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Prefácio

Angola é um país complexo, em rápida transformação e muitas vezes 
contraditório. É a terceira potência económica da África Subsariana, mas 
continua a registar carências que se traduzem num índice de desenvolvimento 
humano que coloca o país entre o último quartil da ordenação mundial deste 
indicador; tem uma das mais reduzidas densidades populacionais entre todos 
os países do mundo – mais de seis vezes inferior a França, por exemplo –, mas a 
capital, Luanda, é uma metrópole densa, dinâmica e congestionada, com uma 
população estimada de cinco milhões de habitantes; e após várias décadas de 
êxodo populacional em direcção ao exterior, sobretudo em fuga do conflito 
que assolou o país mas também em busca de oportunidades económicas, 
assume-se actualmente, em resultado do dinamismo económico e da paz 
restabelecida, como um importante pólo de atracção migratória, não só no 
contexto africano como até a nível intercontinental.

Estas contradições são, em grande medida, resultado do carácter muito 
recente da transição para a paz e para a reconstrução económica e social, após 
décadas de um conflito que marcou de forma indelével a sociedade angolana. 
Um dos aspectos em que o impacto desse conflito foi mais profundo consistiu 
nas dinâmicas de recomposição territorial da população, que afluiu em grande 
número e de forma continuada aos centros urbanos que proporcionavam relativa 
segurança – sobretudo, mas não exclusivamente, Luanda. Por sua vez, o período 
pós-conflito veio introduzir complexidade adicional neste quadro, em virtude 
tanto do regresso de populações deslocadas às suas áreas de origem, como da 
emergência de fluxos com características e motivações distintas, decorrentes 
principalmente da concentração territorial das oportunidades económicas 
e de acesso a serviços públicos fundamentais. Esta sobreposição de fluxos 
populacionais massivos e não enquadrados, aliada às dificuldades colocadas 
pelo próprio conflito, teve como consequência situações generalizadas de 
saturação e insuficiência das estruturas urbanísticas, habitacionais, sanitárias 
e educativas, que só recentemente, e muito gradualmente, começaram a ser 
colmatadas. 

O dinamismo e o potencial deste país encontram por isso um desafio à 
altura nas muitas necessidades que continuam por satisfazer, requerendo o 
estabelecimento adequado de prioridades e a concepção e implementação 
de respostas abrangentes, eficientes e eficazes. Por sua vez, para que tais 
respostas sejam possíveis, é necessário prosseguir o esforço no sentido de 
suprir as muitas lacunas existentes ao nível do conhecimento da situação 
e das tendências actuais, em matérias como a distribuição e composição 
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da população, as migrações, a habitação, a saúde pública, as estratégias de 
subsistência da população ou o funcionamento do mercado de trabalho. 
Esta é uma tarefa que reclama os esforços das autoridades e da sociedade 
civil angolanas, mas também dos parceiros internacionais. O recenseamento 
da população e habitação, previsto para 2013–2014, constituirá um marco 
muito importante nesse processo, mas são também necessárias iniciativas 
complementares, incidindo sobre domínios específicos, em que a recolha 
e análise de dados quantitativos e qualitativos informe a formulação de 
recomendações. 

O presente estudo, que incide sobre as migrações internas em Angola e as 
suas interrelações com as temáticas da urbanização e da saúde, constitui um 
exemplo do tipo de iniciativas atrás referido. De forma concisa e direccionada 
para a formulação de recomendações, procede à compilação de dados 
secundários relativos à escala nacional, bem como à sua triangulação e análise 
conjunta com informação qualitativa e quantitativa recolhida pelos próprios 
autores, principalmente no contexto de três estudos de caso (o bairro Palanca, 
em Luanda, e as cidades do Huambo e Benguela). O estudo consegue, de 
forma notável, aliar a exposição das macrotendências à riqueza e ao detalhe 
dos percursos de vida e das percepções individuais. O resultado é um retrato – 
parcelar, mas fundamentado – de uma sociedade caracterizada por dinâmicas 
muito diversas, que se confronta com dificuldades significativas, mas que exibe 
grande resiliência e grande dinamismo. 

Este é o primeiro de dois estudos sobre a temática das migrações em 
Angola patrocinados pelo Observatório ACP das Migrações – uma iniciativa 
do Secretariado ACP financiada pela União Europeia, implementada pela 
Organização Internacional para as Migrações e que conta com o apoio financeiro 
da Suíça, da OIM e do Fundo da OIM para o Desenvolvimento e do Fundo das 
Nações Unidas para a População. O Observatório ACP das Migrações tem como 
objectivo principal a recolha e produção de dados sobre as migrações Sul-Sul, 
mas também a capacitação científica de equipas locais e o estabelecimento 
e reforço de parcerias institucionais que envolvam as autoridades locais, 
com vista à potenciação dos benefícios das migrações e à mitigação das suas 
desvantagens. No caso de Angola, este estudo constitui um notável primeiro 
passo nesse sentido, ao qual fazemos votos que se sigam passos adicionais 
com vista a um melhor conhecimento da realidade socioeconómica angolana 
e à concepção e implementação de respostas ainda mais eficientes e eficazes.

Lisboa, 24 de Março de 2013
João Peixoto e Alexandre Abreu 
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Resumo

O objectivo principal deste estudo foi analisar as articulações entre a migração 
interna, a urbanização e a saúde em Angola, bem como a estrutura de políticas 
nacionais relativamente à mobilidade interna. O estudo foi realizado por 
uma equipa de investigadores especializados em questões socioeconómicas 
angolanas, em colaboração com o ISEG-UTL. 

A metodologia incluiu revisão bibliográfica, clipping de imprensa, análise da 
informação estatística, entrevistas, estudos de caso e a participação activa 
e interactiva no Workshop Nacional sobre Migrações e Desenvolvimento, 
realizado em Luanda, em 13 e 14 de Março de 2013. Os estudos de caso foram 
conduzidos em Luanda, no Huambo e em Benguela entre Março e Junho de 
2012, tendo sido realizadas entrevistas a representantes/especialistas de 
instituições públicas e da sociedade civil, a profissionais da saúde e a migrantes.

O estudo inventariou as tendências das migrações internas em Angola, 
reconhecendo que a guerra civil implicou deslocações forçadas que 
contribuíram para acentuar as diferenças em termos de desenvolvimento e 
urbanização no país. Na fase pós-guerra as migrações resultam de factores 
como a reunificação das famílias, a procura de trabalho ou de acesso a 
oportunidades e o acesso a serviços, nomeadamente de saúde. Em termos de 
dinâmicas das migrações, concluiu-se que os migrantes se instalam com suporte 
principalmente da família e das redes em que esta está inserida, sobretudo em 
bairros periféricos com elevadas insuficiências em infra-estruturas. Contudo, 
constatou-se que os migrantes não são diferenciados ou discriminados no 
acesso aos serviços de saúde. A intervenção para gerir as migrações internas 
teve um carácter  pontual, no quadro de programas nacionais, sem que tenha 
havido coordenação sectorial ou uma perspectiva de médio/longo prazo.
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Resumo executivo 

Contexto, objectivos e metodologia 
do projecto

Em Angola, 27 anos de guerra 
implicaram a deslocação interna 
de elevado número de pessoas à 
procura de segurança e de acesso a 
rendimentos, bens e serviços nos 
centros urbanos, particularmente 
em Luanda. Após o final da guerra, 
o ritmo de crescimento das cidades 
manteve-se elevado. A procura de 
melhores condições de vida, num 
contexto de elevada pobreza e 
precariedade, passou a ser a causa 
principal desse crescimento. 

Este estudo destina-se a contribuir 
para um melhor conhecimento dos 
padrões de migração interna e da 
respectiva ligação com a urbanização e 
a saúde, bem como para o reforço das 
políticas relativas à migração interna 
em Angola. O estudo, promovido pelo 
Observatório ACP das Migrações, 
foi realizado por uma equipa de 
investigadores especializados em 
questões socioeconómicas angolanas, 
em colaboração com o ISEG-UTL, que 
assegurou a coordenação científica e 
forneceu apoio metodológico.

A metodologia usada incluiu revisão 
bibliográfica, clipping de imprensa, 
análise da informação estatística, 
entrevistas e estudos de caso. Os 
estudos de caso foram conduzidos 
no Bairro Palanca, em Luanda, e nas 
cidades do Huambo e Benguela, 

entre Março e Junho de 2012. As 
entrevistas foram realizadas junto 
de representantes qualificados e 
especialistas das instituições públicas 
e da sociedade civil, profissionais 
da saúde e migrantes. O estudo 
incorpora ainda os contributos 
resultantes da participação de 
representantes institucionais 
angolanos no Workshop Nacional 
sobre Migrações e Desenvolvimento, 
realizado em Luanda em 13 e 14 de 
Março de 2013. 

Principais conclusões

A um nível geral, reconhece-se que 
a guerra civil em Angola implicou 
deslocações forçadas de população 
que contribuíram para acentuar 
as diferenças, em termos de 
desenvolvimento e urbanização, 
entre o litoral e o interior e entre a 
capital e o restante país. Na fase de 
reabilitação e reconstrução do país, as 
migrações resultam de factores como 
a reunificação das famílias; o regresso 
às regiões de origem; o desejo de 
participação na reconstrução do 
país; a procura de trabalho ou de 
acesso a oportunidades de melhorar 
a condição de vida; e o acesso a 
serviços e infra-estruturas. 

Em termos de dinâmicas migratórias, 
constatou-se que os migrantes se 
instalam com suporte principalmente 
da família e das redes em que esta está 
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inserida, sendo a instalação inicial 
geralmente em bairros periféricos, 
não planificados, com elevados níveis 
de insuficiências em infra-estruturas. 
Contudo, registou-se que os 
migrantes não são diferenciados ou 
discriminados no acesso aos serviços 
de saúde. 

Finalmente, apurou-se que a 
intervenção para gerir as migrações 
internas teve um carácter pontual, no 
quadro de programas nacionais, sem 
que tenha havido coordenação entre 
políticas sectoriais e sem que tenha 
sido adoptada uma perspectiva de 
médio/longo prazo.

Recomendações

O estudo considera ser necessário 
promover a realização de mais 
avaliações nacionais e provinciais 
específicas em matéria de migração e 
desenvolvimento, sendo indispensável 
a ampliação da base de conhecimento 
sobre as diferentes formas de 
migração e os problemas específicos 
colocados aos migrantes. Por outro 
lado, é necessário conhecer melhor as 
assimetrias regionais e as questões de 
saúde mais pertinentes, o que implica 
a realização de análises aprofundadas 
e extensivas, fundamentais para 
adequar as políticas públicas e 
promover o desenvolvimento 
equilibrado do país.

A um nível mais alargado, 
recomenda-se a promoção da 
articulação entre os conhecimentos 

sobre as migrações internas e a 
formulação e implementação de 
políticas públicas, envolvendo esta 
os ministérios e serviços ligados ao 
planeamento urbano, à saúde e à 
administração do território, instâncias 
não-governamentais especializadas, 
académicos e organizações 
internacionais. Nesse sentido, 
recomenda-se a criação de um Comité 
Nacional de Migrações, a quem 
competirá, entre outras funções, 
contribuir para a formulação de uma 
estratégia nacional sobre as migrações 
orientada para o desenvolvimento.

Complementarmente, recomendam-se 
esforços em termos de advocacia 
orientada para a formulação de uma 
estratégia nacional de migrações – 
instrumento indispensável de suporte 
às políticas públicas – devendo ser 
desencadeadas diferentes acções 
comunicacionais e de advocacia 
destinadas a sensibilizar e motivar 
os diversos actores relevantes  
relativamente à sua necessidade e 
importância.

Recomenda-se ainda a geração 
de condições para a criação de 
um Observatório Nacional e 
de Observatórios provinciais e 
municipais sobre as migrações, para 
monitorização e acompanhamento 
das problemáticas associadas às 
migrações.

Finalmente, recomendam-se orientações 
no sentido de melhorar o atendimento 
aos migrantes nos estabelecimentos 
públicos de saúde e ensino.
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Executive summary

Context, objectives and methodology 
of the project

In Angola, 27 years of war brought 
about an internal displacement of a 
high number of people searching for 
security and access to income, goods 
and services in the urban areas, 
particularly in Luanda. After the end 
of the war the pace of growth in the 
cities remained high. The search for 
better standards of living, in a context 
of soaring poverty and scarcity, 
became the principal cause of this 
growth. 

This study is designed to contribute 
to a better understanding of the 
patterns of internal migration and 
their respective connection with 
urbanization and health, as well as 
with Angola’s policies on internal 
migration. The study, which was 
commissioned by ACP Observatory 
on Migration, was carried out by 
a team of researchers specializing 
in Angolan socioeconomic issues, 
in collaboration with the School of 
Economics and Management/Lisbon 
Technical University (ISEG-UTL), 
which provided it with scientific 
coordination and methodological 
support.

The methodology used included 
bibliographic review, press cuttings, 
analysis of statistical information, 
interviews and case studies. The 
case studies were carried out in 

the district of Palanca in Luanda 
and in the cities of Huambo and 
Benguela, between March and June 
2012. Interviews were conducted 
with qualified representatives and 
specialists from public institutions 
and civil society, health professionals 
and migrants. Furthermore, the study 
incorporates contributions resulting 
from the participation of Angolan 
institutional representatives at the 
National Workshop on Migration and 
Development, held in Luanda on 13 
and 14 March 2013. 

Main conclusions

On a general level, it is recognized 
that the Angolan civil war brought 
about forced displacements of 
the population which helped 
accentuate the differences in terms 
of development and urbanization, 
between the coast and the mainland, 
and between the capital and the 
rest of the country. In the phase 
of rehabilitation and rebuilding of 
the country, migration results from 
factors such as the reunification of 
families, the return to regions of 
origin, the desire to participate in the 
rebuilding of the country, the search 
for work or access to opportunities in 
order to improve living standards and 
access to services and infrastructure.

In terms of migration dynamics, it 
was found that migrants establish 
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themselves primarily with support 
from family members and the 
networks in which they are 
placed. Initial settlement usually 
occurs in unplanned peripheral 
neighbourhoods with high levels of 
inadequate infrastructure. However, 
it was noted that migrants are not 
treated differently or discriminated 
against in terms of access to health 
services. 

Finally, it was established that any 
policies to manage internal migration 
in the context of national programmes 
were sporadic, with no coordination 
between sectorial policies and with 
no medium/long-term perspective.

Recommendations

The study considers that it is necessary 
to promote the implementation of 
further specific national and provincial 
assessments concerning migration 
and development, it being essential to 
expand the knowledge base covering 
the different forms of migration 
and the specific problems faced by 
migrants. On the other hand, a better 
understanding of regional imbalances 
and the most pertinent health issues 
is required, which implies carrying 
out in-depth and extensive analyses 
that are fundamental for ensuring 
that public policies are appropriate 
and for promoting the balanced 
development of the country.

On a wider level, the study 
recommends promoting a connection 
between the understanding of 
internal migration and the creation 
and implementation of public policies, 
involving the ministries and services 
in charge of urban planning and 
health and territorial administration, 
specialized non-governmental 
agencies, academics and international 
organizations. In this sense, the 
study recommends the creation of 
a National Committee on Migration, 
which should be responsible, among 
other functions, for contributing to 
the creation of a development-driven 
national strategy on migration.

