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Definição de peri urbano (aglomerado urbano)Definição de peri urbano (aglomerado urbano)
sob o ponto de vista legal – Lei 04/09sob o ponto de vista legal – Lei 04/09

 São zonas territorias dotadas de infra estruturas urbanísticas São zonas territorias dotadas de infra estruturas urbanísticas 
(redes de águas, electricidade e de saneamento básico) (redes de águas, electricidade e de saneamento básico) 
contando que a sua expansao se prossegue de acordo aos contando que a sua expansao se prossegue de acordo aos 
planos urbanisticos ou na sua falta segundo os instrumentos planos urbanisticos ou na sua falta segundo os instrumentos 
de gestão urbana aprovada pelas estruturas locais de gestão urbana aprovada pelas estruturas locais 
competentescompetentes

 Ao nosso contexto, podemos definir como zonas adjacentes Ao nosso contexto, podemos definir como zonas adjacentes 
(vizinhas) das zonas urbanas (casco urbano).(vizinhas) das zonas urbanas (casco urbano).

 Fazem elas parte dos aglomerados urbanos???  Fazem elas parte dos aglomerados urbanos???  



Causas do crescimento das zonas peri urbanas Causas do crescimento das zonas peri urbanas 

1- Crescimento demografico 1- Crescimento demografico 

2- Processos migratorio (campo –cidade) motivado pela: 2- Processos migratorio (campo –cidade) motivado pela: 

 Oportunidade de emprego (industrialização)Oportunidade de emprego (industrialização)

 Segurança Segurança 
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1940: 16’0001940: 16’000

2000: 390’000*2000: 390’000*

2020: 780’000*2020: 780’000*

*  Plano Estrutural *  Plano Estrutural 
Urbanístico do Urbanístico do 
Huambo Huambo 
implementado pela implementado pela 
Odebrecht e Dar-Odebrecht e Dar-
Al-Handasah, 2004Al-Handasah, 2004

Desenvolvimento Demográfico (exemplo)Desenvolvimento Demográfico (exemplo)  



Causas do crescimento urbano – resultados da Causas do crescimento urbano – resultados da 
pesquisa de 2002-5pesquisa de 2002-5 

Migração das zonas rurais não é Migração das zonas rurais não é 
o factor principal de expansão o factor principal de expansão 
peri-urbano.peri-urbano.

A população dos bairros da periferia de A população dos bairros da periferia de 
Huambo será alimentada pelo crescimento Huambo será alimentada pelo crescimento 
natural e os movimentos internos na natural e os movimentos internos na 
cidade.cidade. 

Desenvolvimento Demográfico Desenvolvimento Demográfico (cont.)(cont.)



Causas do crescimento urbano – resultados da Causas do crescimento urbano – resultados da 
pesquisa de 2002-5pesquisa de 2002-5 

Migração das zonas rurais não é Migração das zonas rurais não é 
o factor principal de expansão o factor principal de expansão 
peri-urbano.peri-urbano.

A população dos bairros da periferia de A população dos bairros da periferia de 
Huambo será alimentada pelo crescimento Huambo será alimentada pelo crescimento 
natural e os movimentos internos na natural e os movimentos internos na 
cidade.cidade. 

Desenvolvimento Demográfico Desenvolvimento Demográfico (cont.)(cont.)



Desenvolvimento Demográfico Desenvolvimento Demográfico (cont.)(cont.)

 Em Janeiro 2008, a DW fez uma analise populacional da Em Janeiro 2008, a DW fez uma analise populacional da 
cidade de Huambo baseado em imagem satélite de 2007.cidade de Huambo baseado em imagem satélite de 2007.

 Fez se uma contagem de tectos de casas Fez se uma contagem de tectos de casas 
 excluindo construções com fins comerciais excluindo construções com fins comerciais 
 Adicionalmente fez se uma contagem de apartamentos na Adicionalmente fez se uma contagem de apartamentos na 

cidadecidade
 Por cada casa (ou apartamento) calculou-se um agregado Por cada casa (ou apartamento) calculou-se um agregado 

familiar de 6 pessoas.familiar de 6 pessoas.

O crescimento demográfico das cidades O crescimento demográfico das cidades éé extremamente  extremamente 
rápido e as maiores densidades populacionais são nas rápido e as maiores densidades populacionais são nas 
áreas peri-urbanas da cidadeáreas peri-urbanas da cidade



Desenvolvimento Demográfico Desenvolvimento Demográfico (cont.)(cont.)

Resultados preliminares:Resultados preliminares:

 Aproximadamente 60’000 pessoas no casco urbanoAproximadamente 60’000 pessoas no casco urbano
 Aproximadamente 250’000 pessoas nas áreas peri-Aproximadamente 250’000 pessoas nas áreas peri-

urbanasurbanas

 Isso é: Uma população total de aproximadamente 310’000 Isso é: Uma população total de aproximadamente 310’000 
pessoas,  19% vivem no casco urbano e 81% nas áreas pessoas,  19% vivem no casco urbano e 81% nas áreas 
peri-urbanas.peri-urbanas.

