
XV ENCONTRO DA  

REDE DE ESTUDOS AMBIENTAIS DE PAÍSES DE LÍGUA PORTUGEUESA 

REAPLP 

LUANDA ANGOLA 

IDEIAS DE PROJECTOS A SEREM PROPOSTAS EM ÁREAS DE ESTUDOS ONDE A 

REAPLP PODE PROMOVER COOPERAÇAÕ COM A FACULDADE DE DIREITO DA 

UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO (FDUAN) 

1. Programa para estudos (estudo da legislação existente ou proposta de 
legislação) dos Direitos dos novos ocupantes das Centralidades, quanto à 
propriedade do terreno, direito à privacidade, direito ao sossego (ruídos de 
música, viaturas etc.), problemas que têm implicação com o Bem Estar e Paz de 
Espírito do cidadão. O mesmo programa deveria ser extensivo à outros 
assentamento urbanos de Luanda numa primeira fase.  

2. Integraçao do estudo de matéria jurídico-ambinetais, ainda que com carácter 

informátivo, nos programas de mestrados em gestão do ambinete e dos 

recursos naturais (abordagem interdisciplinar da ciências); 

3. Inventariação dos direitos das comunidades rurais sobre os  recursos naturais 

principalmente terras e água, à luz do direito costumeiro; 

4. Protecção jurídica dos conhecimentos tradicionais e da partilha dos benefícioas 

deles decorrentes; 

5. Estudos sobre os recurso hídricos partilhados e outros recursos naturais 

partilhados; 

6. Estudos sobre áreas de conservação transfronteiriças; 

7. Estudos sobre as áreas de conservação e parques naturais; 

8. Estudos de medidas legais para a gestão de resíduos solídos nos grandes 

centros urbanos e controlo de diversas fontes de poluição; 

9. Estudar a possibilidade de legislar ou enquadrar juridicamente os parques 

geologicos; 

10. Estudo sobre medidas legais e de política referentes ao combate da ocupação 

ilegal de terrenos, recuperação das areas degradadas e desenvolvimento 

urbano ordenado na cidade de Luanda; 

11. Sustentabilidade, Governança e desenvolvimento local; 

12. Necessidade de reforma da legislação sobre a biodiversidade e áreas de 

protecção ou conservação não aquáticas. 

13. Estudos sobre a necessidade de regulamentação dos OGM´s. 

 

 

 



SUGESTÕES 

Uma vez obtido acordo dos membros dos grupo sobre estas ideias e outras sugestões 

que forem apresentadas relativamente à novas ideias de projectos, serão levadas à 

consideração da direcção da FDUAN para serem aprofundadas na proxima reúnião da 

REAPLP. 

Estas ideias podem resultar em projectos para elaboração de artigos científicos para 

serem publicados em revistas multidisciplinares nacionais e internacionais sobre o 

ambiente ou ecologia. 