In addition, it recommends the 
introduction of efforts in terms 
of advocacy directed towards the 
creation of a national strategy on 
migration, an essential tool for 
supporting public policies; different 
communication and advocacy actions 
should be implemented in order to 
raise awareness and motivate the 
various  stakeholders concerning its 
need and significance.

It also recommends the creation of 
conditions for the formation of a 
National Observatory and Provincial 
and Municipal Observatories on 
migration to monitor and follow-up 
problems associated with migration.

Finally, it recommends the 
introduction of guidelines in order to 
improve services for migrants in public 
health and education establishments.
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Résumé analytique

Contexte, objectifs et méthodologie 
du projet

En Angola, 27 années de guerre ont 
entraîné le déplacement interne d’un 
nombre considérable de personnes 
qui recherchait la sécurité et un 
accès à des revenus, des biens et des 
services dans les centres urbains, en 
particulier à Luanda. À l’issue de la 
guerre, le rythme de croissance des 
villes est resté élevé. La recherche 
de meilleures conditions de vie, dans 
un contexte de grande pauvreté 
et précarité, est devenue la cause 
principale de cette croissance. 

Cette étude a pour but de contribuer 
à une connaissance plus approfondie 
des modèles de migration interne, 
et de leur lien avec l’urbanisation et 
la santé, ainsi qu’à l’élaboration des 
politiques sur la migration interne 
en Angola. L’étude, soutenue par 
l’Observatoire des États d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique (ACP) sur 
les migrations, a été réalisée par une 
équipe de chercheurs spécialisés dans 
les questions socio-économiques 
angolaises, en collaboration avec 
l’Instituto Superior de Economia e 
Gestão da Universidade Técnica de 
Lisboa (ISEG-UTL, Institut supérieur 
d’économie et de gestion de 
l’Université technique de Lisbonne), 
qui a assuré la coordination 
scientifique et a fourni une assistance 
méthodologique.

La méthodologie adoptée comprenait 
la révision bibliographique, la collecte 
de coupures de presse, l’analyse des 
données statistiques et l’organisation 
des entretiens et des études de cas. 
Les études de cas ont été menées 
dans le quartier de Palanca à Luanda 
ainsi que dans les villes de Huambo et 
Benguela entre mars et juin 2012. Des 
représentants qualifiés et spécialistes 
des institutions publiques et de la 
société civile, des professionnels de 
santé et des migrants ont participé 
aux entretiens. L’étude inclut 
également les contributions résultant 
de la participation de représentants 
institutionnels angolais au Workshop 
Nacional sobre Migrações e 
Desenvolvimento (workshop 
national sur les migrations et le 
développement) qui s’est déroulé à 
Luanda les 13 et 14 mars 2013. 

Principales conclusions

D’un point de vue général, il a été 
reconnu que la guerre civile en Angola 
a provoqué des déplacements forcés 
de population qui ont contribué 
à l’accentuation des différences 
en matière de développement et 
d’urbanisation entre le littoral et 
l’intérieur et entre la capitale et le 
reste du pays. Durant la phase de 
réhabilitation et de reconstruction du 
pays, les migrations sont le résultat 



de facteurs tels que la réunification 
des familles ; le retour aux régions 
d’origine ; le souhait de participer 
à la reconstruction du pays ; la 
recherche d’un emploi et d’un accès 
à des opportunités permettant 
l’amélioration des conditions de 
vie ; et l’accès à des services et 
infrastructures. 

Quant aux dynamiques migratoires, 
il a été constaté que les migrants 
s’installent principalement avec 
l’aide de la famille et des réseaux 
dans lesquels celle-ci s’intègre. 
L’installation initiale se fait 
généralement dans des quartiers 
en périphérie, non viabilisés et 
souffrant d’un terrible manque 
d’infrastructures. Toutefois, il 
a été observé qu’il n’y a pas de 
différenciation ou de discrimination 
à l’égard des migrants concernant 
l’accès aux services de santé. 

Enfin, il a été conclu que l’intervention 
destinée à gérer les migrations 
internes n’est qu’un fait ponctuel 
dans le cadre des programmes 
nationaux, sans coordination entre les 
politiques sectorielles et sans aucune 
perspective à moyen-/long-terme.

Recommandations

Sur la base de cette étude, 
nous considérons nécessaire de 
promouvoir la réalisation d’autres 
évaluations nationales et provinciales 

spécifiques en matière de migration et 
développement. Il est indispensable 
d’élargir la base de connaissances sur 
les différentes formes de migrations 
et sur les problèmes spécifiques 
auxquels les migrants sont 
confrontés. D’autre part, il convient 
de mieux connaître les asymétries 
régionales et les questions de santé 
les plus pertinentes, ce qui implique la 
réalisation d’analyses approfondies et 
détaillées, essentielles à l’ajustement 
des politiques publiques et à la 
promotion d’un développement 
équilibré du pays.

À une plus grande échelle, nous 
recommandons une meilleure 
articulation entre, d’une part, les 
connaissances sur les migrations 
internes et, d’autre part, la formulation 
et la mise en œuvre des politiques 
publiques. Cette mission comptera 
sur la participation des ministères 
et services liés à l’aménagement des 
villes, à la santé et à l’administration du 
territoire, ainsi que celle d’instances 
non-gouvernementales spécialisées, 
d’universitaires et d’organisations 
internationales. Dans ce sens, nous 
recommandons la création d’un 
Comité Nacional de Migrações 
(comité national de migrations), 
qui aura pour rôle, entre autres, de 
contribuer à la formulation d’une 
stratégie nationale sur les migrations 
orientée vers le développement.

En parallèle, nous recommandons 
que des efforts soient fournis en 
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matière de services juridiques 
orientés vers la formulation d’une 
stratégie nationale de migrations, 
instrument d’appui indispensable 
aux politiques publiques. Afin de 
sensibiliser et motiver les différents 
détenteurs d’intérêt sur leur nécessité 
et importance, différentes actions 
de communication et à caractère 
juridique doivent être enclenchées.

Nous recommandons également que 
les conditions soient assurées pour la 
création d’un Observatoire national 

ainsi que d’Observatoires provinciaux 
et municipaux sur les migrations pour 
assurer le suivi et l’accompagnement 
des problématiques liées aux 
migrations.

Enfin, nous recommandons 
des orientations favorables à 
l’amélioration des services aux 
migrants dans les établissements 
publics de santé et d’enseignement.
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I. Introdução

1.1 Enquadramento e objectivos

O presente estudo tem como 
objectivo principal estudar as 
articulações entre a migração interna, 
a urbanização e a saúde em Angola. 
Promovido pelo Observatório ACP 
das Migrações, pretende ainda avaliar 
a adequação da estrutura de políticas 
que o Governo de Angola tem posto 
em acção no que diz respeito à 
mobilidade interna. 

O objectivo geral deste estudo 
consiste em contribuir para a 
melhoria da estrutura programática 
e de políticas relativamente aos 
padrões de migração interna em 
Angola, com um foco especial sobre 
o planeamento urbanístico e as 
questões relacionadas com a saúde, 
ao nível micro, meso e macro.

O estudo foi realizado por uma equipa 
de investigadores especializados 
em questões socioeconómicas 
angolanas, em estreita colaboração 
com o Instituto Superior de Economia 
e Gestão da Universidade Técnica 
de Lisboa, que assegurou a sua 
coordenação científica.

O estudo destina-se a contribuir 
para o conhecimento dos padrões 
de migração interna e da respectiva 
ligação com a urbanização e a saúde, 
para além da melhoria da estrutura 
programática e de políticas sobre 
a gestão da migração interna em 
Angola. 

Em termos de objectivos específicos, 
pretendeu-se:

�� Mapear e analisar os padrões 
de migração interna em Angola 
e identificar as respectivas 
motivações e características, bem 
como os tipos de envolvimento 
e contribuição para os esforços 
de desenvolvimento humano em 
Angola;

�� Aumentar a capacidade de os 
parceiros nacionais contribuírem 
para acções de investigação da 
migração específicas, incluindo, 
entre outras, as acções do 
Observatório ACP das Migrações;

�� Desencadear um processo de 
aprendizagem sobre como a 
investigação relativa à migração 
interna, como parte da investigação 
abrangente sobre a relação entre 
migração e desenvolvimento, pode 
ser uma ferramenta valiosa para os 
decisores políticos no âmbito da 
concepção de programas e planos 
de desenvolvimento.

1.2 Metodologia

O estudo foi elaborado com base 
em fontes secundárias – revisão 
bibliográfica (literatura sobre 
migrações relativa a África e a 
Angola, parte dela gerada no quadro 
da actuação da OIM), um clipping 
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da imprensa escrita angolana sobre 
migrações e temas afins e a exploração 
e análise da informação estatística 
disponível – e em fontes primárias 
(entrevistas – Computer-Assisted 
Personal Interviews – realizadas em 
Angola entre Março e Abril de 2012). 

O estudo procedeu à exploração 
possível dos dados do Inquérito 
Integrado sobre o Bem-Estar da 
População (IBEP 2008–2009) e 
à análise dos dados do Instituto 
Nacional de Estatística (INE) relativos 
à área social (Boletim de Estatísticas 
Sociais, 2000–2007). Posteriormente, 
com a investigação no terreno, 
procurou-se recolher os dados de 
carácter administrativo existentes 
sobre o fenómeno migratório em 
instituições como o Ministério da 
Assistência e Reinserção Social 
(MINARS), o Ministério da Saúde 
(MINSA), o Ministério do Urbanismo 
e Construção (MINUC), o Ministério 
do Interior (MININT), o Ministério 
das Relações Exteriores (MIREX), 
o Ministério da Administração 
do Território (MAT), os Governos 
Provinciais de Luanda, Benguela 
e Huambo, as Administrações 
Municipais de Luanda, Benguela e 
Huambo, o Instituto Nacional de 
Saúde Pública (INSP) e o Instituto 
Nacional de Luta Contra a Sida (INLCS), 
entre outras. As entrevistas foram 
realizadas através da identificação 
de representantes qualificados 
das instituições já referenciadas, 
profissionais de saúde e especialistas 

(académicos, investigadores) de forma 
a obter informações tão relevantes 
quanto possível. As entrevistas aos 
representantes das instituições e 
aos especialistas abordaram tópicos 
relacionados com as causas e etapas 
das migrações internas; com os 
respectivos padrões, tendências e 
características; com o acesso das 
comunidades migrantes aos serviços 
sociais básicos e, em particular, à 
saúde; com o impacto das migrações 
internas na urbanização; e com a 
relação do fenómeno migratório com 
a pobreza e com o desenvolvimento 
humano. Foram ainda incluídas 
questões relacionadas com acções 
a desencadear no sentido de gerir, a 
curto, médio e longo prazo, os fluxos 
migratórios internos. O ponto de 
partida das entrevistas institucionais 
foi a entrevista com a representante 
da OIM-Angola e com o ponto focal do 
Observatório ACP para as Migrações.

As entrevistas aos profissionais 
de saúde (médicos, enfermeiros, 
administrativos) tiveram como 
objectivo recolher as respectivas 
percepções sobre o contacto com 
as comunidades migrantes, sobre o 
acesso dos migrantes aos serviços 
de saúde e sobre as dificuldades 
constatadas e constrangimentos 
vivenciados no contacto e relação 
com os migrantes que solicitam 
serviços de saúde.

Um dos suportes metodológicos da 
pesquisa foi a realização de estudos 
de caso. Um desses estudos de caso 
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foi conduzido no Bairro Palanca, no 
distrito urbano do Kilamba Kiaxi, em 
Luanda. Este estudo de caso incluiu 
a recolha de informação no Instituto 
Médio Politécnico Pascoal Luvualu, 
no Centro de Saúde do Palanca 
e no Centro de Saúde Palanca II, 
tendo contemplado ainda uma série 
de entrevistas a representantes 
de instituições de carácter local 
(Administração Comunal, centros 
de saúde, escolas, igrejas, ONG, 
associações, clubes desportivos 
e comerciantes), bem como um 
conjunto de 40 entrevistas a chefes 
de família seleccionados através 
do método ‘bola de neve’. Estas 
entrevistas procuraram identificar 
as trajectórias de migração dos 
informantes a partir da identificação 
dos municípios de residência em 
diferentes momentos do seu ciclo 
de vida, as suas diversas etapas, as 
respectivas motivações, bem como as 
experiências no acesso aos serviços 
sociais básicos e aos serviços de 
saúde em particular. Relativamente 
aos serviços de saúde, procurou-se 
obter informação relacionada 
com a perspectiva e a avaliação 
dos informantes sobre o acesso e 
qualidade dos serviços de saúde com 
que contactam. Foram realizados 
estudos de caso nas províncias do 
Huambo e Benguela, onde vive 
uma elevada percentagem de 
retornados, ex-militares e deslocados 
internos. No caso do Huambo, foram 
realizadas entrevistas similares às 

de Luanda. No caso de Benguela, 
o estudo assentou em entrevistas 
com informantes-chave e com um 
conjunto de actores relacionados 
com uma questão de  especial 
vulnerabilidade na área da saúde – o 
VIH-SIDA. Tratou-se de um exercício 
complementar aos objectivos do 
estudo, no sentido de indicar vias 
para pesquisas subsequentes que 
abordem de forma mais específica 
um dos principais campos de trabalho 
sobre a saúde na África subsaariana. 
O estudo extensivo em Luanda 
complementa-se com a análise mais 
aprofundada de questões específicas 
relacionadas com a saúde nas 
províncias do Huambo e de Benguela, 
adequando, por um lado, as limitações 
do trabalho de terreno previsto pelo 
estudo (em termos de duração e 
âmbito) e, por outro, a exploração de 
características específicas da relação 
migrações/urbanização/saúde. 

O processo metodológico incluiu 
também o apoio e a monitoria 
do trabalho realizado pela equipa 
de investigação por parte de uma 
equipa do ISEG. Para além do 
acompanhamento dos trabalhos e de 
uma participação activa na discussão 
e reflexão sobre a informação 
recolhida, a equipa do ISEG teve 
a cargo a realização de acções de 
formação e participou em alguns dos 
momentos do trabalho de terreno na 
província de Luanda.

O estudo foi apresentado, discutido 
e validado pelos representantes 
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das Instituições Governamentais 
angolanas que participaram no 
Workshop Nacional sobre Migrações 
e Desenvolvimento, realizado em 
Luanda, em 13 e 14 de Março 
de 2013. Nesse evento, foram 
apresentados, pelos representantes 
institucionais angolanos, contributos 
que permitiram aperfeiçoar a versão 
do estudo apresentada no workshop.