 Margem de erro: aproximadamente 10%Margem de erro: aproximadamente 10%



Desenvolvimento FísicoDesenvolvimento Físico
O casco urbano do tempo colonial da cidade do O casco urbano do tempo colonial da cidade do 

HuamboHuambo



Desenvolvimento Físico Desenvolvimento Físico (cont.)(cont.)

O casco urbano com principais áreas peri-urbanas que O casco urbano com principais áreas peri-urbanas que 
surgiram desde os anos 1970surgiram desde os anos 1970
 Em termos de superfície, as áreas peri-urbanas Em termos de superfície, as áreas peri-urbanas 

ultrapassam o casco urbanoultrapassam o casco urbano



Desenvolvimento Demográfico Desenvolvimento Demográfico (cont.)(cont.)

 Alta Alta 
densidade densidade 
nas áreas nas áreas 
peri-urbanas peri-urbanas 
mais antigas mais antigas 
e na cidade e na cidade 
baixabaixa

 Pouca Pouca 
densidade densidade 
na cidade na cidade 
alta e áreas alta e áreas 
periféricasperiféricas



Desenvolvimento Demográfico Desenvolvimento Demográfico (cont.)(cont.)

Bailundo: Pequeno casco urbanizado e vastas áreas não ordenadas.  Bailundo: Pequeno casco urbanizado e vastas áreas não ordenadas.  



Generalização do crescimento demografico Generalização do crescimento demografico 

  

1.1. Não são apenas as cidade capitais de Angola onde Não são apenas as cidade capitais de Angola onde 
verifica-se um crescimento populacional alto, mas também verifica-se um crescimento populacional alto, mas também 
as sedes municipais estão sendo confrontadas com um as sedes municipais estão sendo confrontadas com um 
crescimento rápido das suas áreas peri-urbanascrescimento rápido das suas áreas peri-urbanas

2.2. Este crescimento não ordenado Este crescimento não ordenado éé principalmente resultado  principalmente resultado 
de uma falta de oferta de lotes ordenados para a de uma falta de oferta de lotes ordenados para a 
habitaçãohabitação

3.3. As cidades e vilas na província enfrentam um duplo As cidades e vilas na província enfrentam um duplo 
desafio: desafio: 

1.1. Requalificação das grandes áreas não ordenadas (peri-Requalificação das grandes áreas não ordenadas (peri-
urbanas)urbanas)

2.2. Prevenção da continuação do crescimento desordenado Prevenção da continuação do crescimento desordenado 
através de uma maior oferta de lotes ordenados para a através de uma maior oferta de lotes ordenados para a 
habitaçãohabitação



Diferentes processos utilizados para a criação de Diferentes processos utilizados para a criação de 
novos assentamentos   novos assentamentos   

O que concorre para formalidade O que concorre para formalidade 

 Planificação-Serviços –Registo- Construção – OcupaçãoPlanificação-Serviços –Registo- Construção – Ocupação

 Planificação – Serviços – Registo – Ocupação – Construção Planificação – Serviços – Registo – Ocupação – Construção 

O que concorre para informalidade     O que concorre para informalidade     

 Planificação – Ocupação – Construção – Registo- ServiçosPlanificação – Ocupação – Construção – Registo- Serviços

 Ocupação – Construção – Planificação – Serviços – Registo Ocupação – Construção – Planificação – Serviços – Registo 



Passos utilizados em diferentes provincias para a Passos utilizados em diferentes provincias para a 
auto –construção dirigida auto –construção dirigida 

Para o cumprimento do plano do governo sobre habitação:Para o cumprimento do plano do governo sobre habitação:

 Planificação – Ocupação – Construção – Registo- Serviços Planificação – Ocupação – Construção – Registo- Serviços 

Em zonas já consolidadas Em zonas já consolidadas 

 Ocupação – Construção – Planificação – Serviços – Registo Ocupação – Construção – Planificação – Serviços – Registo 



Outros aspectos que concorrem para o crescimento Outros aspectos que concorrem para o crescimento 
das zonas peri urbanas de forma desordenada das zonas peri urbanas de forma desordenada 

 Falta de planos directores (Provinciais, municipais e locais) Falta de planos directores (Provinciais, municipais e locais) 

 A falta de fiscalização A falta de fiscalização 

Incumprimento dos parámetros tecnicas de construçãoIncumprimento dos parámetros tecnicas de construção

Ivasao dos espaços reservados para serviços basicos Ivasao dos espaços reservados para serviços basicos 

Em zonas já consolidadas Em zonas já consolidadas 

 Ocupação – Construção – Planificação – Serviços – Registo Ocupação – Construção – Planificação – Serviços – Registo 



