, com o
predomínio de edificações do tipo tradicional.
Presença crescente de edificações de tipo unifamiliar definitivas, junto do espaço Kunene Africa,
decorrentes de projectos recentes de loteamento.
Objectivos específicos: Construção, a curto prazo, de habitação económica e social destinada à
realização de operações de realojamento, nas área destinadas exclusivamente para habitação.
Integração dos loteamentos aprovados e das construções definitivas existentes na organização espacial
a propor para a UOPG.
Definição de uma zona central junto do atravessamento para o Bairro Kafito I.
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Definir a organização espacial da área de utilização mista, junto do atravessamento para o Bairro Kafito
I, e o enquadramento espacial das áreas reservadas para equipamentos colectivos, nomeadamente do
cemitério do Kakuluvale, visando a constituição de uma centralidade de âmbito local.

UOPG VI - Plano de Pormenor da Zona Industrial e Logística
Área: 87,7 ha
Âmbito: Criação do Parque Industrial da Cidade e de zona de apoio logístico às actividades produtivas,
à circulação rodoviária de atravessamento e às grandes infraestruturas de transportes.
Situação actual: Ocupação humana do espaço pouco significativa e com o predomínio de edificações
do tipo tradicional.
Presença a poente da E.N. 120 de estrutura ligada à comercialização automóvel.
Objectivos específicos: Criação de uma área especializada para as actividades produtivas, composta
por um parque industrial e por zonas de apoio logístico
Definição de todas as infraestruturas necessárias ao correcto funcionamento das actividades, bem como
à salvaguarda ambiental.
Criação de uma área industrial que responda eficazmente às actividades existentes e que potencie o
desenvolvimento do sector produtivo.
Criação de uma área para actividades logísticas de apoio à zona industrial, à circulação geral de
atravessamento, às actividades urbanas e ao interface de transportes.
UOPG VII - Plano de Pormenor do Kachila II
Área: 78,7 ha
Âmbito: Construção generalizada de habitação, com especial relevo para a destinada ao realojamento
da população residente em áreas de construção anárquica.
Situação actual: Presença de construções de carácter anárquico recentes, a ocidente da E.N.372,
conjuntamente com núcleos de habitação tradicional pré-existente.
Objectivos específicos: Erradicação das construções anárquicas.
Construção de habitação económica e social destinada à realização de operações de realojamento.
Definição de áreas residenciais para responder às necessidades de habitação de outros segmentos de
população, tendo em conta uma ocupação heterogenia que estimule uma integração social mais
equilibrada.
UOPG VIII - Plano de Pormenor Kachila I Central
Área: 45,4 ha
Âmbito: Construção generalizada de habitação, com especial relevo para a destinada ao realojamento
da população residente em áreas de construção anárquica.
Situação actual: Verifica-se o aparecimento de algum edificado, segundo ocupação anárquica, em
contraste com a ocupação tradicional ainda dominante.
Objectivos específicos: Construção de habitação económica e social destinada à realização de
operações de realojamento.
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Definição de áreas residenciais para responder às necessidades de habitação de outros segmentos de
população.

UOPG IX - Plano de Pormenor Castilhos Sul
Área: 23,7 ha
Âmbito: Constituição da centralidade dos Castilhos.
Situação actual: Verifica-se uma acentuada ocupação anárquica do espaço urbano com construções de
carácter definitivo, que impede a definição de uma estrutura urbana coerente e o prolongamento das
infraestruturas a todo o bairro dos Castilhos.
A parte Sul da unidade é composta por um conjunto de moradias unifamiliares dispostas segundo uma
malha planificada que, no entanto, nunca foi concretizada na sua plenitude.
Objectivos específicos: Erradicação da construção anárquica.
Pormenorização da organização espacial definida pelo PUCO, tendo em vista a continuidade da malha
urbana dos Bairros Bangula I e II.
Consolidação dos quarteirões de moradias no limite Sul da unidade.
Salvaguarda do funcionamento e expansão dos equipamentos referentes ao abastecimento de água à cidade.
Definir a organização espacial das áreas de utilização mista, tendo em vista a afirmação dos Castilhos
como centro terciário da cidade de Ondjiva.
UOPG X - Plano de Pormenor Kafito I Sudoeste
Área: 26,8 ha
Âmbito: Construção generalizada de habitação, com especial relevo para a destinada ao realojamento
da população residente em áreas de construção anárquica.
Situação actual: Verifica-se o aparecimento de algum edificado de carácter definitivo, que
gradualmente se tem vindo a introduzir num espaço marcadamente tradicional.
Objectivos específicos: Erradicação das construções anárquicas.
Construção de habitação económica e social destinada à realização de operações de realojamento.
Definição de áreas residenciais para responder às necessidades de habitação de outros segmentos sociais.
UOPG XI - Plano de Pormenor Kakuluvale Oeste
Área: 34 ha
Âmbito: Construção generalizada de habitação, com especial relevo para a destinada ao realojamento
da população residente em áreas de construção anárquica.
Situação actual: Ocupação humana do espaço pouco densa, com o predomínio de edificações do tipo
tradicional.
Objectivos específicos: Construção de habitação económica e social destinada à realização de
operações de realojamento.
UOPG XII - Plano de Pormenor da Zona Logística do Bairro Okapale
Área: 76 ha