Em termos de limitações gerais do 
estudo, sobretudo relacionadas 
com a duração e extensão do 
mesmo, não foi possível obter 
respostas relativamente a alguns 

dos objectivos enunciados. Contudo, 
foram abordadas as questões de base 
propostas, desencadeadas estratégias 
de ultrapassagem das limitações de 
tempo e recursos, e indicada uma 
série de conclusões e recomendações 
que, futuramente, poderão ajudar a 
cobrir de forma integral o conjunto 
amplo de questões que se colocam 
relativamente às migrações internas 
em Angola. 
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2. Contexto geral de Angola

Desde o fim da guerra civil de 27 
anos em 2002, Angola teve um rápido 
crescimento económico graças aos 
sectores petrolífero e diamantífero. 
Os indicadores socioeconómicos 
sugerem avanços muito significativos 
nos últimos 10 anos, tendo Angola 
apresentado a mais elevada taxa 
média anual de crescimento 
económico a nível mundial entre 
2001 e 2010 (11,1%, contra 10,5% da 
China; The Economist, 2011). Pese 
embora este crescimento, o Índice de 
Desenvolvimento Humano de Angola 
em 2011 foi de 0,486, ocupando 
o país a 148ª posição no ranking 
global. A distribuição do rendimento 
permanece bastante desigual, o país 
produz muito pouco internamente 
e importa de tudo, o que torna o 
nível de vida extremamente caro, 
em especial na capital Luanda. Nos 
últimos anos, assistiu-se à transição 
de uma lógica pós-conflito para um 
processo cada vez mais focado numa 
perspectiva de médio e longo prazo 
para um desenvolvimento sustentável 
e sustentado, o que remete para os 
desafios de diversificar a economia 
e melhorar de forma sustentada 
os indicadores sociais (Governo de 
Angola, 2005; Governo de Angola, 
2009).

A população em 2010 estava estimada 
em cerca de 19 milhões de habitantes 
e era particularmente jovem, com 

45% da população tendo menos 
de 15 anos de idade (PNUD, 2009). 
De acordo com dados recentes, 
recolhidos no âmbito do Inquérito 
integrado sobre o Bem-Estar da 
População (IBEP), realizado em 
2008–2009, a estrutura etária da 
população angolana caracteriza-se 
pelo predomínio das classes mais 
jovens – entre zero e 30 anos – o 
que coloca pressões fortes sobre 
os sistemas de educação, de saúde 
e produção. A economia nacional 
não tem mostrado capacidade 
para absorver os contingentes 
que anualmente se dirigem para o 
mercado de trabalho.

O país experienciou também uma 
rápida urbanização. Mais de metade 
da população (58,5% estimado para 
2010) vive em áreas urbanas, com 
alta concentração na capital Luanda 
e periferias (OIM, 2010), onde 
pessoas de outras regiões de Angola 
se instalaram, uma vez que eram 
consideradas locais mais seguros 
e com melhores oportunidades 
económicas. 

Durante mais de duas décadas de 
conflito armado pós-independência 
(1975–2002), Angola foi caracterizada 
sobretudo pela migração interna 
do meio rural para o meio urbano 
(especialmente para a capital 
Luanda), por deslocações internas e 
por fluxos de saída transfronteiriços 
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de refugiados. A rápida urbanização 
teve um impacto negativo sobre as 
cidades, com muitos migrantes a não 
serem absorvidos pelas economias 
urbanas. A migração urbana, que 
levou à proliferação e alastramento 
das áreas de assentamento não 
planeado nas periferias dos centros 
urbanos (musseques), colocou forte 
pressão sobre a infra-estrutura 
social, especialmente escolas, 
unidades de oferta de serviços 
de saúde e habitação. As áreas 
urbanas têm registado um contínuo 
alargamento informal, dificultando 
o abastecimento urbano de água e 
saneamento, com implicações sérias 
para a higiene e a saúde (OIM, 2005). 

Quanto às pessoas deslocadas 
internamente, quer devido às décadas 
de conflito, quer devido às várias 
cheias a que Angola foi sujeita nos 

últimos anos1, estima-se ter ocorrido 
deslocamento forçado de populações, 
que terá actualmente chegado ao fim. 
A situação dos deslocados internos é, 
não obstante, bastante delicada, uma 
vez que a maioria dos deslocados 
internos se instalou no local para 
onde inicialmente fugiu, tendo sido 
frequentemente alvo de expulsões 
forçadas (IDMC, 2009). 

1 Em 2009, estimava-se que 
aproximadamente 160.000 pessoas 
tivessem sido afectadas pelas cheias 
no Cunene, Kuando Kubango, Moxico, 
Malange, Bié, nas províncias do Huambo 
e Lunda Sul, tendo sido estabelecidos 
campos de assentamento temporário para 
as pessoas internamente deslocadas 
em Ondjiva (Cunene). Por exemplo, 
em Fevereiro de 2010, no Cunene, 106 
escolas foram destruídas devido às cheias 
enquanto 22.000 pessoas foram obrigadas 
a deslocar-se (Governo de Angola, 2010).
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3. Migrações internas em Angola

3.1 Breve enquadramento 

Em Angola, para além das tendências 
de urbanização colonial motivada 
por uma (relativa) necessidade de 
mão-de-obra associada à indústria 
e aos serviços, foi depois da 
independência que se registou a 
maior concentração de população 
nos centros urbanos. 

Com a independência do país 
em 1975, as migrações internas 
aumentaram exponencialmente 
devido à eclosão da guerra civil 
no país, que afectou sobretudo as 
áreas rurais. Por um lado, a guerra 
implicou a deslocação interna de 
um elevado número de militares, 
ao mesmo tempo que impediu a 
deslocação de um número elevado 
de pessoas que foram mantidas em 
cativeiro pelas forças beligerantes. 
Por outro lado, a guerra civil angolana 
forçou uma parte considerável da 

população a refugiar-se nas cidades, 
tidas como refúgio para a guerra, 
que se desenrolou sobretudo no 
meio rural. Em todas as cidades, 
assistiu-se, durante várias décadas, a 
um crescimento contínuo e elevado 
da população, sobretudo em Luanda. 

Após o final da guerra, em 2002, o 
retorno desta população às áreas 
rurais não foi significativo e o ritmo de 
crescimento das cidades manteve-se 
elevado. Passaram a ser motivações 
principais deste crescimento a 
procura de melhores condições de 
vida, num contexto pós-guerra de 
elevada pobreza e precariedade. 

3.2 Tendências

Em relação à migração internacional, 
foram feitos grandes esforços no 
final da guerra para o regresso das 
populações às suas áreas de origem. 

Tabela 1: Evolução da população urbana em Angola (milhares)

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009 2010 2015

População 
total 6.815 7.854 9.331 10.661 12.539 14.280 16.618 18.498 18.993 21.690

População 
urbana 1.304 1.908 2.831 3.960 5.516 6.995 8.966 10.661 11.112 13.564

Percentagem 
urbana 19,1 24,3 30,3 37,1 44,0 49,0 54,0 57,6 58,5 62,5

Fonte: UNFPA, 2010.
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O Programa de Repatriamento 
Voluntário (2003–2006) conduzido 
em parceria pela OIM, o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para 
os Refugiados (UNHCR) e o Ministério 
de Assistência e Reinserção Social 
(MINARS) visou o repatriamento de 
cerca de 100.000 refugiados que se 
encontravam fora do país2. 

Em termos de migrações 
internacionais, os dados são 
aparentemente mais claros e 
actualizados. De acordo com a 
OIM – organização da qual Angola é 
Estado-membro desde 1991 –, a taxa 
de migração bruta para 2010–2015 
é estimada em 0,8 migrantes por 
cada mil habitantes, representando 
os imigrantes, em 2010, 0,3%. A 
percentagem de mulheres imigrantes, 
em 2010, correspondia a 53% (OIM, 
2012). Tendo em conta os efeitos 
acima referidos e a sua extensão 
até à actualidade, existem ainda 
preocupações ao nível da promoção 
de melhores condições de vida para 
as populações deslocadas no país. 

Mas se os números relativos às 
migrações internacionais são mais 
facilmente estimados, o mesmo não 
acontece em relação aos migrantes 
internos. No entanto, devido quer à 
guerra civil duradoura, quer a casos 
de desastre ambiental (como cheias), 
como ainda através da análise do 
aumento exponencial da população 

2 http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/
shared/mainsite/microsites/IDM/workshops/
ensuring_protection_070909/pres_zau.pdf. 

urbana, estima-se que o número de 
migrantes internos seja elevado. 

Em 2001, ainda antes do final da 
guerra, Angola e o Sudão tinham o 
número mais elevado de deslocados 
internos no contexto da África 
subsaariana, contando com quatro 
milhões ou mais de deslocados (IDMC, 
2010: 15). Por volta do final de 2005, 
os únicos dados registados sobre 
os deslocados internos referiam-se 
apenas à região de Cabinda (menos 
de 20.000 pessoas, de acordo com a 
ONU), não havendo monitorização 
ao nível nacional. Isto porque as 
Normas sobre o Reassentamento 
das Populações Deslocadas, de 2001, 
publicadas pelo Governo de Angola 
(e regulamentadas em 2002), visaram 
sobretudo as populações afectadas 
directamente pelo conflito logo 
após o seu término, reconhecendo a 
importância de o seu reassentamento 
ser voluntário e implicar o seu 
envolvimento nos procedimentos 
para a relocalização, identificação e 
distribuição de terra. 

Embora o processo de reassentamento 
das populações deslocadas no 
contexto nacional se tenha de certa 
forma diluído, permanecem muitos 
dos efeitos tanto das próprias 
deslocações durante a guerra como 
das políticas e acções de reinserção 
e reintegração. De entre estes, 
destaca-se a elevada concentração 
em meio urbano, sobretudo no litoral 
do país. 

http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/microsites/IDM/workshops/ensuring_protection_070909/pres_zau.pdf
http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/microsites/IDM/workshops/ensuring_protection_070909/pres_zau.pdf
http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/microsites/IDM/workshops/ensuring_protection_070909/pres_zau.pdf
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3.3 Urbanização

As deslocações internas motivadas 
pela guerra durante 27 anos 
tiveram como uma das principais 
consequências o crescimento urbano 
em todo o país, mas sobretudo nas 
cidades do litoral, entre as quais 
se destaca Luanda. Deste grande 
número de pessoas que se fixaram nas 
cidades durante a guerra, nem todas 
conseguiram estabelecer condições 
de vida sustentáveis. A maioria da 
população urbana pobre continua 
a ser composta por deslocados 
que migraram para as cidades 
durante a guerra (IDMC, 2011). Mais 
recentemente, passou também a 
ser constituída pela população que 
retornou recentemente ao país, 
em especial os mais de 100.000 
refugiados registados pela OIM (OIM, 
2010–2011).

Ao nível da reconstrução nacional, os 
progressos têm sido relativamente 
lentos. O fraco desenvolvimento de 
infra-estruturas nas áreas rurais – e 
mesmo em cidades secundárias – 
torna difícil o retorno a estas áreas 
onde o acesso à saúde, a meios 
de subsistência e à educação é 
ainda muito problemático. O Plano 
Estratégico da OIM para Angola 
(2009–2010) sublinha que os efeitos 
da guerra se estendem à situação 
actual dos migrantes internos que, 
perante a conjugação de um insucesso 
relativo das políticas e programas 
de reintegração com a escassez de 

opções e de oportunidades nas zonas 
rurais, fortemente destruturadas, 
continuam a afluir em ritmo elevado 
para os centros urbanos, em especial 
para a capital do país. 

De acordo com as Nações Unidas 
(UN, 2008, 2009), a população 
urbana em Angola tem aumentado 
significativamente desde a 
independência mas sobretudo a partir 
dos anos 1990, tendo ultrapassado a 
metade do total da população entre 
2000 e 2005. A Tabela 1 mostra esta 
evolução. 

Ainda de acordo com as Nações 
Unidas, as taxas de crescimento 
urbano anual foram elevadas 
sobretudo entre 1975 e 1980 (7,62%) 
e entre 1980 e 1985 (7,89%), ou 
seja, logo após o início da guerra 
civil. Apenas a partir de 1995 e até 
à actualidade estas taxas baixaram 
para uma média de 4,7%. Estima-se 
que só em Luanda se concentrem 
actualmente quase 5 milhões de 
habitantes (em 1975 este número 
era estimado em menos de 700.000) 
e que em 2015 a capital alcance os 6 
milhões3. 

3 United Nations – Department of Economic 
and Social Affairs, 2010, http://esa.un.org/
unpd/wpp/index.htm. 

http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm
http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm
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3.4 Saúde

Em Angola, o contínuo ritmo elevado 
das migrações internas para as 
cidades mantém uma pressão intensa 
sobre os equipamentos e serviços 
sociais urbanos que, durante a guerra 
e com a migração rural massiva, já 
tinham sofrido um forte impacto. Os 
constrangimentos que os migrantes 
enfrentam em Angola no acesso 
aos serviços de saúde têm origem 
nos elevados níveis de pobreza; 
na persistência de refugiados e 
deslocados internos que carecem 
de cuidados médicos básicos; nas 
infra-estruturas de saúde debilitadas; 
na crescente perda de pessoal de 
saúde devido à fuga de cérebros; e na 
incidência e prevalência de doenças 
transmissíveis como o VIH-SIDA4 
e a malária. Existem grandes 
preocupações ao nível nacional com 
as condições de acesso à saúde dos 
migrantes em Angola. Uma das 
áreas mais crítica está relacionada 
com a maior vulnerabilidade em 
relação ao VIH-SIDA, sobretudo dos 
trabalhadores migrantes. De acordo 
com a OIM (2010), os lugares em 
que os trabalhadores migrantes 
vivem, trabalham ou transitam são 
frequentemente espaços de alto 

4 Em Novembro de 2006, Angola registou 
24.798 novos casos de VIH, o que 
corresponde a 6,2% do total de 400.950 
casos. E em 2005, a seroprevalência foi 
estimada em 2,5% numa população de 
16.038.000 (INLS, 2008). Dados da OIM, 
respeitantes a 2007, referem um ligeiro 
decréscimo da seroprevalência em adultos, 
estimada em 2,1%.  

risco e de vulnerabilidade, o que 
é explicado pela pobreza e por 
um ambiente social ambivalente. 
Por esta razão, dos grupos de 
beneficiários-alvo do programa 
da OIM (2010–2011) destaca-se 
precisamente o constituído pelos 
migrantes laborais e pelas populações 
móveis.  

O Plano Estratégico Nacional para o 
Controlo das Infecções de Transmissão 
Sexual, VIH e SIDA (PEN) 2007–2010, 
que resulta da revisão do anterior 
(2003–2008), passou a incluir na lista 
de grupos vulneráveis e prioritários 
– para além dos trabalhadores do 
sexo, dos trabalhadores das minas e 
zonas petrolíferas e dos militares – as 
populações de áreas fronteiriças onde 
se regista uma elevada mobilidade 
e um conjunto vasto de populações 
móveis, incluindo camionistas, 
taxistas, etc. mas também repatriados 
(principalmente dos países vizinhos 
de refúgio, Namíbia, Zâmbia e RDC) e 
migrantes.  

3.5 Mapeamento das migrações 
internas em Angola

Embora não seja possível estabelecer 
um quadro preciso da migração 
interna em Angola dada a escassez 
dos dados existentes, é possível obter 
um padrão geral a partir da leitura 
dos resultados publicados do IBEP 
2008–2009. 

