
Informação sobre a Cadasta
A nossa visão é construir um mundo onde os indivíduos e comunidades mais 
vulneráveis, possam se beneficiar de oportunidades oferecidas pela proteção da posse de 
terra e outros recursos.

A nossa missão é de ser líder na promoção e disseminação de ferramentas técnicas 
e serviços que apoiam o processo de documentação dos direito da terra e outros recursos 
das comunidades, tornando-as mais fortes e sustentáveis.

Fundada em 2015, a Cadasta desenvolve e promove o uso de aplicações móveis e 
tecnologias simples, para ajudar os parceiros na documentação eficiente, análise, 
armazenamento e partilha de informação crítica sobre os direitos da terra e outros 
recursos.

Criando registos digitais acessíveis de terra, propriedade e outros recursos, ajudamos a 
empoderar indivíduos, comunidades, organizações, entidades governamentais e, sector 
privado com informação necessária para tomar decisões baseadas em dados reais e, a 
mapear as comunidades e suas respectivas necessidades. 

Porque Direitos da Terra?
Estima-se que cerca de 70 porcento da terra nos países emergentes não está 
formalmente registrada. 
Quer nas zonas rurais, assim como nas zonas urbanas, a ausência de registros formais 
da terra e recursos naturais, gera conflitos e retarda a estabilidade e oportunidades 
económicas, especialmente para famílias e grupos vulneráveis nas comunidades.

Na ausência de documentos legais que garantam o direito da terra, o governo não pode 
responder adequadamente às necessidades dos cidadãos, e as comunidades não 
possuem uma proteção, que lhes possa garantir tomar decisões sobre investimentos nos 
seus negócios, assim como nas áreas de cultivo.

Para garantir um crescimento econômico e desenvolvimento sustentável, o Governo e 
as comunidades devem garantir que os direitos da terra para todos cidadãos, estejam 
devidamente assegurados. 

 

1 Bilião
de pessoas que dependem 
de terras não devidamente 
registradas, são tidas 
como vulneráveis



A Nossa Tecnologia
Cadasta oferece um conjunto de aplicações móveis de acesso livre e flexível baseadas na 
aplicação Web, desenhadas para apoiar os usuários a colher, manejar e, armazenar informação 
relacionada com terra e outros recursos naturais. A nossa plataforma e aplicações foram criadas 
sob o princípio de padrões de acesso livre e, são suportadas pelas tecnologias da Esri ArcGIS - a 
maior plataforma de mapeamento e análises baseada em cloud.

Com as aplicações móveis da Cadasta, parceiros podem directamente colher evidências dos 
direitos de propriedade, usando vários extractos de informação acerca dos beneficiários e sua 
relação com a terra outros recursos. A plataforma foi criada para acomodar colecta de dados em 
locais remotos e sem conectividade, ao mesmo tempo processar dados e mapas colectados de 
forma manual em papel. A nossa aplicação permite os usuários a customizar as definições de 
privacidade e decidir quem poderá visualizar e/ou alterar os registros.

Direitos da terra muda tudo
Clarificar, documentar e fortalecer os direitos da terra é fundamental.

O que Oferecemos
Como Cadasta Trabalha 

Cadasta é um provedor de serviços com experiência combinada de 
administração de terras e sistemas tecnológicos para indivíduos, 
comunidades, organizações da sociedade civil, entidades governamentais 
e sector privado, que procuram defender os direitos da terra, criar 
comunidades fortes e sustentáveis. Cadasta oferece aos seus 
parceiros aplicações móveis de acesso livre, assistência técnica para 
documentação dos direitos da terra e outros recursos nas comunidades.  

Os Nossos Serviços
Adicionado a nossa tecnologia e aplicações móveis, 
oferecemos perícia e treinamento para garantir que 
os projectos sucedam. Os serviços da Cadasta são 
participativos, baseados na demanda e, concebidos para as 
necessidades locais. Como profissionais na matéria de terras 
e dados, apoiamos os nossos parceiros na identificação e 
mitigação de conflitos, garantindo o uso de metodologias 
de inclusão social e criação de conhecimento local sobre 
sistemas de gestão de terras e recursos naturais.

Os desafios enfrentados pelos nossos parceiros, necessitam 
de soluções diferenciadas. O nosso objectivo é fortalecer a 
capacidade das comunidades para o mapeamento e colecta 
de dados, através de materiais de treinamento e, sessões 
adaptadas para o uso local e viradas para treinamento 
de treinadores. Priorizamos também que o processo de 
colecta de dados esteja alinhado aos padrões nacionais do 
sistema de gestão de dados sobre a terra, colaborando com 
vários actores como é o caso do Governo, Organizações da 
Sociedade Civil e Sector Privado.

Veja mais em cadasta.org   |  Siga-nos em @CadastaOrg


