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“Melhor Cidade, Melhor Vida”, foi o lema do 1º 
Fórum Urbano Nacional, promovido pelo Ministério 
do Urbanismo e Construção, e que decorreu no 
Sumbe. O fórum discutiu modelos de desenvolvimento 
para cidades, de forma mais democrática e 
sustentável. 
Os participantes vindos das 18 províncias visitaram 
alguns empreendimentos que suportam o sector do 
urbanismo e construção, como a empresa de inertes 
Angoasfal, em Porto-Amboim, a reserva fundiária 
número 1, no Sumbe, o Centro de Captação 
e Tratamento de Água do Projecto do Algodão, as 
obras da subestação da 00, o Estaleiro da Odebrecht 
e a Fábrica Super Gesso. 
. Quanto aos assuntos que estiveram em discussão, o 
destaque recaiu para a “Importância do Planeamento e 
Gestão Territorial”, a “Gestão dos Espaços Urbanos”, 
o “Sistema Nacional de Indicadores Urbanos”, o 
“PNUD no Quadro da Requalificação e das Novas 
Centralidades Urbanas” e as “Implicações das 
Mudanças Climáticas na Gestão Territorial” 
A directora do Ordenamento do Território, 
Urbanismo e Ambiente no Kwanza-Sul, Madalena 
Bernardo, considerou que o evento tem lugar num 
momento em que as urbes da província ainda sofrem 
uma forte pressão dos assentamentos. “Tem sido um 
trabalho árduo nesse sentido, uma vez que a interpretação 
da população ainda peca por metade sobre os 
projectos do Estado, mas aos poucos vamos conseguindo”, 
frisou. 
Madalena Bernardo disse ainda que o executivo do 
Kwanza-Sul está a fazer reajuste dos assentamentos 
urbanos para o bem-estar da população. “Eles estão 
sendo feitos de forma cautelosa para que os desígnios 
do governo sejam aqueles pelos quais todos nós nos 
estamos a bater e em benefício das populações”. 
Mas para a população a história é outra. Amélia vai já 
com 77 anos de idade e é natural da Gangula, Sumbe. 
Para ela, não restam dúvidas que o governo, por si só, 
“está a encontrar formas de se apoderar das terras pertencentes 
ao povo”, disse-nos com a face carrancuda. 
O estudante universitário Décio Mateus avaliou o 
fórum como “positivo”, uma vez segundo disse ter 
servido de “Bíblia” para que as autoridades sigam à 
risca todos os documentos produzidos sem, contudo, 
desprestigiar os anseios das populações sobretudo nas 
comunidades. “Eu sou daqueles que espera para ver, 
porque o que foi produzido no fórum, deve servir 
como Bíblia para os governantes”. 



Quanto ao Programa de Fomento Habitacional que, 
ao nível do Kwanza-Sul, prevê a construção de 50 
mil fogos até 2012, a directora Madalena Bernardo 
fez saber que, apesar de alguns constrangimentos, 
o programa “caminha bem”. 
Prova disso, o município do Sumbe já tem cem hectares 
preparados para 581 lotes, dos quais 302 lotes 
de 400 metros quadrados cada para habitação social. 


