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COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

Reunida hoje, 5 de Dezembro de 2019, na sua 4ª sessão ordinária, 

sob orientação de Sua Excelência Bornito de Sousa, Vice-

Presidente da República, a Comissão Nacional Multissectorial para 

a Salvaguarda do Património Cultural Mundial procedeu ao 

balanço das recomendações da sessão anterior.  

Entre as recomendações, realce para o acompanhamento dos 

projectos de Angola junto da UNESCO e a inclusão, nos manuais 

escolares, de conteúdo relacionado aos monumentos e sítios, 

simbolizando a história cultural e a tradição oral. 

A Comissão Nacional Multissectorial para a Salvaguarda do 

Património Cultural Mundial analisou um memorando sobre o 

Plano Estratégico de Desenvolvimento dos Centros Históricos de 

Angola que perspectiva uma abordagem baseada na necessidade de 

se introduzir inovação e modernidade nos planos urbanísticos e na 

gestão de produtos que os Centros Históricos oferecem. 

O documento comporta um roteiro de acções multidisciplinares, 

com vista a promover a gestão integrada dos municípios 



preconizada pelo Executivo, determinado a aumentar a eficácia e a 

qualidade da governação local.   

A Comissão Nacional Multissectorial para a Salvaguarda do 

Património Cultural Mundial apreciou o plano de acção da 

Comissão de Inscrição do Cuito Cuanavale a Património da 

Humanidade que compreende, entre outras tarefas, a recolha de 

depoimentos, a realização de trabalhos de prospecção 

arqueológica, identificação, inventariação, classificação e 

delimitação da zona histórica e da zona tampão dos sítios das 

batalhas. 

Finalmente, a Comissão Nacional Multissectorial para a 

Salvaguarda do Património Cultural Mundial foi informada sobre 

a implementação das recomendações da UNESCO para o Sítio 

Histórico de Mbanza Kongo – Património da Humanidade que 

deverão constar num relatório a ser remetido por Angola até 1 de 

Dezembro do próximo ano, ao Centro do Património Mundial da 

UNESCO. 

 

COMISSÃO NACIONAL MULTISSECTORIAL PARA A 

SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL MUNDIAL, 

Luanda, 5 de Dezembro de 2019.- 

 

                                                  