Em Angola, como na África em geral, 
os dados sobre os movimentos 
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migratórios são escassos e a sua 
qualidade e fiabilidade variam 
significativamente em função das 
regiões e dos países (Deshingkar 
e Grimm, 2005). Os inquéritos aos 
agregados familiares fornecem 
uma perspectiva incompleta e 
subavaliam a real dimensão do 
fenómeno (Van Dijk et al., 2001), 
uma vez que são orientados para 
a recolha de informação específica 
(por exemplo, os inquéritos às 
receitas e despesas). A pesquisa 
enfrenta sérios constrangimentos 
resultantes de, em muitas situações, 
estes inquéritos apenas capturarem 
subsidiariamente a dinâmica das 
migrações, permitindo apenas 
caracterizações de tipo genérico. 
Alguns deles nem sequer recolhem 
informação sobre os movimentos 
migratórios internos (Posel, 2003), 
que são importantes na maioria dos 
países e regiões e que em alguns casos 
revelam magnitude superior à das 
migrações internacionais (Bryceson 
et al., 2003). Estas limitações são 
consideravelmente acrescidas no 
caso de países que enfrentam ou que 
emergiram recentemente de conflitos 
militares prolongados (Deshingkar e 
Grimm, 2005), como sucedeu com 
Angola (o último censo teve lugar em 
1970, estando actualmente em curso 
a fase inicial de um novo Censo, a ter 
lugar em 2013–2014).

O Inquérito Integrado sobre o 
Bem-Estar da População (IBEP 
2008–2009), foi um inquérito de 

indicadores múltiplos, realizado 
pelo Instituto Nacional de Estatística 
(INE), com apoio da UNICEF e 
do Banco Mundial. Tratou-se do 
primeiro inquérito realizado após 
a independência do país e após o 
término do conflito civil, em todo o 
território nacional, cobrindo de forma 
representativa tanto áreas urbanas 
como rurais do país. A amostra final 
foi de 11.852 agregados familiares, 
distribuídos por áreas urbanas 
(5.707) e rurais (6.145). No total, a 
amostra correspondeu a um universo 
de 58.123 pessoas entrevistadas. 

O IBEP permitiu a obtenção de 
indicadores actualizados, relativos a 
variáveis demográficas, económicas 
e sociais, que permitem uma melhor 
compreensão das condições de vida 
dos agregados familiares angolanos. 
Contemplou igualmente a recolha 
de informação relacionada com a 
mobilidade interna e externa dos 
cidadãos angolanos, ou seja, com 
os movimentos migratórios. O 
inquérito recolheu dados sobre fluxos 
migratórios5 entre as diferentes 
províncias e os factores que mais 
influenciaram a deslocação espacial 

5 De acordo com a grelha conceptual do 
IBEP, consideram-se como migração 
interna todos os movimentos de pessoas 
de uma zona administrativa para outra 
(província) dentro do país, com mudança 
de residência. Constitui ‘emigração interna’ 
o movimento de saída de pessoas de uma 
determinada zona administrativa, sendo a 
‘imigração interna’ o movimento de entrada 
numa determinada zona administrativa. 
O saldo migratório representa a diferença 
entre o número de entradas e de saídas.
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Tabela 2: Taxa de migração interna por área de residência e província (em %)

Angola 12,6
Área de residência

Urbana 19,7
Rural 4,1

Província Província
Cabinda 4,2 Huambo 2,7
Zaire 4,6 Bié 3,0
Uíge 2,0 Moxico 2,8
Luanda 30,5 Kuando Kubango 5,0
Kwanza Norte 6,4 Namibe 19,8
Kwanza Sul 1,7 Huíla 7,4
Malanje 4,2 Cunene 16,4
Lunda Norte 6,0 Lunda Sul 9,6
Benguela 4,9 Bengo 6,9

Fonte: IBEP 2008–2009.

Tabela 3: Taxa de migração interna por sexo, idade e escolaridade (em %)

Homens 12,6
Mulheres 12,7
0-4 anos 1,2
5-9 anos 3,4
10-14 anos 7,6
15-24 anos 13,3
25-34 anos 24,5
35-44 anos 28,7
45-54 anos 27,1
55-64 anos 20,1
65 ou mais 19,3
Nenhum nível 4,8
Ensino primário 13,5
Ensino secundário ou mais 29,2
Outro ou não declarado 12,3

Fonte: IBEP 2008–2009.
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das pessoas. O IBEP considerou quatro 
questões para avaliar o fenómeno 
migratório: lugar de residência 
actual, lugar de nascimento, lugar 
de residência antes de 1975 e lugar 
de residência depois de 2002. As 
questões sobre o lugar de residência 
actual e de nascimento permitem 
estimar a chamada migração de toda 
a vida.

No IBEP, o foco da análise recaiu 
sobre a migração definitiva, tendo 
sido ignorados movimentos de 
população temporários ou sazonais 
importantes, que são também 
determinantes cruciais da estrutura e 
composição da população. A recolha 
de informação efectuada alicerçou-se 
sobre uma grelha analítica que 
identifica, em termos migratórios, 
quatro momentos históricos cruciais: 
(i) antes da independência nacional 
em 1975; (ii) entre a independência e 
as primeiras eleições gerais em 1992; 

(iii) após as eleições em 1992 e antes 
do acordo de paz em 2002, e (iv) após 
o acordo de paz.

A migração interna foi definida 
neste relatório como a mudança 
permanente da província de 
residência relativamente à província 
de nascimento. Na lógica conceptual 
do IBEP, a migração interna, seja 
temporária ou definitiva, é um 
processo contínuo que ocorre com 
maior ou menor incidência em 
determinados períodos da história 
de um país ou região. Esta concepção 
está conforme ao conceito de 
migração interna adoptado pelas 
organizações internacionais: um 
movimento de pessoas de uma área 
de um país para outra área do mesmo 
país com o objectivo de estabelecer 
uma nova residência (OIM, 2011).

Para efeitos estatísticos, o IBEP 
considerou população migrante 
a população que na altura do 

Gráfico 1:  Migrações em Angola por período de referência (em %)
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Fonte: Elaborado a partir dos dados do IBEP 2008–2009.
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inquérito se encontrava fora do seu 
local de nascimento. O processo de 
cálculo da taxa de migração interna 
correspondeu ao quociente entre a 
população nascida em Angola que 
na altura do inquérito se encontrava 
fora da sua província de nascimento e 
a população residente total (nacional 
e estrangeira). Quanto à taxa de 
migração total foi obtida através 
do quociente entre a população 
migrante (nacional e estrangeira) e a 
população residente total (nacional e 
estrangeira).

Os dados recolhidos pelo IBEP não 
permitem analisar com segurança 
os padrões de mobilidade (seja ela 
rural-rural, rural-urbana ou qualquer 
uma das outras combinações), mas 
apenas, como referido, a prevalência 
de migrantes internos em cada uma 

das sub-populações, o que não deixa 
de constituir uma indicação indirecta 
das tendências migratórias. Pela sua 
natureza, o IBEP também não faculta 
informação relativa às ocupações 
sazonais ou temporárias e apenas 
cobre os migrantes registados. 
As estratégias de mobilidade 
pendular entre as áreas periurbanas 
e localidades próximas para os 
grandes centros urbanos, que, de 
acordo com a literatura, têm vindo 
a constituir-se como um fenómeno 
crescente em diferentes latitudes, 
não são observáveis através dos 
dados recolhidos, o que limita a 
análise deste importante segmento 
das migrações internas.

As estimativas de migração interna 
(Tabela 2) indicam que 12,6% da 
população angolana migrou da sua 

Gráfico 2: Motivações das migrações em Angola (em %)
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província de nascimento e que 19,7% 
da população urbana angolana é 
migrante interna, não sendo natural 
da província de residência actual. 
Com uma taxa de migração total 
de 13,4%, conclui-se também que, 
à data do inquérito, cerca de 1% 
da população era constituída por 
imigrantes de países estrangeiros.                        

As migrações temporárias para as 
regiões de origem onde os agregados 
familiares praticam agricultura de 
subsistência, no quadro de estratégias 
familiares e que implicam a circulação 
de alguns dos membros dos agregados 
familiares, que caracterizam os 
processos migratórios na maioria dos 
países da África subsariana (Potts, 
2000), parece terem sido fortemente 
afectadas pelas limitações que o 
conflito militar determinou, de 

forma directa e indirecta, facto este 
que também não é capturado pelo 
inquérito.

Os dados recolhidos sugerem que 
as mulheres e os homens angolanos 
tiveram, ao longo dos anos, a 
mesma preferência ou necessidade 
de migração, o que contraria a 
informação que nos é apresentada 
pela literatura recente sobre as 
migrações, que tem observado um 
crescimento tendencial da migração 
feminina, em diferentes latitudes 
incluindo a África ao sul do Sahara. Os 
dados recolhidos pelo IBEP (Tabela 3) 
referem-se a uma taxa de migração 
interna de 12,6% para os homens e 
de 12,7% para as mulheres. 

Uma conclusão relevante é a de que 
a taxa de migração interna varia entre 
províncias, detendo Luanda a taxa 

Gráfico 3:  Influência da guerra nas migrações (em %)
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mais elevada (30,5%), em sintonia 
com o nível de disponibilidade 
de serviços básicos em Luanda 
relativamente às outras províncias, 
o nível de crescimento urbano e a 
percepção que predominou durante 
vários anos de que existem em Luanda 
mais oportunidades de geração de 
rendimentos.

Em sentido contrário, os dados 
do IBEP reflectem a influência da 
segmentação por escalão etário 
como um dos principais factores que 
determina o período e influencia 
o motivo de migração. As crianças 
com menos de 15 anos de idade 
permanecem habitualmente na 
província de nascimento, sendo que 
a deslocação para fora aumenta 
substancialmente a partir dos 15 
anos, quando as crianças começam a 
ser confrontadas com problemas na 

educação e opções de emprego. A taxa 
permanece alta entre a população 
economicamente activa e diminui 
entre a população mais velha. Os 
escalões etários entre 35 e 44 anos, 
entre 45 e 54 anos, entre 25 e 34 anos 
e entre 55 e 64 anos, que abrangem 
a população em idade activa, são 
os que apresentam maiores taxas 
de migração interna (28,7%, 27,1%, 
24,5% e 20,1%, respectivamente). 

Os dados do IBEP são concordantes 
com a tese sustentada pela 
generalidade dos estudos sobre 
migração, relativa à maior propensão 
para a migração dos segmentos com 
maior grau de educação: homens 
e mulheres sem escolaridade são 
menos propensos a migrar (4,8%), em 
comparação com os que atingiram o 
nível primário e secundário, cujas 
taxas de migração são calculadas em 
13,5% e 29,2%, respectivamente. 

Gráfico 4:  Influência do reassentamento nas migrações (em %)
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O IBEP analisa também tendências 
de migração interna entre 1975 e 
2002 (Gráfico 1). Em termos globais, 
à escala do país, o período entre 
1992 e os acordos de Paz de 2002 
concentra 35,2% das respostas. Entre 
1975 e 1992 registam-se 33,1% das 
respostas, 22,6% após o acordo de 
paz e apenas 9,1% antes de 1975.

Verificam-se tendências distintas 
entre as áreas urbanas e rurais, 
sendo que nestas últimas se revela 
um acréscimo continuado do peso 
relativo dos movimentos migratórios 
ao longo do ciclo, com 42,9% no 
período após o Acordo de Paz de 
2002.

As tendências por província são muito 
diferenciadas, justificando análise 
específica as províncias de Luanda e 
Huambo, por serem historicamente 
centros populacionais de referência.

O período 1975–1992 é marcado por 
um forte aumento da migração para 
Luanda. Cerca de 2/5 dos migrantes 
internos que se fixaram em Luanda 
fizeram-no neste período, sendo 
menor a percentagem daqueles 
que migraram para a capital após 
o acordo de paz de 2002 (menos 
de 20%). Contrariamente a esta 
tendência, na província do Huambo, 
os fluxos migratórios mantiveram-se 
baixos durante todo o período de 
guerra – em média, apenas 12% 
dos que se fixaram no Huambo 
fizeram-no durante a guerra –, mas 
o quadro inverteu-se radicalmente 
depois de 2002, tendo aumentado a 
proporção de população não natural 
da província (62%) que aí se instalou 
após o acordo de paz. Províncias que 
apresentam um padrão de migração 
semelhante ao do Huambo incluem 

Gráfico 5: Períodos de referência das migrações internas – Luanda, Huambo 
e Benguela (em %)
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o Kuando Kubango, Moxico, Lunda 
Norte, Zaire e Malange.

No que se refere às motivações da 
migração (Gráfico 2), o reencontro 
familiar é a principal razão de migração 
para 50,6% dos migrantes rurais e 
47,3% dos urbanos (47,8% em termos 
totais). A guerra, que está também 
associada ao reencontro familiar, 
surge como o segundo principal 
factor que influenciou as decisões de 
migração (25,4%), com uma diferença 
clara entre os migrantes rurais (16%) 
e urbanos (27,2%). 

Os factores de natureza económica e 
social apresentaram menor influência 
sobre a decisão de mudança 
permanente da província de origem.

O factor guerra (Gráfico 3) surge 
particularmente presente nas 
respostas dos migrantes da maioria 
das províncias: Huíla (35,6%), Kwanza 
Norte (33%), Luanda (28,3%), Kuando 
Kubango (28,2%), Kwanza Sul (26,8%), 
Benguela (25,3%), Lunda Norte e 
Huambo (17,1% em cada), Namibe 
(16,6%) e Bié (15,5%). 

Em três das províncias, o fator 
reassentamento (Gráfico 4) assumiu 
um peso relativo mais expressivo nas 
respostas obtidas: Kuando Kubango 
(26,5%), Zaire (20,1%) e Moxico 
(15,6%).

As razões para a migração também 
variam de acordo com o período 
de referência. Cerca de 39% dos 

movimentos migratórios, no período 
compreendido entre a independência 
em 1975 e as primeiras eleições 
gerais em 1992, foram motivados 
pela guerra, mas um número igual 
de migrantes movimentou-se por 
motivos de reencontro familiar 
durante o mesmo período. No 
entanto, a proporção de migrantes 
que procuravam o reencontro familiar 
atingiu o pico de 59% na sequência 
do acordo de paz de 2002, período 
em que também se registou a maior 
proporção de crianças em idade 
escolar (5-14 anos de idade) que 
migraram à procura de oportunidades 
de educação. 

A guerra, pelos efeitos directos e 
indirectos que gerou, foi o principal 
factor que motivou a mudança 
de residência da grande maioria 
da população migrante. Por outro 
lado, factores de ordem social 
e económica, como a procura 
de trabalho e oportunidades de 
educação (estudar), estão também 
entre as principais motivações para a 
mudança de residência. 

Qualquer um dos três factores 
referidos está fortemente associado 
à pobreza das pessoas. A guerra 
afectou, de forma geral, quase todas 
as famílias angolanas, mas com 
incidência inquestionavelmente 
mais forte entre a população mais 
pobre, provocando deslocações 
e, consequentemente, mudanças 
para as actuais áreas de residência. 
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Ao contrário dos mais pobres, 
a migração para novas áreas de 
residência entre a população mais 
rica está essencialmente associada a 
factores como o emprego (procura de 
trabalho) e a educação. A proporção 
da população mais rica que migrou 
por questões de trabalho é quatro 
vezes superior à dos agregados 
familiares pobres. Diferença 
semelhante regista-se nos factores 
ligados à educação, onde os mais 
ricos superam os mais pobres em 
cinco vezes (IBEP 2008–2009).