Relatório Técnico

Âmbito: Criação de zona de apoio logístico às actividades produtivas, à circulação rodoviária de
atravessamento e às grandes infraestruturas de transportes.
Situação actual: Alguma ocupação tradicional nos espaços mais afastados da E.N. 295.
Presença da unidade de hotelaria “ Vila Okapale” , actualmente a mais significativa do ramo na cidade.
Encontra-se em construção uma nova unidade hoteleira a Sul da “Vila Okapale”
Objectivos específicos: Constituição de uma área para actividades logísticas de apoio ao aeroporto, à
circulação geral de atravessamento e as actividades urbanas, onde deverá permanecer uma função
hoteleira significativa.
UOPG XIII - Plano de Pormenor do Centro Norte dos Castilhos
Área: 42,3 ha
Âmbito: Constituição da centralidade dos Castilhos.
Situação actual: Verifica-se uma acentuada ocupação anárquica do espaço urbano, com construções
de carácter definitivo, o que impede a definição de uma estrutura urbana coerente e o prolongamento
das infraestruturas a todo o bairro dos Castilhos.
Objectivos específicos: Erradicação da construção anárquica.
Pormenorização da organização espacial definida pelo PUCO, tendo em vista a continuidade da malha
urbana dos Bairros Bangula I e II.
Construção de habitação destinada aos vários segmentos sociais.
Definir a organização espacial das áreas de utilização mista, tendo em vista a afirmação dos Castilhos
como centro terciário da cidade de Ondjiva.
UOPG XIV - Plano de Pormenor Naipalala I Este
Área: 22,3 ha
Âmbito: Construção generalizada de habitação, com especial relevo para a destinada ao realojamento
da população residente em áreas de construção anárquica.
Situação actual: Verifica-se uma acentuada ocupação anárquica do espaço urbano que impede a
definição de uma estrutura urbana coerente e a construção de infraestruturas.
Objectivos específicos: Erradicação da construção anárquica
Construção de habitação económica e social destinada à realização de operações de realojamento.
Integração de habitação diversificada destinada a diversos segmentos sociais.
Consolidação do conjunto edificado no extremo Norte da UOPG.
UOPG XV - Plano de Pormenor da Zona do Bispado
Área: 16,1 ha
Âmbito: Consolidação da área segundo uma ocupação semelhante à existente no Bairro Pioneiro Zeca I.
Situação actual: Verifica-se uma acentuada ocupação anárquica do espaço urbano, com algum peso
de construções de carácter definitivo, que impede a definição de uma estrutura urbana coerente.
A área e a disposição espacial do bispado representam um entrave ao prolongamento do tecido urbano
consolidado da envolvente e à definição de uma estrutura urbana coerente.
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Objectivos específicos: Erradicação da construção anárquica.
Reconversão urbana da área tendo em vista a continuidade da malha proveniente dos Bairros Bangula
e Pioneiro Zeca I.
Integração do bispado na estrutura proposta
Definição das zonas destinadas ao uso comercial
UOPG XVI - Plano de Pormenor Kafito I Noroeste
Área: 29,6 ha
Âmbito: Construção generalizada de habitação, com especial relevo para a destinada ao realojamento
da população residente em áreas de construção anárquica.
Situação actual: Verifica-se uma acentuada ocupação anárquica do espaço urbano, em parte por
construções de carácter definitivo, que impede a definição de uma estrutura urbana coerente.
Encontra-se um conjunto de moradias consolidadas no sector Sul da unidade.
Objectivos específicos: Erradicação da construção anárquica
Construção de habitação económica e social destinada à realização de operações de realojamento.
Integração de habitação diversificada para os diversos segmentos sociais
Consolidação urbana do conjunto de moradias no sector Sul da unidade.
UOPG XVII - Plano de Pormenor do Parque Desportivo de Ondjiva
Área: 12,2 ha
Âmbito: Criação do parque desportivo da cidade
Situação actual: Localização do actual estádio municipal, com fraca infraestruturação de apoio
Verifica-se uma acentuada ocupação anárquica na envolvente do estádio, o que impede a definição de
uma estrutura urbana coerente e a construção de infraestruturas
Objectivos específicos: A construção de um parque desportivo para a cidade que deverá incluir as
seguintes estruturas: pavilhão gimnodesportivo, campo para a prática de atletismo e de futebol de 11,
campos polidesportivos e específicos para as diversas modalidades, circuitos de corta mato e zonas
verdes de utilização pública
UOPG XVIII - Plano de Pormenor do Núcleo Central no Bangula
Área: 46,4 ha
Âmbito: Consolidação da área como centro administrativo e cultural da cidade.
Situação actual: Concentração dos principais edifícios de carácter administrativo e de equipamentos
de utilização colectiva na cidade, com maior expressão ao longo do principal eixo de circulação
Ocupação pouco planeada do espaço, com a disposição algo casuística do edificado, a existência de
diversos espaços expectantes e indefinição dos espaços exteriores de utilização pública.
Presença significativa de actividades terciárias no sector Noroeste da unidade, onde se verifica alguma
coerência urbanística no conjunto edificado e estrutura urbana.
Objectivos específicos: Erradicação das construções menos ajustadas à vocação administrativa e
central da área.
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Requalificação urbana da área tendo em vista a correcção das assimetrias existentes, a correcta
implantação e volumetria do edificado a construir, e a definição do espaço público de circulação e de
permanência.
Requalificação do quarteirão dos escombros tendo em vista a criação de uma área vocacionada para
equipamentos de âmbito cultural.
Consolidação da área como centro administrativo e cultural da cidade.
UOPG XIX - Plano de Pormenor Naipala I Oeste
Área: 44,3 ha
Âmbito: Construção generalizada de habitação, com especial relevo para a destinada ao realojamento
da população residente em áreas de construção anárquica.
Situação actual: Verifica-se uma acentuada ocupação anárquica do espaço urbano, o que impede a
definição de uma estrutura urbana coerente e a construção de infraestruturas.
Objectivos específicos: Erradicação da construção anárquica
Construção de habitação económica e social destinada à realização de operações de realojamento.
UOPG XX - Plano de Pormenor Kafito I Nordeste
Área: 35,9 ha
Âmbito: Construção generalizada de habitação, com especial relevo para a destinada ao realojamento
da população residente em áreas de construção anárquica.
Situação actual: Verifica-se uma acentuada ocupação anárquica do espaço urbano, que impede a
definição de uma estrutura urbana coerente e a construção de infraestruturas. Presença significativa de
actividades ligadas à segurança pública e ao exército, no extremo Este da unidade, nomeadamente, da
Polícia de Fronteira e do Quartel Militar de Ondjiva.
Objectivos específicos: Erradicação da construção anárquica
Construção de habitação económica e social destinada à realização de operações de realojamento.
Definição e enquadramento na estrutura urbana das áreas de equipamentos propostas.
UOPG XXI - Plano de Pormenor do Kafito II
Área: 18,2 ha
Âmbito: construção generalizada de habitação, com especial relevo para a destinada ao realojamento
da população residente em áreas de construção anárquica.
Situação actual: Verifica-se uma acentuada ocupação anárquica do espaço urbano, que impede a
definição de uma estrutura urbana coerente.
Objectivos específicos: Erradicação da construção anárquica
Construção de habitação económica e social destinada à realização de operações de realojamento.
Definição das área de uso misto no extremo Sul da unidade.
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UOPG XXII - Plano de Pormenor do Naipala I Centro
Área: 31,9 ha
Âmbito: Constituição de uma centralidade de nível local e consolidação do sector Sul como núcleo
residencial.
Situação actual: Lotes de grande dimensão contíguos à EN 120, onde se localizam alguns
equipamentos colectivos.
Núcleo de moradias de carácter definitivo no sector Sul da unidade
Preenchimento da restante área por construções de carácter anárquico
Objectivos específicos: Erradicação da construção anárquica.
Reconversão do tecido urbano tendo em vista a consolidação e rentabilização dos equipamentos
existentes e o estabelecimento de uma ocupação mista do espaço.
Consolidação do sector Sul da unidade de acordo com a ocupação estabelecida no conjunto de
moradias pré-existente.
UOPG XXIII - Plano de Pormenor do Pioneiro Zeca I
Área: 83,4 ha
Âmbito: Consolidação e requalificação do tecido urbano existente
Situação actual: Bairro de moradias unifamiliares do período colonial que se destaca pela coerência e
unidade da sua estrutura do restante tecido urbano.
Degradação do edificado existente
Presença de lotes expectantes no quadrante Noroeste
Os quarteirões nascente da unidade denotam ter ficado em alguns casos incompletos, apresentando
lotes expectantes ou subaproveitados.
Objectivos específicos: Consolidação dos quarteirões de acordo com o tecido construído existente,
maximizando a ocupação do espaço, tendo em vista a harmonização do bairro.
UOPG XXIV - Plano de Pormenor Kakuluvale Centro-Norte
Área: 95 ha
Âmbito: Construção generalizada de habitação, através de empreendimentos de iniciativa privada.
Situação actual: Ocupação dispersa com habitação tradicional, concentrada no sector Norte e Sul da
unidade.
Aparecimento de alguns lotes de grande dimensão junto à E.N. 295, nos quais se têm estabelecido
funções de armazenagem e de habitação.
Surgimento de construção anárquica no limite Sudeste da unidade, em especial junto da antiga estrada
nacional.
Objectivos específicos: Erradicação da construção anárquica.
Definição da estrutura urbana tendo em vista a construção de habitação de iniciativa privada.
Deslocalização das unidades de armazenagem para as áreas de apoio logístico.
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UOPG XXV - Plano de Pormenor do Parque Urbano Central
Área: 14,2 ha
Âmbito: Criação dos espaços verdes urbanos de referência.
Situação actual: Engloba planos de flúvio correspondentes às chanas Ndjiva e Kakuluvale
Localização da represa de Ondjiva na chana N´djiva, constituindo sistema de apoio ao abastecimento
de água da cidade, não estando garantidas condições mínimas de salvaguarda das águas aí represadas.
Disseminação de construções de carácter anárquico, em plano de chana, no sector Nordeste da
unidade, bem como ao longo dos contactos chana-mufito.
Presença de oficina para automóveis, em situação irregular, tendo em atenção a sua edificação na
chana Kakuluvale.
Objectivos específicos: Erradicação da construção anárquica.
Deslocalização da oficina automóvel da chana Kakuluvale para área apropriada.
Salvaguarda de todo o perímetro da represa de Ondjiva, bem como da área directamente afecta ao
plano de enchimento desta.
Recuperação paisagística dos planos de chana e superfícies de contacto chana-mufito, tendo em conta
as essências vegetais autóctones da área.
Constituição desta área, tendo em conta as limitações inerentes às suas características especificas, como
espaço de uso público e de lazer de referência na cidade.
UOPG XXVI - Plano de Pormenor do Parque Urbano Pioneiro Zeca
Área: 22,5 ha
Âmbito: Criação dos espaços verdes urbanos de referência.
Situação actual: Disseminação de construções de carácter anárquico, em plano de chana, bem como
ao longo dos contactos chana-mufito.
Densificação da construção no pequeno mufito “a Ilha”, sem apresentar condições mínimas de
habitabilidade.
Presença de duas chimpacas no extremo Sul da unidade com crescente processo de assoreamento e
acumulação de lixos.
Objectivos específicos: Erradicação da construção anárquica em plano de chana, nas superfícies de
contacto chana-mufito, bem como na “Ilha”.
Recuperação paisagística dos planos de chana e superfícies de contacto chana-mufito, tendo em conta
as essências vegetais autóctones da área, bem como a reabilitação das chimpacas existentes.
Reconversão da área da ilha para funções de apoio à área verde, nomeadamente, através de
equipamentos ligados à restauração e lazer.
Constituição desta área, tendo em conta as limitações inerentes às suas características especificas, como
espaço de uso público e de lazer de referência na cidade.
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UOPG XXVII - Plano de Pormenor do Parque Urbano do Naipalala
Área: 16,5 ha
Âmbito: Criação dos espaços verdes urbanos de referência.
Situação actual: Reduzida presença de edificações, estabelecidas no contacto chana-mufito.
Sector que se apresenta bem conservado ao nível do plano de chana.
Objectivos específicos: Recuperação paisagística das superfícies de contacto chana-mufito, tendo em
conta as essências vegetais autóctones da área.
Constituição desta área, tendo em conta as limitações inerentes às suas características especificas, como
espaço de uso público e de lazer de referência na cidade.
Ficam ainda consagradas as seguintes operações urbanísticas que, pelas suas características, estão
sujeitas a projectos especificos:

–
–
–
–

Construção ou reconversão dos Mercados Tradicionais.
Criação do Interface de Transportes.
Criação do Pólo Universitário.
Reabilitação dos Cemitérios existentes.

16 . ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES
16.1 . LIGAÇÕES AO EXTERIOR – SITUAÇÃO ACTUAL
Como referido anteriormente, a Cidade de Ondjiva, principal aglomerado populacional e centro
administrativo da Província do Kunene, ocupa uma posição privilegiada na rede de comunicações entre
a Namíbia e Angola, constituindo um ponto de passagem quase obrigatório para os movimentos
migratórios e comerciais. É a partir de Ondjiva que se estabelece o acesso directo à Namíbia e derivam
os principais eixos viários de distribuição na Província do Kunene e de acesso às províncias vizinhas: a
Estrada Nacional nº 295 que, a partir do Xangongo, permite a ligação ao Lubango pela Estrada
nacional 105; a Estrada nacional nº 372 que dá acesso para Nordeste ao Kuando-Kubango e para Norte
ao Cuvelai (pela EN nº 120); e a Estrada Nacional nº 120, principal acesso à Namíbia via Santa Clara.
As potencialidades desta posição são, contudo, diminuídas pelo estado avançado de degradação das
vias, especialmente da ligação ao Lubango, centro urbano determinante nas relações comerciais de
Ondjiva. A ligação à Namíbia, apesar do perfil reduzido da via, apresenta um razoável estado de
conservação.
No que respeita às ligações aéreas, a reabilitação recente do aeroporto veio reforçar a influência
regional de Ondjiva, que passou a dispor da capacidade para estabelecer ligações directas com as
principais capitais de província e potencialmente, caso se venha a dotar o aeroporto com características
especificas para esse fim, ligações internacionais.
Inexistentes até à data na Província do Kunene, as infraestruturas ferroviárias poderão ser uma realidade
a médio-longo prazo. A sua construção está a ser equacionada no âmbito do Projecto Angoferro,
prevendo o traçado geral definido a ligação entre a actual linha do caminho-de-ferro de Moçamedes e
a Namibia, passando pela Jamba Mineira, Tchamutete, Cuvelai, Mupa, Evale, Anhanca, Ondjiva,

Relatório Técnico

Namacunde e Stª Clara. O funcionamento desta infraestrutura poderá ser, também, um importante
motor de desenvolvimento para Ondjiva e para a Província, na medida em que estabelece um meio
alternativo eficaz para o abastecimento e escoamento de produtos e reforça as comunicações na
direcção Cuvelai-Dongo.
Ao nível dos transportes rodoviários, as alternativas existentes de ligação ao exterior resumem-se às
carreiras colectivas que efectuam as ligações com Santa Clara e Lubango e aos táxis colectivos que
também operam nos mesmos percursos. O desenvolvimento deste tipo de ligação poderá conhecer um
impulso significativo caso haja uma melhoria efectiva nas infraestruturas rodoviárias de âmbito regional.
Tendo em conta as infraestruturas existentes, podemos concluir que o principal entrave nas acessibilidades
a Ondjiva é o acentuado estado de degradação das estradas nacionais, sobretudo, nas ligações para
Menongue, Cuvelai (não asfaltadas) e Lubango. Não sendo objectivos do presente plano estudar e
apontar soluções para a rede regional de circulação, salienta-se a importância da reabilitação e
manutenção das principais estradas de âmbito regional para a projecção e desenvolvimento da cidade. A
degradação das vias dificulta, por exemplo, a implementação de uma rede eficaz de transportes
rodoviários de ligação regional, visto que implica um rápido desgaste dos veículos em circulação, elevados
custo com a manutenção dos mesmos e percursos muito demorados entre localidades.
A um nível mais local, directamente relacionado com a cidade de Ondjiva, verificam-se problemas no
escoamento do trânsito de atravessamento exterior. Embora Ondjiva se situe na confluência das
principais vias regionais, num ponto onde se faz a distribuição do tráfego para diversos pontos do
território, não existem ainda as infraestruturas adequadas para um desempenho eficaz desta função. A
totalidade dos fluxos, locais ou de atravessamento, tem como única alternativa a passagem pelo centro
da cidade, o que resulta, com a circulação de pesados, em situações de conflitos com a vivência local
e numa degradação mais acentuada das vias.

