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1. CONTEXTO DA PROPOSTA 

 

Proposta: Criação, no âmbito da REALP, de um grupo de investigação sobre Sustentabilidade e 
governança em áreas urbanas  

Enquadramento REAPLP: Eixo 
Desenvolvimento urbano 

Lema :Cidadão pelo bairro: espaço-oportunidade 
para a sustentablidade 

2.1 Professores/Investigadores envolvidos: Cedric Zaidan, Cristina Branquinho, Judite 

Nascimento e Lia Vasconcelos, Luíz Oosterbeek, Myriam Lopes,Suzanete Costa, Gabriela Pires ... 

Descrição do projecto - Construção colaborativa de políticas públicas sustentáveis de intervenção 
socio-cultural e territorial nos bairros  

2.3 Metodología e abordagem: 
 
Princípios: Governança e sustentabilidade - a abordagem garante que haja mobilização de todos 

os actores sociais para a construção de políticas públicas sustentáveis para o bairro. Que haja 
respeito pelos interesses comunitários e pelas especificidades culturais, que se possa salvaguardar 
os interesses específicos e diferenciados e que haja apropriação dos diversos tipos de 
conhecimentos: tecnico-científicos, empíricos e tradições locais.  
Solidariedade inter e intra geracional, autonomia comunitária, inclusão, integração, participação e 
equidade. 
Metodologia: 
Focus group/dinâmicas de grupo : identificação/inventariação dos problemas pela própria população, 
definição conjunta de possíveis respostas, 
Transformação dos problemas em oportunidades de empreendedorismo local ( resolução dos 
problemas pelo empoderamento da população local). 
 
Propostas colaborativas de gestão de resíduos (promover a inclusão nos currícula escolares a 

reciclagem de resíduos do próprio bairro) Ex: transformação do óleo doméstico pela promoção de 
micro-empresas de produção do sabão. transformação do plástico em objectos de artesanato, 
fundição do ferro velho em objectos úteis, reciclágem do papel em papel ecológico e objectos 
úteis,reaproveitamento do vidro para a produção de objectos de artesanato ( ver experiências de eco-
design), reaproveitamento de resíduos no sector da construção, objectos . . .  
Projecto: 
 
PROPOSTAS DE PROJECTOS DE FOMENTO AO MICRO-EMPRESARIADO :  
 

 Encubadora de uma empresa de recolha e reciclagem/valorização dos óleos do sector da 

restauração nos Departamentos de Química das Faculdades de Ciências e de Engenharia da 
UAN, sob a coordenação do Centro de Estudos de Apoio à Formação, Investigação e 
Extensão (CEAFIE). Vantagens : criam-se competências nos estudantes universitários, cria-

se um envolvimento da Universidade na resolução dos problemas urbanos ( no caso, os 
resíduos sólidos). 
 

 Dinamização de oficinas de reciclagem e reutilização de resíduos para a transferência 

/aprendizagem de competências específicas com vista a criação de micro-negócios. 
Vantagens: empodera-se a população local (fomento do empreendedorismo), reduzem-se os 
problemas ambientais resultantes dos resíduos e envolve-se a população local, incentivando-
a participar do processo e contribui-se para a melhoria das cndições de vida das populações.  
 

 

 Criação de pontos de recolha selectiva de lixo (que poderão ser reaproveitados por 



2 

 

empresários de diversas áreas) com compensação financeira). Cada individuo interessado, 
depositará o lixo, já separado, no ponto de recolha mais próximo da sua moradia, e será 
devidamente compensado financeiramente pela empresa responsável pela 
reciclagem/reaproveitamento/valorização do tipo de lixo. Vantagens: empodera-se a 

população local, reduzem-se os problemas ambientais resultantes dos resíduos e envolve-se 
a população local, incentivando-a a participar do processo  

 
 

 Estudo académico sobre a mobilidade urbana em Luanda (utilização de uma abordagem 
integrada que permita a análise de indicadores qualitativos e quantitativos, que retrate a 
estrutura urbana e a estrutura das redes de mobilidade, que as caracterize com vista ao 
conhecimento dos níveis de acessibilidade e de conectividade e a percepção e expectativas 
dos luandenses sobre a mobilidade urbana. Como resultado desenvolver-se-ão linhas 
orientadoras de base para um planeamento estratégico do sistema de transportes e 
mobilidade na cidade)  

 
 
 

2.3.1 Objetivo geral do estudo académico: Desenvolver investigação aplicada sobre o 

desenvolvimento sustentável dos em áreas urbanas e periféricas.  
 

Objetivos específicos: 

 Caracterização demográfica  

 Análise das condições sociais, saneamento  

 Análise da conectividade com redes públicas  

 Caracterização da estrutura do bairro ( análise do mobilário urbano, dos espaços verdes, 
praças, ...) 

 Análise da mobilidade e integração do bairro no tecido urbano de Luanda 

 Análise da perceção dos moradores sobre as condições de vida e as expectativas 
relativamente à estrutura, a criação de serviços urbanos de base e a criação de associações 
comunitárias, ou espaços de convívio. 

 Análise das condições existentes para a potencialização das competências individuais e 
colectivas ( promover o empreendedorismo a partir dos problemas) 
 

 