Os dados recolhidos indicam as 
províncias de Luanda (30,5%), 
Namibe (19,8%) e Cunene (16,4%) 
como sendo as que apresentam 
indicadores mais expressivos no que 
se refere à migração interna. Huambo 
(2,7%), Uíge (2%) e Kwanza Sul (1,7%) 
são as que registam indicadores mais 
reduzidos. Os dados apurados revelam 
que os padrões de migração interna 
em Angola não são explicados apenas 
pelas diferenças de oportunidades 
económicas e sociais entre as 
províncias, uma vez que Benguela e 
Huíla, províncias de maior referência 
económica, apresentam taxas 
inferiores a províncias fronteiriças 
como Cunene, Lunda Sul e Zaire, 
de acordo com o IBEP. Estes dados 
deverão também ser referidos com a 
prudência exigida pelo conhecimento 
que se tem de que muitos dos 
migrantes internos presentes 
nestas províncias fronteiriças 

terão provindo do exterior do país. 
Existem, portanto, outras causas da 
migração interna em Angola que só 
podem ser identificadas com rigor 
mediante estudos mais profundos 
das dinâmicas da população.

3.6 As migrações internas 
nas províncias de Luanda, 
Huambo e Benguela

A análise sobre as causas e motivações 
que geraram os movimentos 
migratórios sugere que, nas três 
províncias, o impacto da guerra, 
directo ou indirecto, foi o principal 
factor determinante da mobilidade 
das pessoas. Reunir-se com a família 
foi, em qualquer das três províncias 
tal como à escala nacional, a principal 
razão enunciada pelos informantes, 
logo seguida pela motivação de fugir 
à guerra.

Quanto aos momentos temporais 
associados aos movimentos 
migratórios, registram-se algumas 
diferenças entre as três províncias: 
no caso de Luanda, os períodos entre 
1975 e 1992 e entre 1992 e 2002 
apresentam valores muito próximos, 
reflectindo os efeitos de atracção da 
capital em contexto de guerra; no 
caso do Huambo, um dos centros 
urbanos mais directamente atingidos 
pelas consequências do conflito 
militar, é após o processo de paz de 
2002 que se começam a sentir efeitos 
de atracção sobre as populações; 
relativamente a Benguela, é entre 
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1975 e 1992 que se verifica o maior 
afluxo de população à província, logo 
seguido pelo período após 2002.  

Luanda

Segundo os dados apurados pelo IBEP, 
20,3% dos angolanos terá nascido na 
província de Luanda, num universo de 
16.367.879 pessoas. Dos residentes 
actuais na Província de Luanda, 
68,6% nasceram na província, que 
regista 30,5% de taxa de migração 
interna, acolhendo população de 
praticamente todas as províncias, e 
uma taxa de migração global superior 
a 31%.

Dos angolanos que actualmente 
residem na província de Luanda, 
87,5% já aí viviam em Abril de 2002. 
Dos 2.366 migrantes que o IBEP 
auscultou na província de Luanda, 
14,6% instalaram-se após os acordos 
de paz de 2002, 38,0% chegaram 
entre 1992 e 2002, 38,2% entre 1975 
e 1992, enquanto os restantes 9,2% 
migraram antes da independência. 
Quanto às motivações da migração, 
49,3% afirmaram tê-lo feito para 
se juntarem à família, 28,3% 
deslocaram-se para fugir ao impacto 
da guerra, 10,4% à procura de 
trabalho, 4,2% por terem casado, 
3,4% para irem estudar e 3,0% no 
quadro de transferências no âmbito 
profissional. Os restantes 1,6% 
distribuíram-se por outros motivos 
justificativos da mudança para a 
província de residência actual. 

Huambo

Segundo os dados apurados pelo 
IBEP, 9,3% dos angolanos terá 
nascido na província do Huambo, 
num universo de 16.367.879 pessoas. 
Dos residentes actuais na província 
do Huambo, 97,3% nasceram na 
província, que regista 2,7% de taxa de 
migração interna e 2,8% de taxa de 
migração global. 

Dos angolanos que actualmente 
residem na província do Huambo, 
44,6% já aí viviam em Abril de 
2002. Dos 125 migrantes que o IBEP 
auscultou na província do Huambo, 
62,1% instalaram-se após os acordos 
de Paz de 2002, 11,7% chegaram 
entre 1992 e 2002, 12,3% entre 1975 
e 1992, enquanto os restantes 13,8% 
migraram antes da independência. 
Quanto às motivações da migração, 
39,6% afirmaram tê-lo feito para 
se juntarem à família, 17,1% 
deslocaram-se para fugir ao impacto 
da guerra, 7,1% à procura de trabalho, 
6,4% por terem casado, 6,1% para 
irem estudar, 8,0% no quadro de 
transferências no âmbito profissional 
e 3,2% no quadro de processos de 
reassentamento. Os restantes 12,6% 
distribuíram-se por outros motivos 
justificativos da mudança para a 
província de residência actual. 

Benguela

Segundo os dados apurados pelo 
IBEP, 9,9% dos angolanos terá nascido 
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na província de Benguela, num 
universo de 16.367.879 pessoas. Dos 
residentes actuais na província de 
Benguela, 95,0% nasceu na província, 
que regista 4,9% de taxa de migração 
interna e 5,0% de taxa de migração 
global. 

Dos angolanos que actualmente 
residem na província de Benguela, 
76,4% já aí viviam em Abril de 
2002. Dos 153 migrantes que o IBEP 
auscultou na província de Benguela, 
26,6% instalaram-se após os acordos 
de Paz de 2002, 15,8% chegaram 

entre 1992 e 2002, 32,7% entre 1975 
e 1992, enquanto os restantes 24,9% 
migraram antes da independência. 

Quanto às motivações da migração, 
36,9% afirmaram tê-lo feito para 
se juntarem à família, 25,3% 
deslocaram-se para fugir ao impacto 
da guerra, 11,8% à procura de 
trabalho, 12,7% por terem casado, 
1,8% para irem estudar, 8,3% no 
quadro de transferências no âmbito 
profissional e 3,3% chegaram à 
província deslocados em processos 
de reassentamento.
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4. Estudos de caso

O estudo sobre Migração, Urbanização 
e Saúde em Angola incluiu a recolha de 
dados empíricos no terreno, de forma 
a permitir a validação de alguns dos 
pressupostos teóricos enunciados. 
A maior parte desta pesquisa teve 
lugar entre Março e Junho de 
2012, no Bairro Palanca (Luanda), 
no Huambo (cidade e periferias) e 
em Benguela (cidade, periferias e 
eixo Benguela-Catumbela-Lobito). 
O processo metodológico incluiu 
formação em pesquisa no terreno, 
ministrada pelo ISEG à equipa de 
investigação (esta acção ocorreu em 
Luanda), e estruturou-se com base 
em entrevistas a representantes 
institucionais, a pessoal envolvido 
na prestação de cuidados de saúde 
(médicos, enfermeiros, etc.) e a 
migrantes.

4.1 Luanda

A cidade de Luanda é a capital da 
província de Luanda, a qual está 
organizada administrativamente 
em sete municípios – Belas, 
Cacuaco, Cazenga, Icolo e Bengo, 
Luanda, Quissama e Viana. O 
município de Luanda dividide-se 
administrativamente em 6 distritos 
urbanos: Maianga, Ingombota, 
Kilamba Kiaxi, Rangel, Samba e 
Sambizanga. 

A

A

CONGO

Na dinâmica de crescimento 
populacional de Luanda, podem 
ser identificados três períodos 
diferenciados: entre 1975 e os últimos 
anos da década de 70, verificou-se 
o abandono da cidade pela grande 
maioria da população de origem 
europeia, na sequência do processo 
de independência, e o afluxo à capital 
da população negra atraída por novas 
oportunidades de trabalho e de 
instalação; nas décadas de 80 e 90 do 
século XX a situação de guerra gerou 
um crescimento intenso e acelerado 
da população da capital angolana, 
com um muito ligeiro abrandamento 
nos dois primeiros anos da década 
de 90, no contexto do processo de 
paz de Bicesse; após o acordo de 
Paz em 2002, os ritmos de migração 
para a capital continuaram elevados, 
embora não tão intensos. 
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Apesar de não existirem registos 
oficiais que permitam descrever 
as dinâmicas populacionais dentro 
da cidade de Luanda, admite-se 
que o crescimento acelerado de 
alguns municípios periféricos e a 
densificação considerável das áreas 
que cercam as zonas da cidade formal 
foram consequências principalmente 
do grande afluxo de deslocados 
e de novas famílias à procura de 
espaço para habitar. De acordo com 
o MINARS (Tabela 11), a população 
deslocada na província, em 2002, 
situava-se próxima dos 400.000, 
representando cerca de 15% do total 
da população.

Em 2000, cálculos efectuados a 
partir do Inquérito aos Agregados 
Familiares sobre Receitas e Despesas 
(IDR, INE, 2000), apontavam para 
uma população total de 3,28 milhões 
de habitantes na província de 
Luanda. O Programa Provincial para 
a Província de Luanda, 2009, estimou 
a população da província relativa a 
2007 em 7.640.000 habitantes, dos 
quais 4.799.432 residiriam na capital 
provincial. 

O bairro Palanca

O bairro Palanca integra a Comuna do 
Palanca, localizada no distrito urbano 
do Kilamba Kiaxi, no município de 
Luanda.

A comuna do Palanca tem uma 
extensão territorial de 15,5 Km2 e 
tem como população estimada cerca 

de 250.000 habitantes. No território 
desta Comuna existem, entre 
outras instituições, dois Centros de 
saúde, um Hospital Sanatório na 
especialidade de tuberculose e uma 
fábrica de medicamentos. 

A população do Palanca domina 
principalmente a língua Kikongo, o 
Kimbundu e o Umbundu. A zona é 
frequentemente associada à presença 
de populações maioritariamente 
oriundas das províncias mais ao 
Norte bem como dos países vizinhos, 
nomeadamente a R.D. do Congo e 
o Congo Brazaville. São frequentes 
as referências populares ao bairro 
dos ‘zairenses’ ou dos ‘langas’, 
designações que estabelecem a 
estreita conexão entre os habitantes 
do bairro e as referidas populações.

‘Aqui no Palanca hoje a maioria não 
é ‘Langa’ (do norte). A maioria são 
malanjinos: até há um bairro que 
se chama Malanjinho (perto da 
escola Angola-Cuba). Quase todos 
são Malanjinhos. São poucos que 
não são. Temos pessoas que eram 
refugiados e deslocados’. (Chefe de 
Repartição da Cultura no Kilamba 
Kiaxi).

‘Aqui neste Bairro vive muita 
gente de todas as províncias. Mas 
agora a maior parte são pessoas 
das províncias do norte, Zaire, 
Uíge, Kwanza Norte’. (migrante - 
proprietário de farmácia).

‘Logo que vim do Uíge comecei a 
fazer negócio. Vender na praça. 
Fui ao Uíge para ver a minha mãe 
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e outras famílias. Mas eu vou 
continuar a viver aqui em Luanda’. 
(migrante - vendedora de refeições 
no mercado Palanca).

A observação do microcosmos que 
no bairro Palanca é constituído pelo 
Instituto Médio Politécnico Pascoal 
Luvualu (IMPPL) forneceu as seguintes 
indicações: dos 1.710 alunos inscritos 
no ano lectivo 2011/2012 no IMPPL, 
36,02% não nasceram em Luanda. As 
províncias limítrofes como Malange 
(67 alunos), Kwanza Sul (43 alunos) e 
Bengo (34 alunos) e as províncias mais 
ao norte como o Uíge (173 alunos) e 
o Kwanza Norte (39 alunos) são as 
principais províncias de nascimento 
dos alunos não naturais da província 
de Luanda. De igual modo, 36,84% 
dos funcionários (professores, 
administrativos e auxiliares) também 
são naturais de outras províncias, 

prevalecendo as províncias do Kwanza 
Norte (13), Uíge (8), Malanje (7) e 
Bengo (6) (ver quadros do Anexo 2).

Os dados do terreno

A recolha de informação no Palanca 
processou-se durante os meses de 
Março, Abril e Maio. Foram efectuadas 
6 entrevistas institucionais e 40 
entrevistas a migrantes. Dos migrantes 
que forneceram informação sobre 
a data de instalação em Luanda, um 
remonta à época colonial, um chegou 
na década de 70, cinco na década 
de 80 e sete na década de 90 do 
século XX, tendo sido registadas seis 
ocorrências para a primeira década 
do século XXI. A província do Uíge 
(17 ocorrências) é a principal origem 
dos migrantes da amostra, seguida 
pelas províncias do Kwanza Norte 

Gráfico 6: Palanca: acesso a serviços de saúde
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Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados do terreno.
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(sete ocorrências), Zaire e Huambo 
(quatro ocorrências cada), Kwanza 
Sul e Malange (duas ocorrências) e 
Bengo, Benguela, Moxico e Lunda 
Norte (uma ocorrência cada).

Quanto às motivações da migração, 
sobressai o peso relativo maioritário 
(47,5%) dos factores económicos e 
sociais (condições de vida,  trabalho/
profissão e estudos) e dos laços 
familiares (32,5%), seguidos pelas 
deslocações provocadas pelo conflito 
militar (20%). Esta tendência surge 
em sintonia e como consequência do 
período de paz que se vem a consolidar 
desde 2002. Mas poderá também 
ser resultante do facto de 70% dos 
integrantes da amostra pertencerem 
ao grupo étnico dos Bakongos, que 
habita maioritariamente as províncias 
do Uíge, Kwanza Norte e Zaire e que se 
caracteriza por uma forte componente 
das relações de parentesco que estão 
na base quer das motivações para a 
migração – criação de redes extensas 
de entreajuda e complementaridades 
– quer dos processos de integração 
urbana.

Das entrevistas realizadas emergiu a 
ideia de um segmento específico dos 
fluxos migratórios, envolvidos no que 
chamaríamos de migrações internas 
temporárias ocasionadas por motivos 
ocupacionais, profissionais ou 
familiares: 

‘É a terceira ou quarta vez que 
venho aqui em Luanda. Junto o 
dinheiro e levo. Compro negócio e 
invisto lá. Tenho uma bancada lá. 

O dinheiro que levo, depende do 
negócio que faço. Eu não quero 
ficar aqui em Luanda. Eu tenho que 
voltar. Os meus amigos dizem-me 
para eu não voltar para a província. 
Mas eu não quero ficar. Tenho 
que voltar. Esse tipo de trabalho 
que estou a fazer, com o calor do 
fogareiro, não dá para aguentar’. 
(grelhador de carnes no mercado 
municipal do Palanca)’.  

Um outro exemplo deste tipo de 
migração foi-nos fornecido pela 
Oficial do Programa da OIM em 
Angola: 

‘A tendência da migração interna é 
maioritariamente feita por jovens 
que se encontram no início da vida 
adulta. O motivo que os leva a 
migrarem é a falta de oportunidades 
de negócio, a falta de dinheiro nos 
seus locais de origem. Muitos jovens 
que se encontram em Luanda, 
por exemplo, são provenientes 
da província de Benguela. Ficam 
em Luanda para fazerem algumas 
transacções de mercadorias, vivem 
em grupos em quartos arrendados, 
e ao fim de algum tempo, regressam 
a Benguela para construírem as 
suas casas ou prestarem apoio 
as suas famílias. Estes jovens não 
investem os seus lucros em Luanda’.