16.2 . LIGAÇÕES AO EXTERIOR – PROPOSTA
Tendo em conta a implementação futura do Projecto Angoferro, foi reservado um corredor para a
passagem de infraestruturas ferroviárias e uma área para a construção de um interface geral de
transportes, de modo a que a cidade beneficie directamente da passagem desta infraestrutura.
O traçado do corredor proveniente do Cuvelai deverá atingir Ondjiva no seu limite Nordeste, divergir
para Sul, exteriormente à cidade, até prefigurar paralelamente a estrada nacional 120 e prosseguir em
direcção à Namíbia. Na definição deste corredor procurou-se interferir o mínimo com as superfícies de
chana, correspondendo o traçado proposto aos atravessamentos menos significativos destas, quer no
seu número, quer na sua extensão.
A construção destas infraestruturas e a sua proximidade à cidade poderão ser factores determinantes
para o desenvolvimento económico, nomeadamente para todo o sector produtivo, facilitando o
abastecimento e o escoamento de produtos. Deste modo, a sua localização acabou por influenciar
directamente outras opções do plano, como a localização das estruturas produtivas da cidade, casos do
pretendido parque industrial e de zonas de logísticas de apoio à produção. O interface geral de
transportes deverá concentrar, simultaneamente, o terminal ferroviário e um terminal rodoviário.
É proposta, também, a construção de duas Variantes Externas de Circulação (VEC´s), uma que
possibilita a circulação independente na ligação Sul-Norte, da Namíbia para o Lubango, contornando
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a cidade a Oeste, e uma segunda, partindo de um ponto comum no sector Sul da cidade, que potencia
as ligações entre a Namíbia e o Kuando-Kubango, e com o Cuvelai. As duas variantes estabelecem um
contínuo entre si, permitindo também o escoamento do trânsito que, por exemplo, se desloca do
Xangongo para o Kuando-Kubango. O objectivo principal desta medida é estabelecer a ligação directa
entre as 3 estradas nacionais que convergem em Ondjiva, exteriorizando o tráfego de atravessamento
face à circulação interna e constituir uma alternativa para algumas deslocações internas, sobretudo, nas
ligações entre as zonas mais periféricas da cidade.
Por motivos relacionados com as servidões aeroportuárias, foram ainda introduzidas alterações ao
traçado actual da EN 295, no troço que margina os terrenos do aeroporto, salvaguardando um
afastamento maior desta face à pista de aterragem. As alterações propostas resumem-se ao afastamento
para Oeste do actual traçado.

16.3 . ESTRUTURA VIÁRIA INTERNA – SITUAÇÃO ACTUAL
Apesar do acentuado crescimento demográfico e urbano verificado nos últimos anos em Ondjiva não
se verificou um acompanhamento adequado na construção de infraestruturas de apoio, entre as quais
se incluem as viárias. Sem grandes alterações desde a época colonial, a rede viária existente consiste
nos principais acessos da cidade ao exterior - as ligações à Namíbia, Lubango e Kuando-Kubango - no
conjunto de arruamentos que constitui o actual centro da cidade (Bairros Bangula e Pioneiro Zeca I e
II), e numa rede generalizada de caminhos de terra batida, que tem vindo a acompanhar o crescimento
urbano mais recente. A estrutura viária, considerada para este efeito como as vias asfaltadas preparadas
para a globalidade da circulação rodoviária, é assim pouco abrangente e mesmo inexistente em
grandes extensões do perímetro urbano, constituindo um entrave significativo à mobilidade, ao
desenvolvimento equilibrado do espaço urbano e, também, ao desenvolvimento das actividades
económicas.

16.4 . ESTRUTURA VIÁRIA INTERNA – PROPOSTA
O Plano determina nesta matéria, essencialmente, uma estrutura geral de circulação, abrangente à
totalidade do perímetro urbano, hierarquizada segundo as ocupações locais propostas (Planta III.5). A
hierarquia de circulação contempla 4 níveis de vias urbanas:

– As vias principais, que correspondem às variantes externas ou aos eixos de ligação ao exterior
contidos dentro do perímetro, e que devem permitir um escoamento célere do trânsito;

– As vias colectoras, que são os eixos estruturantes de circulação em espaço urbano,
funcionando como eixos de entrada na cidade e efectuando o grande escoamento do trânsito
interno;
As vias distribuidoras, que realizam a distribuição do trânsito por todo o perímetro urbano;

–
– As vias de acesso local, que apenas foram definidas em casos muito particulares da malha
urbana.
Deste modo, efectua-se uma alteração significativa do modelo geral de circulação, actualmente
confluente para um único ponto – o centro administrativo e terciário da cidade –, autonomizando a
circulação exterior da circulação interna, criando alternativas de deslocação dentro do espaço urbano,
e adequando os níveis de utilização viária às ocupações existentes e propostas.
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Paralelamente às variantes externas, que já por si criam alternativas para a circulação interna, a estrutura
proposta prevê a construção de outras vias de hierarquia inferior possibilitando a circulação pelo
interior aos dois eixos actualmente incontornáveis,
Descrevem-se, seguidamente, para as diversas categorias de vias de circulação urbana definidas, os
perfis tipo que devem estar subjacentes à sua construção.
16.4.1 . PARÂMETROS E PERFIS TIPO DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO URBANA
a) - As Vias Principais (variantes externas) compreendem 1 faixa de rodagem em cada sentido com 4
metros de largura cada e bermas de segurança, nos termos descritos na figura seguinte, e ainda:

– Admitem cruzamentos pontuais com as vias distribuidoras e sem edificado ao longo da via;
– Contêm zonas verdes de enquadramento em ambos os lados da via, formalizadas em faixas
de 25 metros a partir do seu limite máximo.

Figura 16.1 - Perfil tipo para Via Principal.

b) - As Vias Colectoras permitem a construção ao longo da via, excepto nos casos em que se defina em
contrário na Planta de Ordenamento, e subdividem-se em:
Via Colectora do Tipo I, que coincide com a Rua Rei Mandume, apresentando uma
remodelação do perfil existente, que consiste na construção de um separador central que dá
continuidade ao existente na Av. 11 de Novembro, nos termos descritos na figura seguinte,
e ainda:
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– Prevê zonas de paragem de autocarros incluídas nos passeios e, se possível, ciclovias;
– Dispõe de passagem de nível de peões, com refúgio a meio da via, no separador central.

Figura 16.2 – Perfil tipo para Via Colectora Tipo I.

–
–

Vias Colectoras do Tipo II, que coincidem com as vias colectoras propostas no Bairro dos
Castilhos, com duas faixas de circulação de sentidos contrários, com 3,5 metros de largura
cada, estacionamento longitudinal em ambos os lados da via e ciclovias incluídas nos passeios, nos termos descritos da figura seguinte, e ainda:
Prevêem paragens para autocarros incluídas nos passeios;
Dispõem de passagens de nível de peões.

Figura 16.3 - Perfil tipo para Via Colectora Tipo II.
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–

Vias Colectoras do Tipo III, que coincidem com as vias colectoras de saída da cidade, e
que apresentam duas faixas de sentido contrário, com 4 metros de largura cada, passeios
laterais na parte superior e inferior do talude, devendo os passeios inferiores incluir ciclovias,
nos termos descritos na figura seguinte, e ainda:
Nas áreas em que a via não se formaliza através de talude, apenas se prevê passeio lateral
nos dois lados da via com 3 metros de largura mínima e com ciclovia incluída, se possível.

Figura 16.4 - Perfil tipo para Via Colectora Tipo III.

c) - As Vias Distribuidoras compreendem 2 faixas de circulação com dois sentidos, com 3 metros de
largura cada, estacionamento em ambos os lados da via e ciclovias caso a dimensão da rua o permita,
de acordo com a figura seguinte:

Figura 16.5 - Perfil tipo para Via Distribuidora.
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d) - As Vias de Acesso Local compreendem 2 faixas de circulação com dois sentidos, com 3 metros de
largura cada e com estacionamento longitudinal de um dos lados da via, nos termos da seguinte figura:

Figura 16.6 - Perfil tipo para Via Local.

