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Direitos fundiarios



Direito de propriedade;



Domínio útil consuetudinário;



Domínio útil civil;



Direito de superfície;



Direito de ocupação precária;

Direito de propriedade





O Estado pode transmitir a pessoas singulares
de nacionalidade angolana, o direito de
propriedade sobre terrenos urbanos concedíveis
integrados no seu domínio privado.
Direito de propriedade – previsto apenas
para terrenos localizados no casco urbano ou
sobre os quais já haja planos de urbanização, de
que podem ser titulares apenas os cidadãos
nacionais, tal como previsto pelo nº 2 do art. 35

Dominio útil consuetudinario



São reconhecidos às famílias que integram as comunidades rurais, a
ocupação, a posse e os direitos de uso e fruição dos terrenos rurais
comunitários por elas ocupados e aproveitados de forma útil e
efectiva segundo o costume.



Domínio útil Consuetudinário – reconhecido as comunidades
rurais em relação as terras por eles ocupadas, a sua consagração é
uma consequência do princípio do respeito pelos direitos fundiários
das comunidades rurais.

Dominio útil civil



Domínio útil Civil – É um direito caracterizado pelo “uso e fruição
de certa coisa (no caso de uma parcela de terra) como se de coisa
sua ou nossa”se tratasse. É neste particular um direito mais forte
que o direito de superfície e mais próximo do direito de
propriedade.

Direito de superficie



Direito e superfície - traduz-se no direito de poder implantar
uma coisa ou uma produção em terreno alheio, ou seja, consiste na
possibilidade de usar a superfície de um terreno alheio para nele
construir uma casa, fazer uma plantação ou outro trabalho
relevante. Dele podem ser titulares nacionais ou estrangeiros.



O superficiário paga uma única prestação ou certa prestação anual
em dinheiro, fixada a título de preço no respectivo contrato, sendo
o seu montante calculado de harmonia com os critérios
estabelecidos por disposição regulamentar ...com a classificação do
terreno e com o grau de desenvolvimento de cada circunscrição
territorial.

Dominio útil civil



Direito de ocupação precária – É a forma mais fraca
de posse da terra. Reside na possibilidade de ocupar
temporariamente (máximo de 1 ano renovável) terrenos
do Estado ou das Autarquias locais para instalações não
definitivas destinadas a apoiar:
a) a construção de edifícios de carácter definitivo;
b) actividades de prospecção mineira de curta duração;
c) actividades de investigação científica;
d) actividades de estudo da natureza e de protecção
desta;
e) outras actividades previstas em regulamentos
autárquicos..

Forma de concessão, duração e
direito resultante
Tipo de Direito

Forma de concessão

Duração

Direito de propriedade

Contrato Compra e venda

Perpetuo

Domínio útil civil

Contrato de aforamento

Perpetuo

Direito de Superfície

Cont. especial para direito Não superior a 60
de
anos
superfície

Direito de ocupação
precária

Contrato especial de
arrendamento
para
direito
precário

Não superior a um
o ano

Domínio útil
Reconhecimento
de Perpetuo
consuetudinário, ou
ocupação
direito consuetudinário de uso e posse de direitos

1. O desenvolvimento urbano na cidade do Huambo –
um breve resumo do contexto actual
Desenvolvimento Demográfico
Estimativas
demográficas
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Desenvolvimento Demográfico (cont.)
O crescimento demográfico da cidade é extremamente rápido
e a maior densidade populacional é verificada em áreas
peri-urbanas da cidade


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



Fez se uma contagem de tectos de casas





excluindo construções com fins comerciais
Adicionalmente fez se uma contagem de apartamentos na
cidade

Por cada casa (ou apartamento) calculou-se um agregado
familiar de 6 pessoas.

Desenvolvimento Demográfico (cont.)



Alta densidade
nas áreas periurbanas mais
antigas e na
cidade baixa



Pouca densidade
na cidade alta e
áreas periféricas

Desenvolvimento Demográfico (cont.)
Conclusões
1.

2.

3.

Não é apenas a cidade capital do Huambo, mas também
as sedes municipais estão sendo confrontadas com um
crescimento rápido das suas áreas peri-urbanas
Este crescimento não ordenado é principalmente resultado
de uma falta de oferta de lotes ordenados para a
habitação
As cidades e vilas na província enfrentam um duplo
desafio:
1.

2.

Requalificação das grandes áreas não ordenadas (periurbanas)
Prevenção da continuação do crescimento desordenado
através de uma maior oferta de lotes ordenados para a
habitação

Áreas de intervenção
Perante os desafios identificados, para minimizar o problema do
crescimento desordenado das cidades e vilas propoem-se as
seguintes áreas de intervenção:
1.
2.
3.
4.

Requalificação Urbana
Loteamento para auto-construção dirigida;
Regularização fundiária e criação de cadastros urbanos
Formações para técnicos de administrações locais e seus
parceiros em matéria de gestão do solo urbano

1. Projectos de requalificação urbana
A requalificação urbana tem os seguintes objectivos principais:







Reabilitação de estradas e vias de acesso
Preservação e criação de espaços livres para infraestruturas
Criação de parcerias com instituições governamentais e
não governamentais para a implementação de infraestruturas e serviços básicos
Regularização fundiária para um melhor controlo da
ocupação do solo e planeamento

1. Projectos de requalificação urbana
Linhas gerais das actividades implementadas para a
requalificação urbana, de acordo com as Operações de
Desenvolvimento Urbano estipulados no Artigo 41º da Lei
3/04 (Lei do Ordenamento do Território): modelo
participativo.


