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O coordenador do Projecto de Gestão 
Sustentável de Terras defendeu, na sexta-feira, 
um amplo debate sobre a conservação do solo 
para as pessoas conhecerem as técnicas e as 
apliquem. 
Amílcar Salumbo disse que o conhecimento 
faz com que as pessoas tenham a percepção da 
degradação da terra e a consciência da sua 
preservação. “É necessário cultivar, nas 
famílias, o hábito de preservar as árvores, 
fazendo com que a terra esteja protegida dos 
ventos fortes e das águas que arrastam as 
partículas dos solos”, referiu. 
O especialista lembrou que a terra é o 
substrato natural de que depende a vida e é 
dela que as comunidades extraem os 
alimentos, os recursos para a construção, além 
de ser, um abrigo da biodiversidade. E preciso 
divulgar mais as medidas de utilização 
adequadas do solo, dando a conhecer às 
pessoas que o essencial é utilizar é utilizá-lo 
para não provocar a sua degradação, pois a 
terra é utilizada para a construção de estradas, 
habitações, actividade agricultura, pecuária e 
florestal, frisou. 
Amílcar Salumbo, falava no âmbito das 
comemorações do Dia Mundial da 
Conservação do Solo, criado em homenagem 
ao norte americano Hugh Hammond Bennett, 
o primeiro responsavel pelo Serviço de 
conservação de solos nos Estados Unidos. 
De acordo a legislação, as empresas que 
directa ou indirecta mente provocarem danos 
ao meio ambiente vão ser responsabilizadas 
nos próximos tempos. 
O governo provincial do Bengo decidiu 
suspender todo tipo de concessão de terrenos 
na orla costeira da com una de Cabo Ledo, 
município da Quissama, e criou, por despacho, 
uma comissão para efectuar trabalhos de 
ordenamento da localidade. 
Segundo o despacho do governador provincial, 
João Bernardo de Miranda, o grupo técnico 
criado vai, num prazo de 30 dias, identificar e 
cadastral toda a área e os concessionários de 
terrenos legalmente constituídos. 
A comissão tem ainda a tarefa de identificar as 

ocupações anárquicas e sugerir medidas 
concretas, inventariar e mapear os espaços 
livres de acordo com as disposições da lei de 
terras, do ordenamento do território e demais 
regulamentos sobre a orla costeira. 
O grupo técnico é coordenado pelo vice-
governador provincial para os serviços e infra-
estruturas, Pedro Jorge Bessa, coadjuvado pelo 
director do Ordenamento do Território, 
Urbanismo e Ambiente. Integram ainda a 
comissão o chefe do departamento provincial 
do Instituto da Geodesia e Cartografia de 
Angola, o chefe do Departamento Provincial 
do Instituto Nacional de Ordenamento do 
Território e Urbanismo, o director do Gabinete 
Jurídico e o administrador municipal da 
Quissama. 
O documento refere igualmente que a 
comissão pode convidar e ou convocar outras 
entidades que se mostrarem úteis para o 
cumprimento do despacho. Cabo Ledo é uma 
larga enseada situada na província do Bengo, 
em pleno Parque Nacional de Quissama, 120 
quilómetros a sul da cidade de Luanda. A 
amplidão da praia de águas límpidas do Cabo 
Ledo e a beleza das imensas falésias 
numa extensa faixa de areia branca tornam o 
local deslumbrante, também propício à prática 
da pesca e do surf. Nos últimos tempos têm 
surgido várias construções na orla costeira que, 
segundo as autoridades, descaracterizam a 
região e constituem um perigo à preservação 
do ambiente. 
Devido à sua localização estratégica, a orla 
marítima de Cabo Ledo tem sido palco de 
exercícios militares internacionais. Em Março, 
a região albergou os Exercícios Felino 2010, 
que serviram para testar a capacidade 
operacional e coesão das forças armadas da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. 
Foi também palco dos exercícios Kwanza, 
entre as forças da SADC. 
Cabo Ledo possui também valor histórico. Foi 
lá que em 1648 desembarcou a frota que, 
vinda do Brasil, recuperou Luanda para o 
domínio português, após sete anos sob 
dominação holandesa. 