V
INFRAESTRUTURAS GERAIS
17 – INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
17.1 – SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PROPOSTO
17.1.1. - ORIGEM DA ÁGUA
Como caracterizado no capítulo do diagnóstico da situação existente é patente a escassez de água na
Cidade de Ondjiva.
A escassez de água subterrânea na região e a pressão na procura levará a que o abastecimento de água
à cidade de Ondjiva, a partir do rio Cunene seja a alternativa mais viável.
Na margem esquerda do rio Cunene junto à localidade do Xangongo, a cerca de 100 km a Noroeste
de Ondjiva, prefigura-se o local mais indicado para a nova origem de água do sistema de
abastecimento à região. A construção de uma captação superficial no rio e a partir desta, o
abastecimento dos núcleos urbanos ao longo da estrada nacional 295, incluindo Ondjiva e Santa Clara,
(aglomerado a cerca de 40 km a sul de Ondjiva) é tida como a alternativa mais vantajosa para a
localização da origem da água do futuro sistema de abastecimento, pelas seguintes principais razões:

– disponibilidade hídrica do rio Cunene ao longo do ano;
– condições naturais ideais para a execução de uma captação;
– Xangongo é um aglomerado populacional de importância regional. A captação permitirá
também criar um reforço ao actual sistema de abastecimento à povoação;

– origem em Xangongo permitirá todas as operações de implantação, execução e montagem
dos órgãos de captação e adução, com boas condições de acesso, localização e segurança.
A partir do Xangongo serão abastecidos os seguintes núcleos urbanos: Xangongo – Môngua – Ondjiva
Namacunde – Santa Clara, com derivação eventual, em Ondjiva, para Hongo/Chiede.
Trata-se de uma obra estruturante fundamental para o desenvolvimento desta região, que se considera
ser, eventualmente, a única solução para o abastecimento de água do eixo Xangongo – Ondjiva – Santa
Clara. É por seu turno uma obra de elevado custo e tecnicamente complexa dadas as distâncias a vencer
num terreno de conformação topográfica praticamente plano.
A adução de água a partir de Xangongo definirá o sistema final a implementar.
No entanto, até ao abastecimento final do Xangongo estar concluído será estabelecida uma alimentação
provisória a partir de Oshikango (na Namíbia) que, via Santa Clara–Namacunde, visará colmatar as
necessidades entretanto existentes. Numa fase inicial, esta alimentação provisória constituirá um sistema
intermédio de evolução da adução de água a Ondjiva.
Este sistema intermédio de adução será constituído pela conduta a construir desde a Namíbia, pelos furos
existentes e, ainda, pela construção de novas infraestruturas hidráulicas descritas no capítulo dos recursos
hídricos subterrâneos.

80

Plano de Urbanização da Cidade de Ondjiva

Importa salientar que devem ser mantidas e/ou reabilitadas, todas as captações subterrâneas existentes,
continuando a constituir a principal origem de água para os aglomerados populacionais, até ao reforço
com o sistema do Xangongo.
Quando as obras de captação no rio Cunene e as de adução aos vários aglomerados estiverem
concluídas (sistema final de adução), será invertido o sentido da água, passando a ir de Ondjiva para
Santa Clara, ficando o sistema a funcionar como descrito no esquema seguinte:

Captação superficial no
Rio Cunene - Junto à
cidade do Xangongo

Adução aos vários
aglomerados incluindo
Ondjiva e Santa Clara

Reserva e
Tratamento de água
junto à captação

Reservatórios na cidade de
Ondjiva e distribuição a toda
a população a partir destes

17.1.2 - CAUDAIS DE ADUÇÃO
Numa fase inicial, até 2007, julga-se como mínimo desejável poder dispor de caudais de adução que
confiram uma distribuição de água com uma capitação média de 50 l/hab/dia. Assim sendo, para os
cerca de 50 000 habitantes de Ondjiva estimados para o ano 2007 seria necessário um caudal de
adução de:
Q=

5000 x 50 x 1,25
86400

= 36 a l/s.

Como o sistema de Oshikango poderá aduzir, em princípio, 25 l/s, haverá, assim, a necessidade de
assegurar os restantes 15 l/s através da produção local.
Actualmente os sistemas do Caricoco e do Ipembe, no seu conjunto e, em 24 horas de produção, no
caso do primeiro sistema se encontrar operacional, assegurariam 10 l/s. Assim, ter-se-á que reforçar
estas captações para idealmente, em 16 horas, produzirem:
Q=

15 x 86400
16 x 3600

= 22,5 l/s

ou um pouco menos, mas sempre da ordem dos 20 l/s.
Numa fase imediata, primeira metade de 2005, deveria contar-se já com este reforço das captações
locais, para um caudal de cerca de 20 l/s.
Em simultâneo com o reforço da adução, importa também controlar a qualidade da água e
implementar, eventualmente, um simples sistema de desinfecção.
Quando a adução de água proveniente do Xangongo estiver operacional a capitação aumentará
naturalmente podendo atingir um valor de 80 l/hab/dia no âmbito da vigência do Plano de
Urbanização da Cidade de Ondjiva (PUCO), embora os órgãos de reserva e transporte devam ser
dimensionados para, pelo menos, 100 l/hab/dia.
17.1.3 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROPOSTA
Face à reduzida dimensão da rede existente e ao seu estado de conservação será necessário remodelar
a rede existente e ampliá-la tendo em conta o desenvolvimento definido no P.U.C.O.
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Pretende-se que conjuntamente com o aumento da capacidade de adução, aumentar o conforto da
população dotando os fogos com redes prediais de água. Para garantir este pressuposto será necessário
investir também na rede de distribuição a instalar nos arruamentos.
A nova rede de distribuição será constituída por canalizações de PVC com diâmetros entre os 110 mm
e os 400 mm, e por órgãos instrumentais de apoio, nomeadamente: válvulas de seccionamento,
descargas de fundo, bocas de rega e lavagem e marcos de incêndio. Os marcos de incêndio deverão
ter um afastamento de 200 m entre si enquanto as descargas de fundo deverão ser instaladas nos
pontos baixos da rede e as bocas de incêndio e lavagem nas extremidade da rede funcionando também
como descargas de fundo.
Os pormenores da rede de abastecimento de água a construir encontram-se definidos no Desenho IV.1.3.
Na origem da rede de abastecimento de água (Centro Distribuidor Principal) propõe-se a construção
de 6 reservatórios de 6000 m3 e de uma estação elevatória para elevar a água para uma torre de pressão
com 30 m de altura, de modo a assegurar uma reserva de água para 3 dias.
17.1.4 . FASEAMENTO CONSTRUTIVO
O período de elaboração dos Projectos previstos no Plano é de 10 anos, tendo sido definidas Áreas de
Intervenção Prioritárias associadas a cada biénio. As obras que se julgam ser mais urgentes foram
previstas para o biénio 2005/2007 e as menos urgentes para os restantes biénios.
Assim sendo, na 1ª fase (biénio 2005/2007) preconiza-se a construção das seguintes obras:

– captação e estação de tratamento de água (ETA) do Rio Cunene, e a sua adução às várias
localidades a partir do Xangongo;

– reservatórios criteriosamente localizados e dimensionados para volumes de armazenamento
de três dias da população a servir (com base na capitação futura – 100 l/hab/dia e em 25%
de perdas na rede), estação elevatória e torre de pressão para efectuar uma adução gravítica
a toda a cidade (dimensionamento para capitações intermédias);

– adução às zonas de construção previstas para este biénio e nas restantes zonas construção de
chafarizes para abastecimento das populações;

– adução à estação de tratamento de águas residuais de Ondjiva e ao aterro sanitário da cidade,
bem como às várias instalações (postos de limpeza) associadas à recolha de resíduos sólidos
urbanos. Preconiza-se que todas estas instalações estarão em construção durante este biénio,
sendo o abastecimento de água imprescindível para o seu funcionamento;

– adução ao aeroporto.
Numa 2ª fase (biénio 2007/2009), prevêem-se as seguintes obras:

– remodelação da rede de abastecimento existente no centro da cidade e da conduta do
Ipembe, já dimensionadas para a capitação futura, seguindo parcialmente o traçado préexistente;

– adução às zonas de construção previstas para este biénio, mantendo nas restantes zonas a
desenvolver o sistema de chafarizes para abastecimento das populações.
Na 3ª fase (biénio 2009/2011), prevêem-se as seguintes obras:

– adução às zonas de construção previstas para este biénio, mantendo nas restantes zonas a
desenvolver o sistema de chafarizes para abastecimento das populações.
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Na 4ª fase (biénio 2011/2013), prevê-se a construção das seguintes obras:

– adução circular à cidade com a construção de condutas nas variantes propostas no PUCO;
– adução às zonas de construção previstas para este biénio, mantendo nas restantes zonas a
desenvolver o sistema de chafarizes para abastecimento das populações.

O faseamento das obras de abastecimento de água na cidade de Ondjiva encontra-se definido na
Planta IV.1.2.

17.2 – RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS
17.2.1 - INTRODUÇÃO
A situação hidrogeológica na zona de Ondjiva, em consequência das características geológicas das
formações existentes, caracteriza-se pela variabilidade espacial e em profundidade da permeabilidade
do substrato. A irregularidade da precipitação associada à morfologia do terreno faz com que sejam
inviáveis captações superficiais locais e fazem depender todo o abastecimento de captações
subterrâneas, mais ou menos profundas.
Por outro lado, o desconhecimento da existência de planos de prospecção rigorosos e da capacidade
dos recursos hídricos subterrâneos torna necessário realizar um conjunto de estudos e de actividades
que se apresentam no capítulo seguinte.
17.2.2 - PLANO DE ACTIVIDADES
No início de qualquer estudo, e considerando o exposto no capítulo anterior será muito vantajoso um
reconhecimento geológico da zona, que se traduza numa cartografia litoestratigráfica numa escala não
inferior a 1/50.000. Esta base cartográfica, existente ou a desenvolver, constituirá uma referência para
todo o trabalho seguinte.
Refere-se na documentação consultada uma quebra de produtividade de furos, em particular durante
períodos de estiagem. As origens destas quebras de produtividade têm que ser explicadas. Podem ser,
nomeadamente, captações envelhecidas com obstrução de drenos, corrosão de entubamentos,
escassez de recursos, interferências com outros furos. Para se definirem estas causas, importará
caracterizar os diferentes níveis aquíferos, incluindo os aspectos de qualidade hidrogeoquímia e de
piezometria, para o que se deverá realizar:

– determinações sistemáticas, in situ, de parâmetros como condutividade eléctrica,
temperatura, pH e cloretos, além da medição do nível da água, onde tal for possível;

– recolha de amostras de água para posterior análise físico-química laboratorial, em alguns dos
pontos de água considerados mais representativos;

– ensaios de bombagem e recuperação de níveis, em furos seleccionados para o efeito, com
acompanhamento da evolução do nível da água durante uma bombagem prolongada (em
princípio cerca de 72 horas) e durante a posterior recuperação após paragem da extracção;

– o nivelamento topográfico dos pontos de observação.
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A informação assim recolhida irá permitir fazer uma análise da variabilidade espacial do potencial
hidráulico, o que, cruzando com a informação sobre a qualidade da água, permitirá nomeadamente,
identificar diferentes níveis aquíferos, construindo as respectivas cartas piezométricas, as quais revelarão
direcções de fluxo e gradientes hidráulicos (zonas mais ou menos permeáveis). Será, desta forma,
desenvolvido um modelo conceptual dos aquíferos em presença que deverá constituir o guia
orientador da fase de prospecção e pesquisa subsequente.
Paralelamente à recolha de dados, haverá que proceder aos seguintes trabalhos:

