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CONVITE 
 
 

O Planet Earth Institute e o seu Comitê Científico Global,  têm o prazer de convidar V. Exa. a 
participar da palestra e workshop Urbanização em Angola: Desafios e Oportunidades; o 
evento terá lugar no dia 5 de Março às 14:30 no EPIC SANA Luanda Hotel.  
 
 

 
Urbanização em Angola: Desafios e Oportunidades 

 
Terça feira, 5 de Março, 2013 às 14.00-16.00 

EPIC SANA Luanda Hotel, Rua da Missão, Sala Brasil 2 
 
 
Racional 
 
A cidade de Luanda assim como muitas outras cidades do hemisfério do sul, encontra-se em fase 
de expansão rápida, tal deve-se em grade parte às populações migrantes e ao rápido 
crescimento económico em que tais cidades se encontram. Cerca de 50% da população mundial 
reside agora em áreas urbanas e a expectativa é que esse numero chegue aos 70% até 2050. A 
falta de planeamento prévio, recursos financeiros limitados e rápido crescimento é um grande 
desafio para as autoridades municipais. Hoje em dia assiste-se ao desenvolvimento de 
comunidades periféricas sem qualquer tipo de infraestrutura, resultando em condições de vida 
precárias para estas comunidades. 
 
Como providenciar serviços essenciais como água, energia, transportes públicos e saneamento, 
onde nem sequer existem ruas? O que que podemos aprender sobre as estruturas sociais íntimas 
e complexas que existem dentro destas comunidades, e que providencias devem ser tomadas por 
modo a não danificar tais estruturas no processo de revitalização destas comunidades? Como 
tornar experiencias positivas de outras cidades, como Deli, Acra, Rio de Janeiro e Cali, em 
modelos de desenvolvimento para as cidades de Angola e de África subsaariana? 
 
Programa 
 
14.15   Inscrição 
14.30   Introdução ao Comité Científico Global do Planet Earth Institute 
14.40             Apresentações  

- Prof Dr Arq. Antonio Gameiro Presidente da Ordem dos Arquitetos 
- Prof Dr Rui Cruz Presidente da Imogestin 
- Dr Victor Hugo Guilherme Fundo de Apoio Social, Angola 
- Prof Mukesh Khare Indian Institute of Technology, Delhi 

16.00   Discussão e foro aberto 
16.30             Coffee break e networking 
 
 
Inscrição: edward@planetearthinstitute.org.uk  
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INVITATION 
 
 

The Planet Earth Institute and its Global Scientific Committee,  has the pleasure of inviting you to 
participate in the workshop Urbanisation in Angola: Challenges and Opportunities; the event 
will take place on the 5th of March at 14:00 at the EPIC SANA Luanda Hotel.  
 
 

 
Urbanisation in Angola: Challenges and Opportunities 

 
Tuesday, 5th of March, 2013 at 14.00-16.00 

EPIC SANA Luanda Hotel, Rua da Missão, Sala Brasil 2 
 
Summary 
 
The city of Luanda, like many other cities in the southern hemisphere, finds itself in an exciting 
phase of rapid development due to migrant populations and economic expansion. Around 50% of 
the global population now lives in urban areas with the expectation that this reaches 70% by 2050. 
Lack of forward and strategic planning, limited financial resources and the speed of growth are all 
big challenges faced by municipal authorities, resulting in peri-urban communities with precarious 
living conditions.  
 
How can we provide infrastructure services like water, energy, public transport and sanitation, in 
places where there are not even roads? What can we learn about the intimate and complex social 
structures that exist in these communities and what precautions can be taken to not harm them in 
the revitalization process? How can we turn the experiences from other cities, like Delhi, Accra, 
Rio de Janeiro and Calí, into development models for the cities of Angola and the rest of sub-
saharan Africa? 
 
Programme 
 
14.15             Registration 
14.30  Introduction to the Global Scientific Committee of the Planet Earth Institute 
14.40      Presentations 

- Prof Dr Arq. Antonio Gameiro President of the Order of Architects 
- Prof Dr Rui Cruz President of Imogestin 
- Dr Victor Hugo Guilherme Director of the Social Action Fund, Angola  
- Prof Mukesh Khare Indian Institute of Technology, Delhi 

16.00   Discussion 
16.30             Coffee break and networking 
 
 
 
Registration: edward@planetearthinstitute.org.uk 


