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ANGOLA, na qualidade de membro da UN-Habitat 
Fez-se presente com uma delegação encabeçada pelo 
Vice-ministro do Urbanismo e Ambiente, Graciano 
Domingos. O certame debateu estratégias de médio 
prazo do UN-Habitat e o plano institucional para o 
período 2008/ 2013, bem como o fortalecimento do 
fundo das Nações Unidas para o Habitat e assentamentos 
humanos e o seu orçamento para o biénio 2008/2009. 
O debate geral sobre urbanização sustentável visa 
mobilizar os governos e outros associados no sentido 
de se comprometerem com um programa de intervenções 
no plano local, em apoio ao plano estratégico e 
institucional de médio prazo do UN-Habitat, para o 
período 2008/2013, cuja adopção final deverá ocorrer 
em 2008, na China, durante o quarto fórum urbano 
mundial. Os assentamentos humanos em Angola 
desenvolveram-se, na sua maioria, de forma 
espontânea, ou seja, sem projectos ou planos de desenvolvimento 
previamente elaborados. 
Projectos e estudos de urbanização das principais 
cidades surgiram depois da sua fundação. Após a 
independência em 1975, segundo dados oficiais recentes, 
em toda a extensão do territ6rio, com 
incidência nas cidades do litoral, verificou-se uma 
pressão do crescimento urbano que não só não seguiu 
os planos de desenvolvimento urbano elaborados antes 
da independência, como não mereceu a devida resposta 
por parte das autoridades responsáveis pelo 
ordenamento e desenvolvimento territorial. 
Daí resultou a sobrecarga da capacidade das infra-estruturas 
e dos serviços básicos. O quadro 
habitacional existente, sem manutenção adequada, 
descrevem os dados, sofreu um processo de 
deterioração e de decadência, ao mesmo tempo que 
foram proliferando assentamentos habitacionais 
anormais, os musseques. 
As cidades experimentaram os efeitos adversos do 
rápido crescimento e das mudanças urbanas, 
designadamente, congestionamento, desemprego, 
inadequação das infra-estruturas de saneamento, 
poluição, insuficiência dos serviços sociais, delinquência 
e outros. Os dados contidos no Relatório Geral sobre o Estado 
do Ambiente em Angola, consideram ainda que 
existem simultaneamente, nas zonas do interior, 
assentamentos populacionais muito isolados com 
restrição significativa de movimentos, devido à falta de 
vias de acesso em condições razoáveis e à presença de 
minas. «Nestes assentamentos os resíduos são 
produzidos em menor escala, sendo um outro aspecto 
positivo destas comunidades o facto de a natureza dos 



resíduos aí produzidos serem na sua maioria 
bio degradáveis», refere o relatório, notando que nas 
comunidades do sul diversidade cultural é menor e os 
seus habitantes possuem maior espírito de cooperação 
no sentido de protegerem o ambiente que os rodeia. 
«Os problemas ambientais que as cidades do interior 
enfrentam, são similares aos enfrentados pelas cidades 
do litoral, mas numa escala inferior. Não possuem 
grandes focos de lixo, nem tanta invasão de espaços 
livres dentro da zona urbana. As zonas periféricas são 
de características similares aos assentamentos rurais». O 
conselho de administração do UNHabitat é composto 
por 58 membros, dos quais 16 são Estados do 
continente africano, que cumprem um mandato de 
quatro anos. 


