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O Executivo Angolano pretende implementar de 
forma gradual, a médio e a longo prazo, o seu 
programa de melhoramento dos assentamentos 
urbanos precários, com propósito de contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida das 
populações e reduzir o impacto negativo causado 
por tais assentamentos precários ao meio 
ambiente. Esta pretensão foi reafirmada na cidade 
do Huambo, pelo secretário de Estado do 
urbanismo e construção, Joaquim Silvestre, 
quando discursava na cerimónia de encerramento 
da 2a reunião internacional de peritos sobre os 
assentamentos urbanos. Para si, o evento 
produziu um conjunto de recomendações opera-
tivas que vão traduzir-se num plano de acção 
imediato da estratégia do planeamento urbano 
participativo. Informou que a materialização do 
programa de melhoramento dos assentamentos 
urbanos precários no país vai contar com o apoio 
técnico da Organização Não-Governamental 
Habitat-Angola, no quadro do convénio de 
cooperação assinado entre esta organização e o 
Ministério do Urbanismo e Construção, no domínio 
dos assentamentos humanos.  
“O que tem se verificado em todo mundo e em 
Angola não é diferente, o crescimento dos centros 
urbanos tem levado a uma acentuada queda de 
qualidade de vida e um crescimento dos 
problemas sociais e dos desequilíbrios ambientais. 
Este encontro foi realizado com objectivo de trocar 
experiências, recolher opiniões e aconselhamento 
sobre a melhor forma de avançar na preparação 
de um plano de acção de intervenção imediato”, 
referiu.  
A2a reunião internacional de peritos sobre os 
assentamentos urbanos, que durou dois dias, 
contou com a participação de especialistas ligados 
ao programa das nações unidas para os 
assentamentos humanos, do conselho europeu de 
urbanistas, da associação internacional dos 
urbanistas, da ordem dos arquitectos de Angola, 
da federação iberoamericana de urbanistas, além 
de peritos nacionais ligados ao sector da 
construção e habitação. Questões relacionadas ao 
planeamento, requalificação e regulação fundiária 
dominaram o referido encontro, cujo acto de 
abertura foi orientado pelo ministro do Urbanismo 
e Construção, Fernando Alberto de Lemos Soares 
da Fonseca, na presença do governador do 
Huambo, Fernando Faustino Muteka. 