– limpeza, desinfecção e recuperação de furos existentes actualmente inoperacionais e/ou
contaminados;

– equipamento dos furos recuperados com novos sistemas de bombagem e elevação da
água, sistemas de protecção (tampas e cadeados) e controlo (níveis e caudais);

– eventual selagem por cimentação daqueles que se revelarem irrecuperáveis e que constituem perigosos meios de contaminação dos aquíferos.
Como se sabe, muitas das captações existentes situam-se no perímetro urbano de Ondjiva, onde não
existe rede de saneamento e existem "fossas rotas". A utilização destes furos, geralmente pouco
profundos, deve estar na origem de muitas doenças de origem hídrica (diarreias, malária, febre tifóide),
pelo que não serão considerados na futura rede de abastecimento. No que respeita às infraestruturas
existentes, serão particularmente consideradas as captações que se situam na Chana do Caricoco e as
da Chana do Ipembe.
Na definição de novos pólos de captação atender-se-á às características da solução transitória de
adução de água de Santa Clara. Neste sentido, afigura-se desde já como área a prospectar a que se
desenvolve em direcção ao aeroporto, uma vez que esta zona será atravessada por uma conduta
adutora em direcção à cidade.
Na fase de prospecção e pesquisa, as perfurações serão realizadas pelo método rotary, com circulação
inversa de lamas bentoníticas. Deverá ser feito o controlo da densidade e viscosidade da lama de
circulação, com recolha sistemática de amostras das formações atravessadas. No final, deverão ser
realizadas diagrafias eléctricas e nucleares com vista a caracterizar a sequência litológica, em particular
no que respeita ao conteúdo argiloso e à porosidade do meio. Os níveis que se revelarem de maior
permeabilidade deverão ser aproveitados para a captação definitiva, mediante a aplicação de uma
coluna de revestimento em PVC roscado com drenos de elevada área de admissão com filtros préinstalados, dimensionados e colocados estrategicamente de acordo com os resultados da pesquisa.
Pretende-se, desta forma, construir captações em que as perdas de carga na entrada da água no furo
sejam minimizadas e, com a limpeza e desenvolvimento por sistema de air lift, a fazer após a descida
da coluna definitiva, maximizar a respectiva produtividade.
Dependendo das conclusões a que se chegar na caracterização dos diversos níveis aquíferos presentes,
poderão ser projectadas outras formas de captação de maior rendimento se se justificar a exploração
de níveis relativamente pouco profundos. Poderá ser o caso de poços com drenos radiais. Também
poderão ser projectados sistemas de recarga de aquíferos, se se concluir que desta forma se poderá
aumentar a quantidade de recurso disponível, evitando as quebras de produtividade em períodos de
estiagem, referidos anteriormente.
Actualmente desconhecem-se as potencialidades hídricas da maior parte da área envolvente da cidade,
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a distâncias de alguns quilómetros e de eventuais níveis aquíferos mais profundos. Pensa-se que se
deveriam investigar essas potencialidades, mediante um plano adequado de prospecção. Este
consistiria na realização de sondagens mecânicas até profundidades da ordem dos 150/250 m,
segundo a técnica anteriormente referida.

18 . INFRAESTRUTURAS DE DRENAGEM E TRATAMENTO
DE ÁGUAS RESIDUAIS
18.1 . SISTEMA PROPOSTO
Não existindo actualmente rede de drenagem de águas residuais em Ondjiva será necessário
implementar um sistema total e completo, construído de uma forma faseada de modo a permitir
melhores condições sanitárias e de higiene desde o ano de início do projecto. Assim, no mais curto
prazo deverão ser construídas Unidades Sanitárias Públicas (USP), onde a população das áreas em fase
de consolidação e péri-urbana poderá afluir para lavagens e necessidades fisiológicas. Na área urbana
consolidada não haverá alterações, mantendo-se a utilização das fossas sépticas.
Tendo em conta que o abastecimento da população é feito através de captações subterrâneas e que os
solos são pessamiticos com possibilidade de contaminação dos lençóis freáticos, não se recomenda a
utilização massiva de fossas sépticas. Assim sendo, nas fases subsequente é de prever a implementação
de sistemas de drenagem de águas residuais em toda a cidade e a sua condução para uma Estação de
Tratamento de Águas Residuais (ETAR).
A rede de drenagem de águas pluviais, até dados mais precisos, poderá passar por uma solução de
drenagem com valetas ao longo dos arruamentos e por uma rede de colectores com câmaras drenantes
para zonas da cidade que inundam com chuvadas de pequena ou média intensidade.
18.1.1 . UNIDADES SANITÁRIAS PÚBLICAS (USP)
As USP a construir terão uma divisão por sexos e serão constituídos por:

– uma zona de sanitas, uma de lavatórios e uma de chuveiros onde as pessoas poderão fazer a
sua higiene pessoal;

– um vestiário com bancos e cacifos onde as pessoas poderão deixar os seus pertences
enquanto fazem a sua higiene;

– uma pequena sala para o encarregado da USP, que ficará responsável pela manutenção e bom
funcionamento da Unidade;

– uma pequena sala para arrumos, onde se guardarão equipamentos de limpeza da Unidade
ou peças de reserva;

– uma zona exterior coberta, com tanques para lavagens de roupa.
As águas residuais destas instalações drenarão graviticamente para as fossas sépticas construídas sob
elas. Simultaneamente, em local adequado, será construída a primeira fase duma ETAR com tratamento
secundário, para receber o esgoto produzido nas USP. Enquanto as redes de drenagem de ligação à
ETAR não estiverem concluídas as águas residuais das USP serão periodicamente transportadas através
de limpa fossas e camiões cisterna.
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Figura 18.1 - Perspectiva de uma Unidade Sanitária Pública.

18.1.2 - REDES DE SANEAMENTO
As redes de saneamento serão construídas de acordo com as áreas prioritárias para cada biénio e
encaminharão as águas residuais domésticas para a ETAR que também será construída de forma faseada
consoante as necessidades.
Tendo em conta a topografia, não será possível, por gravidade, levar os efluentes até à ETAR, pelo que
será necessário a construção de várias Estações Elevatórias (EE) e das respectivas condutas elevatórias.
A rede de drenagem de águas residuais deverá ter um traçado que em termos económicos e de
eficiência seja o melhor, desde os diferentes pontos de recolha até à Estação de Tratamento. Deverá ser
tido como referencial o traçado dos arruamentos, em particular ao longo dos seus eixos.
Os pormenores da rede de drenagem a construir encontram-se definidos nas Plantas IV.2.3 e IV.2.4.
18.1.3 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS (ETAR)
A definição da localização da ETAR deverá ter em consideração os seguintes condicionalismos:

– localizar-se fora do perímetro urbano, para permitir uma correcta expansão da cidade;
– localizar-se em área tendo em conta o rumo dos ventos dominantes;
– localizar-se adequadamente afastada de furos e chanas que fornecem água para consumo
humano e animal.
Uma primeira peritagem define um bom local a SW da Cidade a cerca de 3500m da área urbana e a
1500m da área prevista para o aterro sanitário.
Para valores de população desta ordem é recomendável uma ETAR convencional com o arejamento de
média carga. Comparativamente a sistemas de tratamento denominados “menos complexos” e “mais
amigos do ambiente” como sejam os sistemas por lagunagem, uma ETAR convencional permite ter
menores áreas afectadas, maior eficiência e controlo de tratamento.
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Os sistemas por lagunagem são mais indicados para valores de população mais baixos pois implicam
grandes áreas que, quanto maiores forem, menor é o seu controlo tornando-se menos eficientes. Para
além disso, sendo um processo dito “natural”, a eficiência do tratamento é de difícil controlo e há uma
tendência para o desleixo da sua manutenção.
Cumulativamente, grandes planos de água relativamente parados poderão provocar o crescimento de
populações de mosquitos, que, numa zona de malária endémica, não será na verdade uma solução
aconselhável.
As águas resultantes do tratamento da ETAR poderão ser reutilizadas em rega ou rejeitadas nas chanas
criteriosamente seleccionadas. Estas águas residuais tratadas não podem ser consumidas directamente,
nem utilizadas para cozinhar nem estar em contacto directo com as pessoas (banhos). Quanto às lamas
produzidas, após desidratação, poderão ser usadas como fertilizante agrícola.
Uma Estação de Tratamento deste tipo incluirá os seguintes tratamentos:
Tratamento Preliminar
– Sistema de medição de caudal – equipamento que permite, no canal de entrada na ETAR,
medir o caudal que está a entrar;
– Desarenador – equipamento para remoção de areias da água residual. Este órgão é fundamental porque as areias acumulam-se nos vários órgãos da ETAR sendo difícil retirá-las e,
como têm um efeito abrasivo, podem danificar os equipamentos.
Tratamento Primário
– Decantador primário – tanque habitualmente de forma circular para retenção de sólidos
suspensos;
Tratamento Secundário
– Tanque de arejamento – tanque com injecção de oxigénio/ar para manutenção de uma
massa microbiana continuamente, que consumirá a matéria orgânica existente na águas;
– Decantador secundário - tanque habitualmente de forma circular para retenção de sólidos
suspensos, produzidos no tratamento biológico.
Tratamento Lamas
– Espessador Gravítico – tanque habitualmente de forma circular para espessamento das
lamas provenientes dos decantadores;
– Desidratação de lamas – edifício com equipamento (centrifugas, filtros banda) que permitem a redução da percentagem da água nas lamas, facilitando o seu manuseamento e
transporte.
Para a manutenção da ETAR será necessário formar pessoal especializado, com conhecimentos para
manter e explorar convenientemente a estação para que ela cumpra o seu objectivo eficientemente, ou
seja, tratar as águas residuais domésticas, descarregando para o meio ambiente uma água menos
prejudicial. Na figura 18.2 encontra-se esquematizada a ETAR a construir.