Migrações e urbanização

As entrevistas realizadas reflectem as 
características associadas a práticas 
de assentamento não planificado 
por parte dos habitantes que se 
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foram instalando em Luanda. Como 
explica um estudante de Psicologia 
Clínica da Universidade Católica 
de Angola (UCAN): ‘No Zango há 
muito para se fazer ainda. Mesmo 
as pessoas que tem acesso a energia 
e água têm muita falha de energia. 
As casas não têm esgotos. As ruas 
não estão asfaltadas, nem sequer 
estão numeradas.’ Esta perspectiva 
é partilhada por um estudante de 
Direito da mesma Universidade: 

‘Onde eu resido, na Divina 
Providência (K.Kiaxi), temos que 
andar muito para depositar os 
resíduos sólidos. A água sai em 
poucas casas. Temos que ir buscar 
nas casas onde tem água. Uns 
vendem, outros deixam tirar. Em 
termos de urbanismo no Kilamba 
Kiaxi estamos péssimos. Não 
há condições urbanísticas que 
permitam que qualquer cidadão 
receba os serviços básicos à porta 
de sua casa neste século XXI. Eu 
conheço bem todos os municípios 
de Luanda. O bairro Palanca 
está bem urbanizado. Tem uma 
estrutura urbanística. As ruas estão 
bem definidas. O acesso é que é 
o problema, por causa das águas 
paradas da chuva’.

A mesma ideia surge ainda expressa 
no discurso de um professor do 
Instituto Médio Pascoal Luvualu: 

‘Particularmente aqui na cidade não 
há saneamento básico. Quase não 
existe. Onde vivemos fazemos tudo 
por tudo para colocar o lixo num 
saco e vamos deitar num sítio, onde 

a Elisal (empresa de limpeza) vai 
recolher o lixo de vez em quando. 
E quando chove, é um caso sério. 
Temos que sair de botas e é muito 
complicado’. 

O referido professor caracteriza 
da seguinte forma o processo de 
instalação e de integração dos que 
chegam à cidade: 

‘A casa não é muito grande. Para 
além dos meus cinco filhos, tenho 
dois irmãos e tenho sobrinhos. Os 
outros dois são meus cunhados e 
são muito jovens. Também tenho 
vizinhos que vivem com cunhados 
ou irmãos. Dificilmente em Angola 
se vive sozinho numa casa. Temos 
que ajudar os membros da família... 
Tive apoio de familiares. Nos 
primeiros meses, ficámos na casa 
de um familiar da minha esposa. E 
depois começámos a movimentar 
e começámos a pagar renda. 
Depois começámos a construir. Os 
parentes davam tudo, comida, não 
pagávamos renda’.

Migrações e acesso a serviços de 
saúde

De acordo com a informação recolhida 
(Gráfico 6), dezasseis dos informantes 
revelaram recorrer ao Hospital para 
resolver situações de emergência 
relacionados com a saúde, treze a 
Centros de Saúde, quatro a Clínicas 
Privadas, um ao Centro Médico 
e dois a outras formas de acesso 
(automedicação e ajuda pontual de 
amigos que trabalham no sector). 
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A totalidade dos informantes que 
trabalham na área da saúde recorre 
ao Centro de Saúde quando tem 
necessidade de ter acesso a esse tipo 
de serviços. 

Apenas um dos 36 inquiridos que 
responderam a esta questão declarou 
ter sido objecto de algum tipo de 
discriminação no acesso aos serviços 
de saúde e aos cuidados recebidos: 

‘Viemos para Luanda muito 
pequenas. Estudamos aqui no 
Palanca. O meu pai conseguiu 
construir a nossa casa. Aqui há 
discriminação. Muitos pensam que 
todo o mundo que fala Lingala é 
Langa. Mas muitos que falam Lingala 
aprenderam aqui em Luanda com 
as tias que vieram do Congo. Fomos 
bem recebidos aqui em Luanda e na 
escola também. Mas muitos falam 
de forma discriminatória que vocês 
são Langas. Essa discriminação 
existe entre os colegas, os amigos, 
mas também existem entre os 
professores e alunos. Nos hospitais 
a discriminação é pior. Fazem 
mesmo discriminação. Falam 
coisas à toa e acusam-nos de 
Langa. ‘Vocês Langas fazem muita 
confusão’. Ficamos muito tempo 
à espera para sermos atendidas. 
Mas se aparecer uma malanjinha, 
ela é logo atendida. Nos hospitais 
do Estado nos discriminam 
mesmo. Mas essa discriminação 
não acontece nos centros médicos 
privados’ (vendedora de cosméticos 
no mercado municipal do Palanca). 

Em sentido oposto manifestou-se um 
estudante de Psicologia Clínica na 
UCAN:

‘Lá no Zango tem um centro de 
saúde. Só adoeci uma vez e fui 
tratado. Apenas fiz a consulta e 
fui receitado. É sabido que existe 
sempre aquela morosidade, aquela 
mania, aquele défice por parte dos 
funcionários no atendimento. Não 
tive oportunidade de ver se está 
bem equipado. Foi de acesso fácil. 
Não senti nenhuma diferença no 
tratamento. A medicação foi boa 
e melhorei. Não houve nenhum 
obstáculo. Nem sequer me 
perguntaram se eu era de Malange’.

No mesmo sentido, um técnico de 
enfermagem do Centro de Saúde 
Palanca II esclareceu:

‘O Centro atende todos, aqueles que 
vêm de Luanda ou das províncias. 
Agora são poucos os que se formam 
em saúde e temos carência de 
quadros. Identificamos a origem das 
pessoas pela linguagem. Também 
pela ficha técnica que o paciente 
preenche. Aqui já atendemos 
um paciente proveniente da 
província do Uíge que vinha com 
uma doença hemorrágica. Muitos 
pacientes são provenientes da 
província do Uíge e alguns irmãos 
da República Democrática do 
Congo. A dificuldade que temos é 
que eles só falam Lingala e temos 
que ultrapassar a barreira da 
privacidade para encontrar alguém 
que possa traduzir. Pacientes da 
parte sul do País também chegam 
aqui’.
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A opinião generalizada é a de que 
os migrantes, tal como os não 
migrantes, têm que enfrentar os 
mesmos problemas. Nas palavras de 
um estudante de Direito da UCAN:

‘Nunca sofri discriminação por ser 
Umbundu na saúde. O que eu vejo e 
sinto é a qualidade de serviço. Tanto 
no MED e no MINSA, não tiveram 
cuidado com a qualidade mas sim 
quantidade. Eu já vi enfermeiras a 
ralharem as doentes sem maneiras. 
Eu já vi uma enfermeira a ralhar 
uma gestante por não ter tido a 
possibilidade de lavar o corpo. E 
eu senti como foi ofendida daquela 
maneira. Uma vez levámos uma 
colega gestante, e ficamos 48 horas 
para resolver, porque a enfermeira 
precisava de uma gasosa para 
poder resolver o caso’.

Registe-se que esta perspectiva é 
muito próxima da que foi emitida 
por um vendedor de telemóveis no 
mercado municipal de Kilamba Kiaxi: 

‘Cada vez que estamos a sentir mal 
vamos ao hospital. Nos hospitais 
privados, se tiveres dinheiro és bem 
tratado. Mas nos hospitais públicos 
é só bicha\fila. Aqui estamos em 
África, o atendimento depende, 
depende de dinheiro, mas está um 
pouco normal... Nós compramos 
os nossos medicamentos nas 
farmácias da rua. No hospital nunca 
tem’.

Do mesmo modo, há um 
reconhecimento generalizado em 
relação ao problema da língua e à 

inexistência de formação específica 
para atendimento dos migrantes. 
Tal como refere uma enfermeira do 
Centro de Saúde Palanca II: 

‘O Centro do Palanca tem 
atendido muitos pacientes de 
outras províncias. Nós atendemos 
da mesma forma, conforme 
atendemos os pacientes aqui de 
Luanda... Às vezes temos algumas 
dificuldades, por causa da língua, 
não percebemos bem alguns 
pacientes de certas províncias. 
Cada um de nós fala uma língua 
nacional. Somos todos angolanos...
No meu ponto de vista não temos 
essa formação específica para o 
tratamento de migrantes… Muitos 
pacientes vêm acompanhados, 
porque chegaram recentemente 
a Luanda, do Zaire ou do Uíge, e 
precisam de ajuda para explicar o que 
sentem. E também apercebemos 
pela reacção do paciente, quando 
cumprimentamos. Se estão só a 
abanar a cabeça, nós pedimos ajuda 
a outro colega para poder ajudar. 
Sobretudo no caso da explicação 
da toma dos medicamentos, temos 
mais cuidado’.

4.2 Huambo

A cidade do Huambo é a capital da 
província do Huambo, a qual está 
organizada administrativamente em 11 
municípios e 37 comunas. A cidade do 
Huambo está integrada no município 
sede, que integra as Comunas do 
Huambo, Calima e Chipipa.  
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A população da província terá 
crescido de 1.598.734 habitantes em 
2000 para 2.336.734 em 2006 (GPH, 
2006). Os dados disponíveis referem 
uma população de 1.055.380 (GPH, 
2006) para o município do Huambo, 

enquanto a comuna do Huambo seria 
habitada por 950.369 habitantes 
(GPH, 2006). 

A cidade do Huambo registou um 
forte crescimento demográfico, 
com enviesamento urbano, 
como consequência dos efeitos 
combinados do crescimento natural, 
do êxodo rural e das deslocações 
compulsivas induzidas pela guerra. A 
actividade comercial da cidade está 
em fase de reactivação e reabilitação, 
enquanto o comércio a retalho em 
estabelecimentos é ainda pouco 
significativo, comparativamente ao 
que se desenvolve nos mercados. 
Parte significativa da actividade 
comercial e da prestação de serviços 
mercantis (barbeiros, cabeleireiros, 
reparação de electrodomésticos, 

Gráfico 7: Huambo: acesso a serviços de saúde
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Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados do terreno.
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serralharias, alfaiatarias, sapatarias, 
estúdios fotográficos, etc.) apresenta 
um carácter informal. A actividade 
industrial e o sector de transportes 
foram fortemente afectados pelos 
efeitos directos e indirectos do 
conflito militar.

Os dados do terreno

A recolha de informação no Huambo 
processou-se durante os meses 
de Abril e Maio. Foram efectuadas 
4 entrevistas institucionais e 43 
entrevistas a migrantes. 

Dezoito dos migrantes instalaram-se 
na província do Huambo após o 
final do conflito em 2002, enquanto 
11 se instalaram entre 1990 e 2002. 
Os restantes 14 são migrantes 
intra-provinciais, que se instalaram 
em municípios da província do 
Huambo distintos do seu município 
denascimento. 

As migrações internas à província 
do Huambo assumem um papel 
de destaque nos movimentos 
migratórios relacionados com a 
amostra observada, correspondendo 
a 32,6% das ocorrências observadas. 
As províncias do Bié (nove 
ocorrências), Benguela e Kwanza Sul 
(quatro ocorrências cada) e Luanda 
(três ocorrências) são os principais 
locais de origem dos migrantes  inter-
provinciais entrevistados.

Quanto às razões da migração, 
sobressai o peso relativo maioritário 

(58,1%) dos factores económicos e 
sociais (Condições de vida, trabalho/
profissão e estudos) face aos 
migrantes provocados pelo conflito 
militar. Esta tendência, se por um 
lado surge em sintonia e como 
consequência do período de paz 
que se vem a consolidar desde 2002, 
poderá também ser consequência da 
amostra inquirida, em que uma parte 
significativa dos informantes (18) 
revelou ter chegado ao Huambo após 
o final da guerra. 

Tal como em Luanda, também 
no Huambo se constatou a 
existência de fluxos migratórios 
temporários ocasionados por 
motivos ocupacionais, profissionais 
ou familiares: ‘Saio da Caála todos 
os dias de manhã, às 6h00. E venho 
fazer o meu trabalho de moto-taxista 
aqui na cidade do Huambo. Às 16h30 
regresso à Cáala. É assim todos os 
dias, menos ao Domingo que é dia 
de ir à Igreja’ (Kupapata). Um outro 
exemplo deste tipo de migração 
foi a referência que nos foi feita 
por um outro Kupapata: ‘sei que 
alguns moto-taxistas costumavam ir 
trabalhar no Kuando Kubango… iam 
assim por um mês e ganhavam bué 
de dinheiro lá o transporte ainda era 
mesmo complicado’.

Migrações e urbanização

As características associadas a práticas 
de assentamento não planificado 
também ocorreram no Huambo, 



Observatório ACP das Migrações

32

cidade à qual foi chegando muita 
população de outros municípios da 
província ou de outras províncias. 
Para um comerciante de produtos 
de higiene pessoal no mercado 
da Alemanha, natural do Uíge, o 
processo de instalação no Huambo: 

‘…Não foi fácil. Cheguei em 2003. 
Fiquei no bairro da Chiva em casa 
de uns parentes estive lá alguns 
meses depois aluguei uma casa ali 
num bairro, Kachindombe. Mais 
tarde, comecei a fazer a minha 
casa no bairro da Chivela...  a água 
e a energia são uma maka... mas 
é melhor mesmo viver na própria 
casa. E estou bem perto do 
mercado…’

Na fase de emergência, como 
consequência da guerra, a província 
teve cerca de meio milhão de 
deslocados. De acordo com o MINARS 
(Tabela 11), a população deslocada 
na província, em 2002, ultrapassava 
os 400.000, representando cerca 
de 33% do total da população. 
Muitas pessoas viram-se obrigadas a 
deixar a sua vida no meio rural para 
buscarem maior protecção junto das 

cidades. O governo criou centros de 
reassentamento, onde ficou instalada 
uma boa parte dos deslocados de 
guerra. Parte deles instalaram-se 
em novos bairros que foram sendo 
edificados na periferia da cidade, sem 
critérios de urbanização planificada, 
sem infra-estruturas de água, energia 
eléctrica ou saneamento básico.

Na perspectiva de um professor 
da Faculdade de Ciências Agrárias 
da Universidade José Eduardo dos 
Santos: ‘As questões de urbanização 
também se colocam no Huambo. 
Mas não da mesma forma que em 
Luanda. É claro que os novos bairros 
têm algumas insuficiências do 
ponto de vista do urbanismo, mas a 
pressão demográfica está longe de 
ser a que acontece em Luanda. Então 
os problemas não têm a mesma 
intensidade’.

