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I- INTRODUÇÃO
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❑ A PNOTU é uma política publica transversal, 
do Estado, de longo prazo, sujeito a ajustes,  
cujo objetivo é guiar o desenvolvimento 
territorial e urbano de Cabo Verde;

❑ Dá orientações aos Governos Nacional e Local 
no processo de elaboração dos planos de 
urbanização e constitui um instrumento que 
estabelece uma visão clara e coordenada dos 
rumos que as políticas públicas devem tomar 
em torno do desenvolvimento territorial das 
cidades. 
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…Continuação
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✓ Segue a Constituição da República
✓ O Programa do Governo;
✓ Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Sustentável (PEDS – 2017-2021)

✓ Está alinhado com o compromisso do 
Governo de Cabo Verde estabelecido em 
2016,  na 3ª conferência das Nações 
Unidas sobre Habitação e 
Desenvolvimento Urbano Sustentável, 
de implementar a NAU e os ODS,  entre 
os quais o Objetivo 11 



4

II- Percurso até a PNOTU
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…Continuação
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III- PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS –PILARES 
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IV- PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS –
PILARES – ORIENTAÇÕES POLITICAS
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VI-ORIENTAÇÕES POLÍTICAS 
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Os três maiores 
instrumentos de 
planeamento territorial 
urbano são:
1-Directiva Nacional do 
Ordenamento do 
Território (DNOT) –
estratégico e nacional  
2- Esquemas Regionais 
de Ordenamento do 
Território (EROTs) –
3- Plano Director 
Municipal (PDM) -
estratégico, técnico e 
municipal.
Ainda conforme 
conveniência politica 
são elaborados os PSOT

Para um desenvolvimento socioeconómico e territorial 

harmonioso os  diferentes instrumentos estratégicos devem ser 

espacializados, da seguintes forma:

Os  Planos e Estratégias Nacionais e Regionais de 

Desenvolvimento Económico e Social pela DNOTU e pelos EROT

Os  Planos e Estratégias Municipais de Desenvolvimento 

Económico e Social pelos PDM, (em estreita observância aos 

planos de hierarquia superior). 
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…Continuação 
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✓ Integração entre planeamento físico-territorial associado ao 

orçamento financeiro participativo, e a centralidade do PDM

✓ Instaurar o PDM como instrumento-chave para a 
implementação dos princípios da PNOTU promovendo a 
urbanização compacta, a vitalidade urbana, o espaço 
urbano de qualidade, o direito à cidade para todos, o acesso 
à terra e a segurança de posse, a proteção do ambiente e do 
património, a cidadania urbana e os mecanismos justos e 
equitativos, para o financiamento do próprio processo de 
urbanização, levando em conta os princípios legais do 
ordenamento do território cabo-verdiano e da Constituição 
da República 

Garantir 

Mecanismos de 

monitorização do 

PDM de forma a 

fortalecer sua 

implementação
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VI-ORIENTAÇÕES POLÍTICAS 
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- Permitir a identificação do estado da propriedade, ocupação,
uso e aproveitamento legal do solo;

- Permitir a recolha de receitas proveniente dos impostos sobre
a propriedade e capturar e redistribuir a mais-valia gerada pela
urbanização, investimento público e infraestruturas por meio de
mecanismos de finanças locais de base fundiária.
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VI-ORIENTAÇÕES POLÍTICAS 
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A Lei de Solos deve conter e esclarecer este sistema. (revisão)
Deve-se levar em conta a vinculação entre gestão fundiária e planeamento físico-
territorial, o estímulo a direitos fundiários intermédios que permitam a segurança de
posse e facilitem a regularização fundiária, e a vinculação da outorga do direito de
propriedade com o cumprimento da função social da terra e da propriedade,
permitindo a criação de mecanismos de finanças locais de base fundiária que
promovam um desenvolvimento urbano sustentável e inclusivo das cidades cabo-
verdianas.



12

VI-ORIENTAÇÕES POLÍTICAS 
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De maneira a garantir a simplificação dos procedimentos 
administrativos de concessão de terras, deve-se promover a 
concessão de terras do domínio privado do Estado e das 
Autarquias

Terras para fim social: 
aforamento, em forma de 
enfiteuse ou aforamento 
coletivo, o qual pode evoluir 
para direito de propriedade. • 
Terras para fim ambiental: 
arrendamento, sem 
possibilidade de evolução de 
direitos. 
• Terras para fim económico: 
atribuição por direito de 
superfície, com possibilidade 
de evolução para direito de 
propriedade. 
• Terras para grandes 
investimentos: atribuição por 
direito de superfície, sem 
possibilidade de evolução para 
direito de propriedade.
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VI-ORIENTAÇÕES POLÍTICAS 
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FINANÇAS MUNICIPAIS E PROSPERIDADE DAS 

CIDADES
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V- INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO –
PLANO DE ACÃO
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2- O principal ator no Plano 

de Implementação é o 

INGT. 

3- Este deverá ser detalhado 

num programa físico e 

financeiro com o apoio do 

Governo Central e Governos 

Locais

1- Para orientar o processo de implementação PNOTU nos diferentes 
níveis de governo e envolvendo os outros setores de governação, é 
necessário um Plano de Implementação
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VI- MONITORIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E
ACTUALIZAÇÃO

❖ As estratégias de monitorização, avaliação e atualização 
são apresentadas como meios vitais para o ciclo de vida 
das politicas publicas

❖ O Governo ao criar as instancias de Consertação tais 
como os Conselhos COTU, CCSOTU e o Fórum Urbano 
pretende avaliar a situação atual, os resultados e 
impactos dos programas e ações do departamento do 
governo responsável pelo ordenamento do Território e 
Urbanismo
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1-O Relatório sobre 
o Estado do 
Ordenamento do 
Território  

2- Relatório 
bianual municipal 
dos planos 
urbanísticos de 
ordenamento do 
território
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Obrigad@!
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www.circuitourbano.org

circuitourbano@onuhabitat.org

brasil@onuhabitat.org
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