Figura 18.2 - Esquema da ETAR a construir.
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18.1.4 - FASEAMENTO CONSTRUTIVO
O faseamento das obras de saneamento será o seguinte:
1ª fase (2005/2007) - construção das redes de saneamento nas áreas de construção previstas para este
biénio e da 1ª fase da ETAR. Em todas as outras zonas da cidade serão construídas Unidades Sanitárias
Públicas sob as quais se instalarão fossas sépticas estanques onde as águas residuais se acumularão;
2ª, 3ª e 4ª fases (biénios 2007/2009, 2009/2011 e 2011/2013) - construção das redes de saneamento
nas áreas de construção previstas para estes biénios e das restantes fase da ETAR consoante as
necessidades.
O faseamento das obras de saneamento na cidade de Ondjiva encontra-se definido nas Plantas IV.2.1
e IV.2.2.

19 . SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
19.1 - INTRODUÇÃO
O presente documento, respeita à definição das linhas gerais de orientação estratégica para a gestão
dos Resíduos Sólidos Urbanos (com a sigla R.S.U.) da Cidade de Ondjiva.
Após uma caracterização, de base, da situação, recorrendo à informação disponível, traçou-se um
quadro orientador, em termos de linhas genéricas, para uma abordagem integrada do Sistema de
Resíduos Sólidos Urbanos.
Desta forma, pretende-se enunciar, neste capítulo, uma proposta de Sistema e um “conjunto de
ferramentas” para a sua operacionalização, no contexto do Plano alargado das infraestruturas, para um
horizonte temporal de 10 anos (2005 – 2015).
Nas Plantas IV.3.1 e IV.3.2 apresenta-se o Sistema de Resíduos Sólidos Urbanos Proposto.

19.2 – SISTEMA PROPOSTO
19.2.1 - CONCEPÇÃO GERAL
Pretende-se, no horizonte 2005-2015, que a Cidade de Ondjiva disponha de um “Sistema Estruturado
de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos”, capaz de:

– assegurar a limpeza regular e normal das vias e dos espaços públicos, em geral, garantindo o
asseio e a higiene dos lugares;

– remover os resíduos depositados pela população e demais fontes geradoras e acondicionados
em contentores a instalar;

– encaminhar os resíduos removidos para destinos técnica e ambientalmente adequados;
– assegurar o destino dos resíduos de forma correcta e apropriada, em função da sua potencial
valorização.
Em suma, potenciar e zelar pela sanidade do meio, minimizando a incidência de focos de doenças junto
da população, maximizando o seu bem estar e qualidade de vida. Assim e considerando os vários
subsistemas da estrutura organizacional de um Sistema de R.S.U., propõe-se a estrutura que nos pontos
seguintes se apresenta.
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19.2.2 . SUBSISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA
Compreende o conjunto de actividades, de natureza manual, mecânica ou mista, necessárias a
assegurar a limpeza das vias e dos espaços públicos em geral.
Em termos organizacionais é proposta a sua estruturação dividindo a Cidade de Ondjiva em cinco
grandes zonas (correspondentes à generalidade das áreas residenciais, de serviços, comerciais e de
apoio logístico), a serem designadas por Zonas de Limpeza. Cada uma dessas 5 zonas, assenta numa
unidade funcional de gestão denominada Posto de Limpeza (P.L. 1 a P.L. 5).
O Posto de Limpeza será uma instalação, à qual ficará adstrito um quadro de pessoal e um conjunto de
meios de trabalho (ferramentas, utensílios e equipamentos simples diversos). Para tal, há que considerar
uma área de implantação de 300 m3, como valor máximo, compreendendo área descoberta
(logradouro e parqueamento) e coberta com as seguintes valências:

–
–
–
–

gabinete para o Encarregado de Posto;
área social;
balneários e vestiários;
área para armazenagem de materiais e utensílios.

Cada Posto de Limpeza irá funcionar como um ponto de apoio e de coordenação das actividades de
limpeza da Zona de inserção, de início e de fim dos serviços dos funcionários adstritos.
Cada Zona será subdividida em áreas ou sectores de trabalho operativo, definidos e classificados em
função das exigências de limpeza e dos padrões estabelecidos.
O trabalho será fundamentalmente assente na utilização intensiva de mão de obra. O recurso a
"dumpers" será fundamental para uma melhor eficácia do serviço.
19.2.3 . SUBSISTEMA DE REMOÇÃO
Definido como a actividade de retirada dos R.S.U. dos locais de produção, através das componentes de
deposição, recolha e transporte.
Como dados de base ter-se-á:

– para uma população actual de cerca de 47.000 habitantes e atribuindo um valor diário de
produção de resíduos por habitante de 0,5 Kg, resulta uma produção global diária de 23
toneladas, sendo que a produção anual rondará as 8.400 toneladas;

– em 2015 e face a uma população estimada em 71.000 habitantes e a uma produção esperada
de 0,8 Kg/habitante e dia, estima-se uma produção global média diária de R.S.U. de cerca de
57 toneladas, sendo que a produção anual se estima em aproximadamente 20.800 toneladas.
Nestes termos e face às características urbanas da Cidade e ao tipo de fontes geradoras, propõe-se a
adopção de um sistema diferenciado de deposição:

– áreas urbanisticamente consolidadas - deposição colectiva em contentores metálicos
fechados, com capacidades de 800 a 1100 litros (salvo instituições e outros que justifiquem a
afectação individual de contentores). Espaçamento entre contentores em média 250 m;

– áreas não consolidadas urbanisticamente - deposição colectiva em contentores metálicos
abertos de 5 a 7 m3, a colocar em locais de acesso a viaturas, com um espaçamento máximo
entre contentores de 500 m;
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– áreas de grande produção, tais como mercados e zonas industrial e de apoio logístico
deposição em contentores abertos, porventura fechados com tampas (segundo usos), de 5/7
m3 a 15 m3.
A remoção dos diversos tipos de contentores será efectuada através de veículos adequados ao tipo de
contentores, por sua vez, em função dos circuitos estabelecidos numa perspectiva optimizada.
Os serviços serão preferencialmente realizados no período diurno (um turno de trabalho), com uma
frequência de 7 dias por semana para a generalidade dos circuitos, salvo nos locais de aferição, com
taxas de enchimento dos equipamentos inferiores a 50% da sua capacidade.
Considerando uma produção média diária para 2015 de 57 toneladas e admitindo que o peso
específico se mantém na ordem dos 500 Kg/m3, é de ter em conta que seja necessário instalar no
terreno uma capacidade volumétrica, em equipamentos nas suas diversas tipologias, de 114.000 litros.
Esta capacidade estará dependente da periodicidade de recolha estabelecida (diária ou não diária), dos
espaçamentos entre os equipamentos, de singularidades várias, de modo a proporcionar uma ampla e
equilibrada cobertura das áreas.
Para o transporte dos contentores ao local de descarga (pressupondo a inexistência de transferência,
não justificável face à distância de aproximadamente 5 Km) é de prever, como mínimo indispensável:

– viaturas fechadas com caixa de compactação, 15 m3 de capacidade como mínimo e
elevadores para contentores de 800/1100 litros – 2 unidades;

– viaturas porta contentores de 5/7 m3 – 2 unidades;
– viaturas porta contentores de 15/30 m3, tipo ampliroll – 2 unidades.
Complementarmente 5 "dumpers" para apoio às Zonas de Limpeza, bem como duas pás carregadoras
com retro (remoções várias com apoio de contentores abertos, limpezas de superfícies de chana,
resíduos acumulados, etc.).
Para a promoção da separação dos resíduos passíveis de potencial valorização para reutilização ou
reciclagem, caso do vidro de garrafas importadas sem retorno do vasilhame, do alumínio das latas de
bebida ou do papel/cartão, haverá necessidade de identificar potenciais receptadores, a fim de garantir
a viabilidade económica do processo.
Admitindo que possam vir a existir condições (alternativas viáveis de escoamento dos materiais), no
médio prazo, para esta diferenciação dos R.S.U., é de considerar a colocação de equipamentos de
deposição nos Postos de Limpeza, pelo menos numa primeira fase. Pretende-se assim constituir uma
rede de “pontos verdes”, assentes numa base de inserção em instalações públicas e outras. Esta
estratégia permitirá um melhor acompanhamento e gestão do processo.
É igualmente de vir a considerar a possibilidade de criar estruturas organizadas ao nível da comunidade
que, numa perspectiva de luta contra a pobreza, possam potenciar a actividade de recolha de materiais
passíveis de valorização e, consequentemente, complementar os mecanismos de subsistência.
Na vertente dos resíduos hospitalares dever-se-á prever a construção de uma unidade de incineração,
a localizar no Hospital. Assim, os resíduos perigosos gerados serão encaminhados em contentores
herméticos (desde os vários serviços) para este equipamento de queima. Os resíduos produzidos na
unidade hospitalar mas equiparados a urbanos (por exemplo, restos de alimentos), serão
acondicionados em contentores do tipo de 1100 litros e removidos pelos circuitos a prever, de modo
idêntico, para os demais contentores instalados na via pública.
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19.2.4 - SUBSISTEMA DE DESTINO FINAL
Trata-se do conjunto de operações que visam providenciar um adequado destino dos resíduos.
Nesta perspectiva, considera-se a construção de um aterro sanitário na designada “Unidade de
Valorização e Eliminação de R.S.U.”, a ser localizado a 5/6 Km da Cidade (em direcção a Santa Clara),
em área de mufito.
Solução construída por células que podem variar entre 1 e 5 m de espessura, 2,5 a 7,5 m de largura e
comprimento variável. Os resíduos são, assim, descarregados e espalhados em faixas de pequena
espessura (0,4 a 0,75 m) e compactados. São cobertos diariamente por uma camada de terra com
espessura não superior a 20 cm, camada que é removida quando da execução da camada superior.
Sobre cada célula, depois de completa, efectua-se a cobertura com terra e com uma espessura entre os
15 e os 30 cm.
Para a sua implantação estão envolvidas diversas actividades essenciais, de que se destacam:

–
–
–
–
–

movimentação de terras e regularização de taludes;
impermeabilização do terreno (do fundo e dos taludes);
execução da rede de drenagem de águas pluviais e superficiais;
execução da rede de drenagem de águas lixiviantes (para posterior unidade de tratamento);
execução da rede de drenagem do biogás, através da colocação de chaminés afastadas entre
si cerca de 50 a 60 m para saída (com um possível aproveitamento) do biogás.