Visão diferente tem uma empregada 
doméstica, que mora no bairro 
Kamilikinhento, na Comuna dos 
Cacilhas: 

‘Moro com os tios, primos e a minha 
irmã caçula. O meu pai morreu na 

Tabela 4: População deslocada em Luanda, Benguela e Huambo até 2002

Província
População deslocada % de deslocados sobre 

a população total
2000 2001 2002 2000 2001 2002

Benguela 424.490 411.554 434.648 30,2 29,3 30,9
Huambo 292.012 412.502 435.138 22,3 31,5 33,3
Luanda 534.956 573.526 379.609 21,0 25,4 14,9

Fonte: Dados do MINARS em 2008.
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guerra e a minha mãe ainda está lá 
no Bié. Lá em casa somos 11, é um 
pouco apertado, mas tem que ser… 
às vezes temos luz e a água vem da 
cacimba…Somos mesmo nós que 
tratamos do lixo… A maior parte 
das pessoas do bairro trabalha nos 
mercados e ainda há alguns que 
têm as suas xitacas…Eu vou a pé 
trabalhar. A casa do patrão é ali no 
Bairro de Fátima, chego lá em 30 
minutos’.

Migrações e acesso a serviços de 
saúde

Quinze dos informantes revelaram 
recorrer ao Hospital para resolver 
situações de emergência relacionados 
com a saúde, oito a centros médicos, 
dez a postos de saúde, sete a clínicas 
privadas e três a serviços relacionados 
com a medicina tradicional (Gráfico 7). 

A quase totalidade dos informantes 
que trabalham na área da saúde 
recorre ao Hospital quando tem 
necessidade de ter acesso a esse 
tipo de serviços. Apenas um em 
43 inquiridos, natural da província 
do Uíge, declarou ter sido objecto 
de algum tipo de discriminação no 
acesso aos serviços de saúde e aos 
cuidados recebidos.

‘O atendimento no Hospital Central 
do Huambo é igual para todas 
as pessoas. Não interessa qual a 
província onde nasceram. O que 
é importante é curar os doentes. 
E prestar um bom serviço. Nem 

sempre é fácil pois há sempre alguma 
coisa que falta. E não há médicos 
suficientes. Vim de Luanda para o 
Huambo por razões profissionais em 
1996 e acho que já não era capaz de 
viver em Luanda. Só a confusão dos 
engarrafamentos.’ (enfermeiro no 
Hospital Central do Huambo).

‘Na Kalumanda tem centro de saúde. 
É lá que as pessoas vão quando 
precisam. Só mesmo quando são 
doenças piores ou acidentes é que 
as pessoas vão no hospital. Algumas 
também vão a clínicas privadas. 
E outras vão nos kimbandas. Não 
é questão de ser do Sul ou não. É 
mesmo o dinheiro se tens és bem 
atendido, se não tens, tens que 
esperar. Ou então um parente ou 
vizinho que trabalha lá ajuda. Eu vou 
mesmo no Hospital pois a mana mais 
velha trabalha ali.’ (comerciante de 
peças de gerador no mercado da 
Alemanha). 

Parece haver um amplo consenso 
que há substanciais insuficiências 
no acesso a serviços de saúde, que 
atingem do mesmo modo migrantes 
e não migrantes.

O problema da língua e a inexistência 
de formação específica para 
atendimento dos migrantes são 
problemas superáveis, na perspectiva 
de um médico que veio de Luanda em 
2004: 

‘Às vezes há alguma dificuldade em 
saber o que os pacientes sentem. 
Eu não falo Umbundu. E mesmo 
Kimbundu, que é a língua da 
minha região, não sou fluente. Os 
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enfermeiros dão uma colaboração 
importante. E nestas instituições 
há sempre alguém que domina 
a língua. Num país como Angola, 
com a diversidade linguística que 
existe, fica complicado encontrar 
pessoal especializado que tenha 
competências também nessas 
áreas.‘ (médico do Hospital Central 
do Huambo).

4.3 Benguela

A cidade de Benguela é a capital da 
província de Benguela, a qual está 
organizada administrativamente em 
10 municípios (Benguela, Lobito, 
Baía Farta, Chongoroi, Caimbambo, 
Catumbela, Cubal, Ganda, Bocoio e 
Balombo) e 31 comunas.  

A

A

CONGO

De acordo com o INE, a projecção 
anual da população total para 2012 
é de pouco menos de 2 milhões de 
habitantes (1.985.415). 

Tabela 5: Saúde em Benguela: VIH e migrações

Rural Urbano

Circulação/grupos de risco
Locais de concentração 

de grupos de risco; 
transmissão cidade/campo

Elevada 

Informação sobre o VIH Baixa (ver IBEP) Maior, mas menor 
entre migrantes

Ingresso em actividades de 
risco (prostituição) Em pontos de circulação Recurso de migrantes/

pobres

Recursos que permitam 
não ingressar em 
actividades de risco

Baixos Baixos entre migrantes

Tratamento (acesso e 
capacidade de pagamento) Baixo Mais acesso

Baixo entre migrantes

Cobertura dos centros de 
testagem e tratamento

100% sedes municipais 
26% sedes comunais Elevada 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados do terreno.
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A percentagem de população que 
encontra ocupação no mercado 
informal é, à semelhança do que 
acontece nas outras províncias, 
elevada, sendo também a agricultura 
uma das principais fontes de 
rendimento disponíveis. 

De acordo com o MINARS (Tabela 4 
– População), a população deslocada 
na província, até 2002, situava-se 
acima dos 400.000, representando 
cerca de 31% do total da população. 

Até há poucos anos, a reinserção de 
ex-militares na província constituiu 
uma prioridade do pós-guerra, 
ascendendo o número destes 
indivíduos, apoiados por programas 
governamentais, implementados por 
mais de 47 organizações locais, a mais 
de 11.000, localizados sobretudo no 
Balombo, Benguela, Cubal e Ganda. 

O primeiro programa de 
reassentamento voluntário alternativo 
de deslocados teve lugar no 
Dombe Grande, um pouco antes de 
2002, tendo a Unidade Técnica de 
Coordenação da Ajuda Humanitária 
de Angola (UTCAH) do MINARS 
apoiado a construção de infra-
estruturas. Benguela era nessa altura 
a segunda província do país com mais 
deslocados: cerca de 450.000. Para 
as populações do Bié, Huambo e 
municípios do Kwanza Sul, Benguela 
era um porto seguro. No âmbito deste 
programa voluntário, as populações 
regressaram especialmente para o 
Bié (entre 12.000 e 15.000 deslocados 

localizados na área da Feira, no 
Lobito). 

Contudo, estas populações inscritas 
no programa de reassentamento, 
voltaram na sua maioria, por 
exemplo aos bairros do Dombe 
Grande, pouco tempo depois de 
terem sido registadas como tendo 
regressado às áreas de origem, 
desta vez já não como deslocados. 
Até 2003, eram instituiçõescomo a 
UTCAH que informavam o governo 
da presença de deslocados, situação 
que se alterou entre 2003 e 2004 
com a alteração deste estatuto ao 
nível nacional. Assim, as migrações 
internas deixaram de ser controladas 
ou contabilizadas. A preferência pelo 
retorno a estas áreas deveu-se ao 
facto de aí existirem infra-estruturas 
e serviços (escolas, electricidade, 
acesso a saúde, etc.). Entretanto, 
muitos dos migrantes continuam a 
ter terras e culturas agrícolas no meio 
rural mas vivem nas cidades.

A província de Benguela registou 
um forte crescimento demográfico, 
sobretudo nas cidades, como 
consequência dos efeitos combinados 
do crescimento natural, do êxodo 
rural e das deslocações compulsivas 
induzidas pela guerra. Nas cidades, 
o crescimento dos bairros de génese 
espontânea com condições precárias 
ao nível das infra-estruturas básicas 
e do acesso a bens essenciais, 
caracterizados por elevados níveis de 
pobreza, mantém-se elevado desde o 
conflito. 
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Os dados do terreno

A recolha de informação em 
Benguela processou-se durante 
Abril e Maio. Foram efectuadas 
sobretudo entrevistas institucionais 
e a informantes-chave. Focando-se 
especificamente nas questões 
relacionadas com o VIH-SIDA, o 
caso de Benguela é particularmente 
ilustrativo das implicações que 
uma maior circulação rural/
urbana tem para a disseminação 
da doença, revelando algumas das 
particularidades das migrações 
internas no país.

Colocam-se várias questões 
relativamente a este sub-domínio 
da saúde. Algumas diferenças 
entre o meio rural e o meio 
urbano contribuem para situações 
diferenciadas no que respeita à 
transmissão, incidência e acesso 
ao tratamento. Em geral, em meio 
urbano, a incidência e contágio são 
mais elevados, mas o acesso ao 
tratamento encontra-se também 
mais facilitado. 

De acordo com os informantes, no 
meio urbano a circulação de grupos 
de risco (OIM, 2010) - sobretudo 
camionistas e trabalhadores da 
área da construção - é mais elevada 
do que no meio rural. Contudo, 
em algumas áreas rurais de 
concentração populacional - como 
por exemplo no Bocoio, estrada 
de passagem de camionistas entre 
Benguela e o Huambo -, o aumento 
do número de casos de VIH é 

assinalável, relacionando-se com 
um aumento da prostituição entre 
as populações rurais na procura de 
fontes de rendimento alternativas 
às actividades agrícolas. Por outro 
lado, a maior circulação entre o 
campo e a cidade faz aumentar a 
vulnerabilidade das populações 
rurais ao VIH, sobretudo em áreas de 
aglomeração populacional. 

De uma forma geral, a informação 
sobre o VIH é mais elevada nas 
cidades, o que pode contribuir para 
uma menor incidência do vírus neste 
tipo de meio. Contudo, de acordo 
com os informantes, ela é mais 
baixa entre os migrantes de origem 
rural, com menor escolarização e, na 
generalidade, com menor acesso a 
informação. 

O recurso à prostituição é claramente 
mais elevado em meio urbano - com 
as excepções acima referidas das 
áreas de maior circulação de grupos 
de risco - mas afecta sobretudo os 
mais pobres e mais vulneráveis: 
‘Há mulheres que arranjam alguém 
que as sustenta, às vezes arranjado 
pelos familiares, e que apanham HIV’ 
(entrevistada, Benguela). Entre estes, 
incluem-se sobretudo os migrantes 
provenientes de meios rurais que 
mais dificilmente encontram, nas 
cidades, meios de subsistência. Há 
que ressalvar, contudo, a referência a 
uma menor exposição dos migrantes, 
se possuírem recursos suficientes, à 
prostituição, indicando-se uma maior 
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‘submissão, pouca ambição e menores 
comportamentos de risco’, na medida 
em que transportam certos valores do 
meio rural (entrevistado, Benguela). 
No mesmo sentido, à referência 
a um maior acesso aos meios de 
testagem e tratamento nas cidades 
contrapõe-se uma capacidade mais 
baixa dos migrantes para aceder aos 
mesmos, na medida em que, na sua 
generalidade, possuem menores 
recursos e menor informação.

Tendo em conta que os migrantes 
são particularmente vulneráveis 
em meio urbano pelas razões acima 
apontadas, esta vulnerabilidade 
verifica-se também noutras áreas da 
saúde, nomeadamente em relação 
a outras doenças transmitidas 
sexualmente, ou em relação à malária 
e à cólera que afectam sobretudo os 
mais pobres e as populações menos 
informadas/escolarizadas. 

Para além das consequências para 
ambos os sexos em termos da 
capacidade física para assegurar as 
condições de sobrevivência, o VIH 
afecta sobretudo as mulheres na 
medida em que é particularmente 
referida a recorrência do abandono 
por parte dos maridos de mulheres a 
quem é diagnosticado o vírus. 

‘Quando as mulheres fazem o teste, 
e é positivo, são normalmente 
abandonadas pelo marido que se 
recusa na maior parte das vezes a 
fazê-lo também. As mulheres ficam 
assim sozinhas e com os filhos a 
cargo’ (entrevistada, Benguela). 

O diagnóstico da doença tem 
implicações muito claras também 
para a mobilidade das populações. 
Por um lado, pode ser um factor 
de imobilidade que impossibilita o 
regresso ao meio de origem, quer 
por um conjunto objectivo de razões 
ligadas ao acesso aos meios de 
tratamento nas cidades quer devido a 
factores de ordem social.

‘Vim com o meu marido para 
Benguela e quando descobri 
que tinha VIH o meu marido 
abandonou-me e voltou para o 
Moxico. Aqui não tenho família 
mas se voltasse para o Moxico seria 
muito mais maltratada, mesmo 
com a minha família’ (entrevistada, 
Benguela). 

Por outro lado, a doença e o (forte) 
estigma que lhe está associado 
contribuem para a mobilidade 
daqueles a quem é diagnosticada: 

‘Há muitas pessoas que se mudam 
de província para esconderem o 
facto de terem VIH’; 

‘Os maridos mudam-se, por 
exemplo, para outras províncias 
e aí fazem a sua vida, mesmo que 
continuem a fazer os tratamentos 
em Benguela’; 

‘Conheci Benguela através de um 
senhor que me trouxe do Lobito; vivi 
com ele quatro anos e ele descobriu 
que tinha VIH e decidiu ir embora, 
sem me dizer nada. Depois fui fazer 
o teste e deu positivo. Fiquei com 
três filhos, numa casa de aluguer’.  
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Finalmente, a descoberta da doença 
pode implicar, em alguns casos, 
o regresso a áreas de origem dos 
migrantes: 

‘Sou de Benguela mas descobri 
que tinha VIH no Cunene e preferi 
voltar para aqui. Estava a viver 

com o meu marido em Ondjiva e 
quando descobri o marido pôs-me 
em Santa Clara. Aqui em Benguela 
tinha família’.

Kumbi Yombaka – grupo de mulheres vivendo com o VIH-Sida
R. Neto (43); R. Silva (32); J. Manuel (37); M. Ferreira (41); 
L. Monteiro (41); R. Cambambe (36); B. Relógio (43)
O grupo foi formado em 2000 porque não havia tratamento em Angola 
nessa altura. Constituiu-se como grupo solidário de apoio a mulheres es-
tigmatizadas e com consequentes fracas capacidades de subsistência. Tem 
apoio de ONG e privados. O estigma do VIH afecta sobretudo as mulheres, 
na medida em que ‘É tido como coisa de prostituta’, prática associada a 
comportamentos e formação ‘imoral’. A grande maioria das mulheres deste 
grupo relata casos de abandono por parte dos maridos e de agravamento 
das suas condições de vida. A maioria das mulheres é também proveniente 
de outras províncias do país e do meio rural.
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5. Conclusões e recomendações

5.1 Conclusões

Os resultados principais da pesquisa 
sintetizam-se nas seguintes 
conclusões:

Conclusão 1 – Os estudos de caso 
realizados mostram que a migração 
e o desenvolvimento, que são 
fenómenos caracterizados por 
conexões históricas, sociopolíticas 
e económicas, podem diferir 
substancialmente em função de 
contextos específicos. 

Angola passou por uma situação 
de conflito prolongado e por uma 
fase, subsequente, de emergência e 
recuperação que se reflectiram em 
impactos intensos e prolongados 
sobre a mobilidade das pessoas. As 
deslocações forçadas de população, 
à procura de segurança e de acesso 
a bens e serviços, constituem um 
traço fundamental das dinâmicas 
migratórias em contexto angolano 
e contribuíram para acentuar 
as diferenças, em termos de 
desenvolvimento, entre o litoral e o 
interior e entre a capital e o restante 
país.