Proposta para o controlo das zonas peri urbanas em Proposta para o controlo das zonas peri urbanas em 
assentamentos consolidados assentamentos consolidados 

  

Projectos de requalificação urbana , que inclui:Projectos de requalificação urbana , que inclui:
 Reabilitação de estradas e vias de acessoReabilitação de estradas e vias de acesso
 Preservação e criação de espaços livres para infra-Preservação e criação de espaços livres para infra-

estruturasestruturas
 Criação de parcerias com instituições governamentais e Criação de parcerias com instituições governamentais e 

não governamentais para a implementação de infra-não governamentais para a implementação de infra-
estruturas e serviços básicosestruturas e serviços básicos

 Regularização fundiária para o melhor control da Regularização fundiária para o melhor control da 
ocupação do soloocupação do solo



  Projectos de requalificação urbanaProjectos de requalificação urbana

As linhas gerais das actividades implementadas para a As linhas gerais das actividades implementadas para a 
requalificação  urbana são, de acordo com as Operações de requalificação  urbana são, de acordo com as Operações de 
Desenvolvimento Urbano estipulados no Artigo 41º da Lei Desenvolvimento Urbano estipulados no Artigo 41º da Lei 
3/04 (Lei do Ordenamento do Território):  3/04 (Lei do Ordenamento do Território):  

 Mapeamento físico da zonaMapeamento físico da zona
 Declaração de uma zona para a requalificação Declaração de uma zona para a requalificação 
 Levantamento sócio - econômico e demográficoLevantamento sócio - econômico e demográfico
 Mobilização Social Mobilização Social 
 Elaboração do plano especial de recuperação ou de conversãoElaboração do plano especial de recuperação ou de conversão

 Foco sobre: vias de acesso, espaços para infra-estruturasFoco sobre: vias de acesso, espaços para infra-estruturas
 Mapeamento e Registo da ocupação existente do soloMapeamento e Registo da ocupação existente do solo
 Regularização jurídica da posse de terrenosRegularização jurídica da posse de terrenos
 Implementação de infra-estruturas e serviços básicos através de Implementação de infra-estruturas e serviços básicos através de 

parcerias com instituições governamentais e não governamentaisparcerias com instituições governamentais e não governamentais
 Fiscalização (controlo da ocupação do solo); prevenção de Fiscalização (controlo da ocupação do solo); prevenção de 

invasões em espaços reservadosinvasões em espaços reservados



  Projectos de requalificação urbanaProjectos de requalificação urbana

Oportunidades: Oportunidades: 
 A requalificação urbana, através da instalação de serviços, é uma A requalificação urbana, através da instalação de serviços, é uma 

ferramenta muita eficiente no contributo para a redução da ferramenta muita eficiente no contributo para a redução da 
pobreza, principalmente através da instalação de infra-estruturas pobreza, principalmente através da instalação de infra-estruturas 
e serviços básicos.e serviços básicos.

Desafios:Desafios:
 Projectos de requalificação urbana podem ser muito caros por Projectos de requalificação urbana podem ser muito caros por 

questões de indemnicações aos residentes afectados  questões de indemnicações aos residentes afectados  
 Quando envolve demolições, estes projectos são difíceis em Quando envolve demolições, estes projectos são difíceis em 

termos políticos e sociaistermos políticos e sociais



Proposta para a criação de novas  zonas peri Proposta para a criação de novas  zonas peri 
urbanas  urbanas  

  

Oferecimento de lotes para auto constração dirigida Oferecimento de lotes para auto constração dirigida 
 Planos fisicos participativos elaborados  “orientados atraves Planos fisicos participativos elaborados  “orientados atraves 

dos planos directores”dos planos directores”
 Regularização fundiária para o melhor control da ocupação do Regularização fundiária para o melhor control da ocupação do 

solo (desburocratização)solo (desburocratização)
 Implementação de infra estrutura imediata (mesma Implementação de infra estrutura imediata (mesma 

velocidade com as autoconstruções)velocidade com as autoconstruções)
 Eficiente processo de fiscalização para a preservação e Eficiente processo de fiscalização para a preservação e 

criação de espaços livres para infra-estruturascriação de espaços livres para infra-estruturas



Conclusao geral Conclusao geral 

 A grande preocupação deve ser a A grande preocupação deve ser a 
prevenção do crescimento de áreas não prevenção do crescimento de áreas não 
ordenadas; ordenadas; é mais fácil e muito mais é mais fácil e muito mais 
barato prevenir o crescimento de áreas barato prevenir o crescimento de áreas 
não ordenadas do que requalifi-los. não ordenadas do que requalifi-los.   



FimFim

 Ndapandula Tchiwa Ndapandula Tchiwa 

Muito Obrigado Muito Obrigado 

. .   
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