Para um agregado populacional de 71.000 habitantes (Ondjiva – 2015) e considerando a produção
média diária no horizonte (2015) de 0,8 Kg/habitante, com um peso específico de 500 Kg/m3 e uma
altura máxima de resíduos de 7 m (não excedendo a cota do terreno em 3 m), o volume diário gerado
será de 114 m3, com uma área de aterro de 16 m2/dia.
Para uma projecção a 20 anos e pressupondo que os indicadores referenciados não sofrem alterações
significativas (em termos dos resíduos a eliminar), a área de aterro necessária será de 12 ha, área que
se considera adequada face ao local.
De considerar um acréscimo de 30% para as diversas infraestruturas de apoio:

– plataforma de reciclados e materiais diversos (sucatas, pneus, …) e futura estação de triagem;
– edifícios de apoio, com gabinete do encarregado geral, área social, vestiários e balneários,
zona de arrumos, parque de máquinas e unidade de lavagem;

– estradas de acesso e de serviço, incluindo portaria, zona da báscula, unidade de lavagem de
rodados;

– vedação em toda a área de influência do aterro, por forma a impedir o acesso de pessoas não
autorizadas.
Considerar como maquinaria indispensável uma retroescavadora, pá de rastos contínuo e tractor de pneus.
Provisoriamente e até que seja possível concluir a 1ª fase de construção do aterro, no intuito de iniciar
uma descarga controlada dos resíduos, torna-se necessário constituir uma solução de escavação de tipo
trincheira. Solução essa que possibilite inverter a situação actual de despejo inadequado. Os resíduos
assim acumulados provisoriamente nas imediações do futuro aterro seriam, posteriormente,
transferidos para esta unidade.
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Este Sistema só fica completo com a constituição das instalações da “Direcção de Salubridade”, nas
quais se centralizará toda a coordenação e logística das diversas componentes.
Preconiza-se a sua localização na futura Zona de Apoio Logístico, sendo de prever uma área de
implantação de 2.500 a 3.000 m2, como valor máximo.
Trata-se de uma unidade a dotar com áreas cobertas e descobertas (parque de viaturas, logradouros,
etc.), englobando as seguintes valências:

–
–
–
–
–
–
–
–

Direcção e Serviços Administrativos;
Parque de viaturas, posto de abastecimento e estação de serviço;
Oficinas;
Armazéns;
Refeitório e área social;
Balneários e vestiários;
Áreas diversas de apoio;
Posto de Limpeza (P.L. nº 1).

19.2.5 - LINHAS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA
Em geral, as linhas programáticas serão desenvolvidas desde o zero.
Tendo em conta a realidade e sua complexidade, pretende-se abordar o assunto na óptica da definição
das linhas de orientação estratégica, com a finalidade principal de fornecer, aos responsáveis, um
conjunto fundamentado de sugestões sustentadas, integradas na filosofia da proposta de Sistema, que
sirvam de auxiliar na tomada das decisões mais correctas.
Assim, será desejável:
a) - Diagnóstico da Situação
Visa uma caracterização integrada e exaustiva da actual situação, ao nível de:

– população;
– quantidade, características e tipo de resíduos produzidos. Respectiva produção espacial
(natureza dos locais e suas especificidades) e temporal, em função das condições sócio
económicas existentes, entre outras, versus estimada para o horizonte de 10 anos;

– natureza da malha urbana em paralelismo com as potenciais fontes geradoras de resíduos;
– rede viária e respectiva caracterização;
– orgânica e estruturação dos serviços existentes, em que medida e nível. Tipo de
enquadramento;

– legislação e regulamentação vigentes;
– recursos humanos afectos;
– incapacidades, problemas e estrangulamentos.
Neste âmbito geral, serão estudados “casos tipo” de situações, de facto, em realidades próximas, de
forma a obter as ferramentas mais adequadas que permitam estabelecer os possíveis paralelismos e
identificar soluções passíveis de definição e execução.
Modos de organização, estruturação e gestão dos serviços, de âmbito alargado e abrangente, incluindo
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a definição do quadro normativo e regulador. Considera-se igualmente o quadro de pessoal, a dotação
por categoria, a natureza das carreiras.
Em estreita conjugação com as entidades envolvidas, será proposta a linha de orientação. No caso da
constituição de serviços ou sua estruturação, perspectivar-se-á, em termos gerais, a respectiva orgânica
nas suas diversas vertentes (limpeza pública, recolha, tratamento e destino final) e considerando as
singularidades existentes.
Para além da estruturação orgânica, serão apontadas (no caso do serviço a prestar pela administração
pública) genericamente, em termos indicativos e de orientação, as atribuições e competências dos
serviços e sectores, os quadros de pessoal, as categorias profissionais, os respectivos perfis funcionais,
modos e práticas de trabalho, horários de laboração, bem como sugerida a estratégia de estrutura e de
enquadramento legal de suporte.
b) - Sistema de Limpeza Pública
Será objecto de definição das linhas de orientação que possibilitem um estudo aprofundado, da
seguinte forma:

– modo de organização e gestão, a nível macro, em função das diferentes áreas e locais
geradores de resíduos;

–
–
–
–
–
–
–

estruturação e distribuição de pessoal;
periodicidades de laboração;
formas e mecanismos de realização dos trabalhos;
coordenação, orientação, distribuição dos serviços e respectivo controlo;
processos e procedimentos de registo, interligação, comunicação e avaliação;
instalações e estruturas de apoio;
dotação global de meios, produtos e equipamentos, em função da natureza e intensidade dos
trabalhos;

– fardamento e equipamentos de protecção individual, tipo e natureza, em função das
respectivas categorias profissionais e das exigências;

– despesas de investimento e despesas correntes, em termos indicativos.
c) - Sistema de Remoção
Caracterizado pelas actividades de deposição, recolha e transporte de R.S.U., serão indicadas as linhas
orientadoras, pressupondo um efectivo projecto de execução à posteriori, para os seguintes
parâmetros:

–
–
–
–
–
–

modos de organização e gestão;
definição e dotação de meios, equipamentos, máquinas e veículos;
afectação e distribuição de pessoal;
coordenação, orientação, distribuição do serviço e controlo da actividade;
processos e procedimentos de registo, interligação, comunicação e avaliação;
no caso de haver lugar a reciclagem multimaterial ou orgânica, será definida a(s) estratégia(s)
de acondicionamento, deposição e recolha, por fracção;

– fardamento e equipamentos de protecção individual, tipo e natureza, em função das
respectivas categorias profissionais e das exigências;

– despesas de investimento e despesas correntes.
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d) - Sistema de Destino Final
Pressupõe a definição das bases de orientação que permitam responder, de forma eficaz, tecnicamente
evoluída e economicamente sustentável, ao problema da produção gerada.
A caracterização dos resíduos produzidos actualmente, qualitativa e quantitativamente, bem como a
sua projecção (tendo em conta a população esperada, o tipo e natureza das actividades económicas,
entre outros factores), aliado ao conhecimento necessário de realidades próximas, por comparação,
serão fundamentais para uma base de orientação/projecção.

– formação de funcionários nas diversas categorias profissionais, de acordo com as funções a
desempenhar;

– Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos.
Será dada uma base de orientação para a elaboração de um Regulamento para a Cidade de Ondjiva,
que enquadre toda a estratégia passível de perspectivar.
e) - Educação e Sensibilização das Populações em Função dos Diversos Sectores e Públicos Alvo.
Tratando-se de uma componente muito importante, essencial, vital e fundamental para o sucesso de
qualquer intervenção, implicando alterações de atitudes e comportamentos, que são sempre lentas e
morosas, preconiza-se a elaboração de um Plano que, fundamentado, abrangendo os vários estratos e
sectores da população incida em programas e iniciativas, ajustadas aos hábitos, modos de vivência e de
socialização das comunidades:

–
–
–
–

agentes locais/monitores de aconselhamento e informação do público;
manifestações de expressão dramática, como o teatro temático;
suportes adequados de informação e esclarecimento;
acções e iniciativas de dinamização (especialmente junto dos jovens, como jogos temáticos,
concursos artísticos alusivos ao tema, etc.).

f) - Metas a Atingir
Sistema de resíduos sólidos, de acordo com a proposta e as especificações técnicas descritas.
Actividades:
1. Limpeza integral, de grande intensidade de laboração, das zonas urbana, suburbana e periurbana, com
retirada dos elevados quantitativos de resíduos depositados anarquicamente através dos tempos (2005 a
2007);
2. Constituição de uma solução provisória de destino dos R.S.U. removidos na sequência da operação de
limpeza em larga escala (2005 a 2007);
3. Unidade de Valorização e Eliminação de R.S.U., nomeadamente aterro sanitário:
projecto de execução (2005 a 2007);
fases construtivas (2005 a 2011);
início da exploração (2007 a 2009).
4. Projecto de execução a incidir nos Subsistemas de Limpeza Pública e de Remoção (2005 a 2007);
5. Sensibilização e Educação Sanitária das populações:
projecto de concepção segundo os vários sectores e estratos populacionais (2005 a 2007);
execução com prévia formação de agentes de dinamização (2005 a 2015).
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6. Formação de pessoal (2005 a 2015);
7. Unidades orgânicas do Sistema:
concepção e projecto de execução das instalações da Direcção (2005 a 2007);
concepção e projecto de execução dos Postos de Limpeza (2007 a 2009);
construção das instalações da Direcção (2005 a 2009);
construção dos Postos de Limpeza (2007 a 2011).
8. Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos e demais posturas (2005 a 2007);
9. Aquisição de meios para o Subsistema de Remoção (2005 a 2007);
10. Aquisição de meios para o Subsistema de Limpeza (2007 a 2011);
11. Execução do Subsistema de Remoção (a consolidar em função das novas áreas de construção), incluindo
dotação de pessoal e outros (2005 a 2011);
12. Execução do Subsistema de Limpeza (a consolidar em função das novas áreas de construção), incluindo
dotação de pessoal e outros (2007 a 2011).

20 . INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS
20.1 . INTRODUÇÃO
Em termos de infraestruturas eléctricas optou-se, de uma forma geral, por soluções enterradas, porque
a construção/reconversão das vias existentes obrigará a profundas intervenções nas mesmas, e porque
as mesmas se traduzem na melhoria da qualidade urbanística das cidades. De realçar que também o
grande custo que normalmente está implícito às soluções enterradas, também aqui não tem grande
significado, uma vez que as valas, a reposição/ ou criação de pavimentos, passeios, etc., já são
necessárias à reformulação das redes de água e de esgotos.