Mapeamento físico da zona



Declaração de uma zona para a requalificação



Levantamento sócio-econômico e demográfico



Mobilização Social (contínua)



Elaboração do plano (participativo) especial de recuperação ou
de conversão da zona


Foco sobre: vias de acesso, espaços para infra-estruturas



Mapeamento e Registo da ocupação existente do solo



Regularização jurídica da posse de terrenos



Implementação de infra-estruturas e serviços básicos através de
parcerias com instituições governamentais e não governamentais



Fiscalização (controlo da ocupação do solo); prevenção de
invasões em espaços reservados

1. Projectos de requalificação urbana
Oportunidades:


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

Desafios:




Projectos de requalificação urbana podem ser muito caros por
questões de indemnizações aos residentes afectados
Quando envolve demolições, estes projectos são difíceis em
termos políticos e sociais

Conclusão:


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

2. Loteamento para auto construção dirigida
Para a elaboração dos planos de
loteamento, deve-se aplicar métodos
simples e eficientes, envolvendo as
instituições locais


Planificação participativa do projecto com
instituições do governo provincial,
administração municipal e autoridades locais.



Registo de ocupantes de lavras na área de
expansão



Compensação - quem perde a sua lavra, é
compensado com 35% da superficie que
ocupava em lotes urbanizados



Elaboração participativa do plano urbanístico,
envolvendo as autoridades locais



Aprovação do plano pelo Governo Provincial

2. Loteamento para auto construção dirigida
Para assegurar a qualidade do loteamento feito, utiliza-se as
seguintes abordagens:


Marcação de lotes com marcos de betão



Numeração visível dos lotes



Numeração das estradas com placas separadas



Fixação do plano urbanístico no local
A distribuição e a fiscalização é feita pela Administração
Municipal. No sentido de facilitar o trabalho de fiscalização
pela administração, a DW prepara um cadastro da área
urbanizada

2. Loteamento para autoconstrução dirigida
Características dos loteamentos




Infra-estruturação básica pela DW:


Abertura das vias com Niveladoras / Bulldozers



Pontos de água (furos com manivelas) / 1 por cada 100 lotes

Outras infra-estruturas: preservação de espaços para
infra-estruturação pelas instituições governamentais e os
seus parceiros

2. Loteamento para autoconstrução dirigida
Para assegurar a qualidade de construções feitas nas áreas
loteadas, a experiência mostra duas opções:



O beneficiado da área loteada deve aplicar uma das plantas de
casas modelos (T2, T3, T4 ou modelo evolutivo) adquirido pelas
instituições competentes



Ou, define-se parâmetros gerais da construção, que estipulam
por exemplo: altura da casa, distancia entre muros e paredes,
material de construção, etc.

3. Regularização fundiária e criação cadastros
urbanos
Actividades de requalificação urbana e loteamentos para a
autoconstrução dirigida devem ser seguidos pela
regularização fundiária e a criação de um cadastro urbano
(base de dados de ocupação do solo)
Importância da regularização fundiária:

Estipulada pela Lei de Terra, artigo 84.

Através da regularização, cria-se um cadastro urbano

O cadastro urbano é a base para o controlo do uso do solo
(fiscalização);

O cadastro permite controlar as necessidade e impõe o
planeamento.

3. Regularização fundiária e criação de cadastros
urbanos





O modelo de cadastro urbano é baseado no Sistema de
Informação Geográfica (SIG)
Trata-se de um cadastro informatizado
Em paralelo, deve existir um cadastro físico
(Documentos guardados e organizados em arquivos
próprios)

4. Formação e capacitação de técnicos das
administrações locais
Cursos com a tematica:
1. Urbanização e desenvolvimento urbano - Conceitos &
perspectiva global e da Africa sub-sahariana
2. Acesso a terra peri-urbana em Angola
3. O desenvolvimento urbano em Angola e na Região Subsariana
4. Contexto legal em Angola (para intervenções
urbanísticas)

4. Formação e capacitação de técnicos das
administrações locais
5. Planeamento urbano - conceitos urbanísticos
6. Os passos a seguir para a implementação de um projecto
de urbanização
7. Trabalhos práticos:


Elaboração de planos urbanísticos para loteamentos



Técnicas de loteamento

5. Estratégia para alargar as actividades de
loteamento

Recuperação de custos para loteamento de mais áreas




Uma parte dos fundos arrecadados pela venda dos lotes pode ser
reservada para implementar um próximo loteamento.
Vantagens: processo auto-sustentável e reduzir custos para a
Administração Municipal ou o Governo Provincial

Projecto HabiTerra

5. Estratégia para alargar as actividades de
loteamento
3.

Abordagem participativa

4. Criando espaços para serviços básicos e infraestruturas sociais




Planos urbanísticos para loteamentos devem prever espaços para
serviços básicos, infra-estruturas sociais e zonas verdes
Assim, o loteamento torna-se uma ferramenta importante para a
redução da pobreza

5. Micro-financas Habitacionais para construção das
casas evolutivas.

Projecto HabiTerra

Fim da apresentação

Muito obrigado