20.2 . SISTEMA PROPOSTO
20.2.2 . ENTIDADE GESTORA E CONSUMIDORES
É fundamental o controlo do número de consumidores clandestinos, bem como a implementação de
contadores de energia eléctrica. Só assim se poderá por um lado melhorar a qualidade do serviço
prestado (diminuindo o número e tempo das intervenções de abastecimento) e por outro fomentar a
racionalização do consumo de energia.
20.2.3 . ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ONDJIVA
Da análise dos dados disponíveis e da informação recolhida, e incluindo o posto de transformação
existente à entrada da cidade de Ondjiva, alimentado através da linha de 33 kV proveniente da
Namíbia, conclui-se:
– a potência instalada na linha é de 1,15 MVA;
– crescimento exponencial do consumo das localidades servidas pela linha;
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– aparecimento de novas unidades comerciais/industriais de armazenagem que certamente
implicarão a criação de mais derivação na linha;
desconhecimento da capacidade limite de transporte da linha;

–
– carga actual na subestação de Ondjiva de 3,215 MVA (há a acrescentar o PT proposto pela ENE).
O facto do abastecimento de energia eléctrica à cidade estar dependente de uma única linha por um
lado, e da necessidade de abastecimento de diversas centrais elevatórias, previstas neste estudo, para
a rede de abastecimento de água proveniente do Xangongo, por outro, leva-nos a propor a criação de
uma nova linha de abastecimento à cidade.
Este facto implica a reformulação da configuração da subestação de Ondjiva.
20.2.4 . LINHAS DE TRANSPORTE DE ENERGIA
Com base no atrás exposto, a referida linha teria igualmente origem na barragem Hidroeléctrica do
Ruacana, mas cujo traçado poderia eventualmente servir outras localidades, como, Naulila, Xangongo,
Mongua e finalmente Ondjiva.
O nível de tensão desta linha, ou de parte dela, deveria ser estudado em função do seu traçado e do
ponto de interligação previsto para a Namíbia/África do Sul.
Para a linha existente, é fundamental conhecer-se por um lado a capacidade de transporte da mesma,
e por outro o valor de potência máxima, que pode ter origem na Namíbia (o valor indicado pela ENE
limita a 5 MVA este valor).
Todo o estudo é condicionado pelo desconhecimento destes valores.
20.2.5 . DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA
a) - Média Tensão
A análise efectuada à rede de média tensão revela:
– existência de duas redes de distribuição 11 e 15 kV;
– topologia de distribuição “radial”;
– potência instalada na subestação (2 + 3 MVA) insuficiente para as necessidade a curto prazo;
– a tensão de 11 kV está a ser abandonada pela ENE, quando a análise é efectuada a nível
nacional.
A existência de duas redes (11 e 15 kV), ainda para mais numa cidade pequena, em nada facilita a
gestão das mesmas. Tal facto, aliado ao abandono do nível de tensão de 11 kV por parte da ENE, leva
a propor a reconversão desta rede para a rede de 15 kV, bem como a alteração, sempre que possível,
da topologia de distribuição de rede, que de “radial” deverá passar a “anel”.
Assim, todos os postos de transformação a criar e ou a remodelar seriam dotados de celas de anel, para
permitirem efectuar o “recurso” à rede, bem como seriam equipados com transformadores de potência
normalizada pela ENE (400/630/1500 kVA).
No que se refere à subestação existente, a criação da segunda linha de abastecimento implicará a
alteração da sua configuração. Este facto, aliado à mesma estar implantada no coração da cidade e à
actual linha de abastecimento atravessar áreas destinadas à construção/reconstrução, bem como à
necessidade de remodelação da mesma decorrente da alteração da potência dos transformadores
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proposta, leva a propor a criação de uma nova subestação. A respectiva localização escolhida, à entrada
da cidade, na via proveniente de Santa Clara, prevê o seguinte faseamento:

– construção da nova Subestação a equipar com dois transformadores, um de 3 MVA, da actual
rede de 15 kV, e outro de 10 MVA;

– abastecimento a partir de derivação, a criar, da linha de abastecimento existente;
– alimentação ao Posto de Seccionamento existente e criação de anéis de alimentação com
origem na nova subestação;

– desactivação da subestação existente (com o reaproveitamento do transformador de 3 MVA
como referido, na nova subestação) e desmantelamento do troço de linha aérea de 33 kV cujo
percurso fica sem carga.
A ampliação da potência instalada para 13 MVA, permite que numa primeira fase toda a cidade possa
ser alimentada pelo novo transformador de 10 MVA, ficando o existente de reserva, para socorrer parte
da instalação em caso de avaria do primeiro, para além de constituir reserva de potência para futuras
necessidades.
O percurso previsto para a nova linha é realizado junto da via radial da cidade, pelo que não tem
implicações na edificação das áreas de construção previstas pelo presente estudo.
O faseamento das obras da rede de média tensão encontra-se definido na Planta IV.4.2.

b) - Baixa Tensão
A análise à rede de baixa tensão efectuada, pelas razões já enunciadas e tendo em vista a intervenção
prevista no presente estudo, para as vias existentes/reconverter/construir, leva a propor, de uma forma
generalizada, o enterramento das referidas redes.
A rede de baixa tensão a criar, para alimentação das diversas fases previstas, terá origem ou em Postos
de Transformação existentes e que serão objecto de remodelação, com substituição do transformador,
ou a partir de postos de transformação a construir. Esta será constituída por uma rede de cablagem e
de armários AD (armário de distribuição), onde terão origem os diversos ramais de alimentação.
O faseamento das obras da rede de baixa tensão encontra-se definido na Planta IV.4.4.
20.2.6 . ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Na visualização nocturna dos arruamentos, a percepção da forma e dos objectos é dada através de um
puro contraste homocromático, isto é, deve somente assegurar um suficiente contraste entre um
obstáculo e o fundo onde este se projecta.
Para além disto, a iluminação da via é tanto melhor quanto mais baixa for a reflexão do obstáculo e
mais uniformidade existir.
As soluções adoptadas têm assim em conta as condições de segurança e fluidez necessárias ao tráfego
nocturno, possibilitando aos condutores um reconhecimento com rapidez de eventuais obstáculos e do
traçado das vias onde circulam, com especial atenção para os cruzamentos.
Está prevista a criação de seis tipos de vias, cujos perfis tipo estão indicados na Planta IV.4.6. Dos perfis
tipo, fazem parte as diversas soluções de iluminação, apresentadas como indicativas.
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As soluções propostas tiveram por base estudos luminotécnicos que utilizaram tipos de implantação,
altura útil de colunas e níveis de luminância recomendados pela C.I.E. (Comisson Internationale de
L’Eclairage), nomeadamente:

–
–
–
–
–

cruzamentos  1,90 a 2 cd/m2;
vias principais  1,90 cd/m2;
vias locais  1,50 cd/m2;
acessos às vias principais  1,80 cd/m2;
colunas com 8 m de altura útil.

Para toda a instalação, optou-se pela utilização de aparelhos de iluminação com vidro de protecção
equipados com lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão.
Esta opção justifica-se pelo rendimento da lâmpada, lumen/Watt, superior a 100 permitindo optimizar
a potência instalada e obter-se uma boa solução económica.
A tonalidade de luz, amarelada, tem um alto índice de contraste, conseguindo-se contornos bem
definidos das volumetrias visualizadas, fácil adaptação a condições meteorológicas adversas, duração
de vida útil elevada e baixo índice de reprodução de cores, que na instalação aqui em estudo é
irrelevante.
As lâmpadas previstas terão as potências de 100W e 150W, com fluxo luminoso de, respectivamente,
9500 lumens e 14500 lumens, sendo a primeira para utilização na iluminação das vias pedonais e a
segunda para a rede viária.
Toda a rede de cablagem destinada à iluminação, terá origem ou nos Postos de Transformação ou a
partir de armários IP (Iluminação Pública), que tal como o nome indica são destinados exclusivamente
a esse fim.
O faseamento das obras da rede de iluminação pública encontra-se definido na Planta IV.4.6.

21 . INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES
21.1 . INTRODUÇÃO
Tal como no caso das infraestruturas eléctricas, nas de telecomunicações optou-se, de uma forma geral,
por soluções enterradas, porque a construção/reconversão das vias existentes obrigará a profundas
intervenções nas mesmas, para além de que as mesmas se traduzem na melhoria da qualidade
urbanística das cidades. De realçar que também o grande custo que normalmente está implícito às
soluções enterradas, também aqui não tem grande significado, uma vez que as valas, a reposição/ ou
criação de pavimentos, passeios, etc., já são necessárias à reformulação da rede de água e esgotos.
De acordo com a Lei de Base das Telecomunicações, a construção de edifícios, de vias rodoviárias e
ferroviárias e urbanizações, deverão incluir a instalação de infraestruturas de telecomunicações.
As infraestruturas serão efectuadas de harmonia com as normas elaboradas pela Administração das
Telecomunicações e aprovadas em conjunto com as autoridades que tutelam as Obras Públicas
Urbanismo e a Habitação.
Considerou-se que a rede que se encontra em reabilitação/ampliação estará concluída antes da entrada
do presente plano director.
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21.2 . SISTEMA PROPOSTO
21.2.1 . SERVIÇO TELEFÓNICO FIXO
Com o crescimento expectável da população da cidade e a sua necessidade crescente em termos de
linhas telefónicas distribuídas, a central telefónica da Angola Telecom terá de acompanhar esta
expansão na distribuição de pares telefónicos.
21.2.2 . REDE TELEFÓNICA FIXA ACTUAL E UTILIZADORES
A rede de telecomunicações, nomeadamente a rede fixa de telefones, acompanhará a
construção/remodelação das vias nas diversas fases, aproveitando a abertura de valas para colocação
das câmaras primárias e secundárias e instalação das tubagens enterradas.
Com a distribuição proposta a cobertura da rede fixa abrangerá uma grande percentagem da área
cidade de Ondjiva.
Nas áreas urbanizáveis serão ainda distribuídos postos de telefones públicos, tendo sido considerado
que cada um abrange uma distância máxima de 500 m.
Nas Plantas IV.5.2 e IV.5.4 encontra-se definido o faseamento das obras da rede telefónica, incluindo
antenas e postos públicos.
21.2.3 . SERVIÇO TELEFÓNICO MÓVEL
Com a rápida penetração dos serviços telefónicos móveis, prevê-se que as operadoras implementem
mais antenas nas áreas de maior população.
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