As migrações ocorridas no decurso do 
conflito militar deveram-se sobretudo 
à procura de segurança, enquanto a 
dinâmica migratória na última década 
passou a caracterizar-se mais pela 
procura de melhores condições de 
vida. Na fase actual, de reabilitação 

e reconstrução do país, as dinâmicas 
migratórias começam a suceder 
cada vez mais em articulação com as 
necessidades de recursos humanos, 
a curto prazo e numa perspectiva de 
médio e longo prazo. Factores como 
a reunificação das famílias, o regresso 
às regiões de origem, o desejo de 
participação na reconstrução do 
país, a procura de trabalho ou de 
acesso a oportunidades de melhorar 
a condição de vida (por via dos 
estudos ou do envolvimento em 
negócios) começam a afirmar-se 
como mais relevantes nas decisões 
de deslocação dos indivíduos e das 
famílias angolanas.

As implicações para o 
desenvolvimento regional e dos 
centros urbanos são notórias – 
algumas de carácter negativo (como 
a precarização das condições de 
vida nas cidades devido à pressão 
demográfica) mas outras com 
algumas características positivas 
(como a concentração de recursos 
humanos qualificados ou a geração de 
maiores oportunidades económicas).

Conclusão 2 – Para além das 
migrações campo-cidade e entre 
centros urbanos, a pesquisa constatou 
a existência de fluxos migratórios 
temporários com diferentes 
características.
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Por um lado, há migrações que 
resultam do contexto profissional, 
com carácter regular, entre centros 
urbanos próximos, por exemplo entre 
Luanda e Viana, entre o Bocoio e 
Benguela ou entre a Cáala e o Huambo. 
Por outro lado, existem outras que 
resultam de situações pontuais, 
decorrentes de oportunidades 
de negócios ou de geração de 
rendimentos adicionais: por exemplo, 
entre 2009 e 2010, vários kupapatas 
do Huambo deslocaram-se, para 
trabalhar à quinzena ou ao mês, 
para a província do Kuando Kubango, 
onde a acessibilidade de transportes 
estava condicionada, havendo 
assim oportunidade de trabalho. Na 
província de Benguela, a atracção 
sazonal para o trabalho ligado à 
actividade piscatória constitui factor 
de mobilidade temporária. 

Conclusão 3 – A pesquisa permitiu 
validar informação estabelecida pela 
literatura sobre as características do 
processo de assentamento e fixação 
das populações migrantes. 

Geralmente, os migrantes instalam-se 
com apoio exclusivo da família, 
recorrendo a esta e às redes em 
que esta está inserida para aceder 
a oportunidades de geração de 
rendimentos e a apoio (alojamento, 
alimentação, capital de investimento) 
durante a fase inicial de migração.

Tendo em conta as dinâmicas de 
crescimento das cidades angolanas 

nas últimas décadas, as migrações 
internas têm normalmente como 
destino de fixação os bairros não 
planificados, com elevados níveis 
de insuficiências em relação às 
infra-estruturas de energia, água, 
saneamento básico e transportes. 
Apesar das diferenças entre os bairros 
mais centrais e os mais periféricos 
em termos de infra-estruturas e 
da composição da população – 
normalmente, os migrantes mais 
recentes localizam-se nas periferias 
mais distantes do centro –, assiste-se 
a recomposições e relocalizações 
várias, recorrentes de alterações das 
condições de vida dos migrantes.   

Conclusão 4 – Relativamente ao 
acesso aos serviços de saúde, as 
principais constatações da pesquisa 
apontam para que não existam 
grandes diferenças entre migrantes e 
não-migrantes.

É recorrente a afirmação de que os 
migrantes não são tratados de forma 
diferenciada ou discriminatória 
no acesso aos serviços de saúde, 
incluindo os serviços de testagem 
e tratamento do VIH. A percepção 
geral sobre o funcionamento dos 
serviços públicos de saúde é que 
funcionam mal – em termos de falta 
de pessoal, de equipamentos, de 
energia, burocracia, comportamentos 
desviantes –, mas que há algumas 
excepções e que, sobretudo, são 
melhores nas cidades do que em meio 
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rural. Por outro lado, não se registam 
doenças específicas relacionadas 
com este tipo de população, estando, 
contudo, ambas as constatações 
também associadas ao facto de não 
ser recolhida informação orientada 
para conhecer a origem dos pacientes 
ou preparação específica dos 
profissionais de saúde nesta área.

Há contudo, a associação indirecta 
de maiores dificuldades de acesso à 
saúde por parte dos migrantes, na 
medida em que são, de uma maneira 
geral, populações mais carenciadas, 
com menores recursos económicos. 
Por outro lado, no caso específico 
do VIH ou mesmo de outras doenças 
contagiosas, os migrantes são, 
na maior parte dos casos, menos 
informados, consequência de um 
nível de escolarização mais baixo. 

Em alguns casos específicos, é 
relatada alguma dificuldade de acesso 
aos serviços de saúde por parte 
dos migrantes devido a problemas 
relativos ao domínio da língua 
ou a questões relacionadas com 
preferências dadas a determinado 
grupo etnolinguístico. Estas são, 
contudo, ocorrências pontuais e 
individualizadas, não se registando 
tendências generalizáveis em relação 
a determinado grupo. 

Conclusão 5 – A mobilidade interna 
em Angola relacionada com a saúde é 
determinada sobretudo pela procura 
de melhores condições de acesso a 
serviços.

Por um lado, a procura da cidade 
está relacionada com um melhor 
acesso aos serviços de saúde, quer 
públicos quer privados. Esta é ainda 
mais significativa em relação ao 
tratamento do VIH, cuja cobertura 
ao nível nacional é ainda insuficiente. 
Por outro lado, as questões de saúde 
relacionadas com o VIH podem ter 
consequências ao nível das migrações 
internas, não se conhecendo ainda 
a incidência e extensão deste 
fenómeno ao nível nacional. Algumas 
situações de abandono (sobretudo 
de mulheres) e/ou estigmatização 
devido ao VIH, implicam, por exemplo, 
a deslocação de pessoas portadoras 
do vírus para outras províncias onde 
não sejam associadas à doença. 

Conclusão 6 – No contexto angolano, 
a gestão dos fluxos migratórios 
não tem sido resultante de uma 
intervenção coordenada e articulada 
ao nível das diferentes políticas 
sectoriais.

A intervenção nesta área foi 
sobretudo mais intensa e extensiva 
no quadro do conflito e pós-conflito, 
implicando programas nacionais de 
desmobilização, reinserção social 
e reassentamento e envolvendo 
instâncias nacionais e internacionais. 
Não se verifica a existência de um 
conjunto de orientações políticas 
especificamente direccionadas para 
a gestão dos fluxos migratórios. 
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Desde a eliminação do estatuto de 
deslocado no país, estas questões 
têm merecido menor atenção, 
mesmo reconhecendo-se o aumento 
da mobilidade populacional em geral, 
motivada e facilitada pela melhoria 
da circulação no país. 

5.2 Recomendações

Recomendação 1 – Promover 
a realização de mais avaliações 
nacionais e provinciais específicas 
em matéria de migração e 
desenvolvimento. 

Esta recomendação vai no sentido 
de um melhor conhecimento dos 
processos e diferenças contextuais 
ao nível local; de um melhor 
conhecimento das características 
dos movimentos migratórios; e da 
ampliação e melhor aproveitamento 
dos conhecimentos existentes sobre 
as dinâmicas das migrações. 

É indispensável a ampliação da base 
de conhecimento sobre as diferentes 
formas de migração e dos problemas 
específicos colocados aos migrantes, 
o que constitui uma condição 
necessária para uma gestão eficiente 
das migrações. Tal desiderato implica a 
partilha de informações de diferentes 
fontes e a melhoria das condições de 
produção e análise de vários dados. 
Deve ser alcançado um acordo entre 
as diferentes partes interessadas 
sobre dados críticos que devem ser 

recolhidos de forma regular. Neste 
quadro, a intervenção do INE, através 
da integração de questões específicas 
sobre migrações nas suas pesquisas, 
constitui um elemento chave.

Uma avaliação rigorosa sobre o 
processo de reinserção e reintegração 
dos deslocados internos e dos 
desmobilizados, volvida uma década 
sobre o estabelecimento da paz 
no país, bem como das dinâmicas 
qualitativas e quantitativas da 
mobilidade interna, constituem 
imperativos em matéria de informação 
de suporte à formulação de políticas 
e estratégias que resultem numa 
intervenção coordenada e articulada 
ao nível dos diferentes sectores. 

Recomendação 2 – Estabelecer 
protocolos com instituições de ensino 
superior, público e privado, para a 
criação de mecanismos de incentivo 
à pesquisa científica orientada para o 
fenómeno das migrações. 

A criação de mecanismos de 
incentivo à realização de pesquisas 
universitárias orientadas para o 
estudo das migrações e sobre as suas 
causas e efeitos na economia e na 
sociedade angolanas contribuirá para 
a geração de dados e informações 
relevantes para uma melhor 
adequação das politícas públicas. Os 
mecanismos de incentivo poderão 
contemplar formas diversificadas, 
desde a subvenção de teses até à 
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instituição de prémios, passando pela 
publicação de trabalhos considerados 
relevantes.

Recomendação 3 – Com base no seu 
melhor conhecimento, criar condições 
para minimizar as assimetrias 
regionais e as questões de acesso à 
saúde delas decorrentes.

As assimetrias registadas ao nível 
nacional resultam também do 
peso das migrações internas no 
país, sendo por isso necessário 
conhecê-las melhor de forma a dar 
resposta a um desenvolvimento 
equilibrado. As assimetrias em 
termos de acesso aos serviços e 
infra-estruturas de saúde, tal como 
as restantes assimetrias identificadas, 
devem ser objecto de análises 
mais aprofundadas e extensivas, 
resultando em indicações específicas 
ao nível das políticas nacionais e da 
expansão dos serviços de saúde. 
Desta forma, será possível promover 
melhores práticas para a fixação das 
populações, com consequências para 
o desenvolvimento local. Condições 
específicas de mobilidade e migração 
– sobretudo ligadas à estigmatização 
devido ao VIH – devem ser abordadas 
de forma específica, trabalhando-se 
ao nível da sensibilização e da 
informação. 

Recomendação 4 – Promover a 
articulação entre os conhecimentos 
sobre as migrações internas e a 
formulação e implementação de 
políticas públicas. 

Igualmente relacionado com o 
desenvolvimento desequilibrado ao 
nível regional, as estratégias sectoriais 
coordenadas e direccionadas para a 
melhoria efectiva das condições de 
vida e de trabalho das populações aos 
diversos níveis provinciais, municipais 
e comunais constituem o núcleo duro 
da intervenção política orientada 
para a gestão dos fluxos migratórios. 
As diferentes políticas sectoriais, 
existentes ou em formulação, 
sendo indispensáveis à criação de 
um enquadramento favorável ao 
desenvolvimento das diversas regiões 
do país, constituem igualmente 
instrumentos para a gestão dos fluxos 
migratórios internos.

No caso das migrações associadas 
ao fenómeno da urbanização e 
suas implicações para a saúde, a 
articulação deverá envolver instâncias 
nacionais relevantes (ministérios 
e serviços ligados ao planeamento 
urbano, à saúde e à administração 
do território), instâncias não-
governamentais especializadas e um 
conjunto de especialistas académicos 
e investigadores, bem como instâncias 
internacionais vocacionadas para 
o desenvolvimento nestas áreas 
específicas. Nesse sentido, sugere-se a 
criação de condições que possibilitem 
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a institucionalização de um Comité 
Nacional de Migrações, com funções 
de coordenação institucional e de 
produção analítica, com o objectivo 
de fornecer subsídios, em termos 
de finalidades e prioridades, à 
elaboração de uma estratégia 
nacional sobre migrações orientada 
para o desenvolvimento.  

Recomendação 5 – Promover 
a advocacia orientada para a 
formulação de uma estratégia 
nacional de migrações. 

A definição de uma estratégia 
nacional de migrações, suportada 
em conhecimento fundamentado 
sobre os impactos, directos e 
indirectos, das diferentes políticas 
sectoriais sobre as dinâmicas e fluxos 
migratórios e em conhecimentos 
mais aprofundados sobre este 
tipo de populações, constitui um 
instrumento indispensável de suporte 
às políticas públicas. Nesse sentido, 
deverão ser promovidos diferentes 
tipos de acções/intervenções 
comunicacionais e de advocacia, 
no sentido de sensibilizar e motivar 
os responsáveis e os decisores, 
os ‘fazedores de opinião’ sobre a 
necessidade e a importância da 
referida estratégia. Dessa estratégia 
decorrerão naturalmente políticas 
de migração que deverão coordenar 
os níveis de intervenção local e 
provincial com o plano internacional.

Recomendação 6 – Promover a 
criação de um Observatório nacional 
sobre as migrações e de observatórios 
provinciais e municipais sobre as 
migrações

O Observatório nacional dedicar-se-ia 
aos fluxos migratórios, tanto 
internacionais como internos, e 
resultaria de parcerias estabelecidas 
com o INE, as universidades e outras 
instituições da sociedade civil e do 
sector privado. A nível provincial e 
municipal, o objectivo seria gerar 
condições para a criação, nas 
províncias e municípios (de origem 
e de destino) mais afectados, de 
Observatórios, de escala provincial 
e municipal, para monitorização e 
acompanhamento das problemáticas 
associadas às migrações. Estes 
devem focar-se tanto nos fenómenos 
migratórios associados à urbanização 
como nos movimentos temporários, 
associados à transumância ou às 
migrações laborais – incluindo 
as pendulares –, fornecendo um 
enquadramento actualizado das 
principais questões migratórias no 
país. 

Recomendação 7 – Definir orientações 
que vinculem as instituições de saúde 
e de ensino públicas à recolecção e 
ao tratamento de dados estatísticos 
sobre os seus membros e utentes que 
permitam conhecer a sua província 
de naturalidade e as suas trajectórias 
residenciais. 
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O papel do INE neste processo 
seria uma vez mais relevante, 
nomeadamente ao nível da 
formaçãp dos quadros institucionais 
responsáveis pela organização 
e administração da informação 
estatística e pela definição de modelos 
gerais para recolha de informação.

Recomendação 8 – Sensibilizar as 
estruturas de decisão na área da saúde 
para a necessidade e importância 
do planeamento dos serviços e 
da formação dos profissionais de 
saúde orientados para a diversidade 
intercultural ou linguística que 
caracterizam o contexto angolano.

Tais medidas poderão contribuir 
para uma melhoria significativa 
da qualidade do atendimento em 
matéria de saúde às populações 
migrantes, nomeadamente nas 
acções de combate à discriminação 
de pessoas com VIH. 
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7. Anexos

Anexo 1: Guiões de entrevistas

• Guião para os representantes das instituições e especialistas

Dados biográficos
Idade
Sexo
Nível de escolaridade
Actividade profissional
Instituição
Contacto (telefone; email)

Dados demográficos/estatísticos
Causas das migrações internas
Etapas das migrações internas
Padrões das migrações internas 
Tendências das migrações internas (locais, tipo de migrantes)
Características das migrações internas
Percepção sobre o acesso das comunidades migrantes aos serviços sociais 
básicos 
Percepção sobre o acesso das comunidades migrantes aos serviços e cuidados 
de saúde 
Percepção sobre o impacto das migrações internas na urbanização 
Relação do fenómeno migratório com a pobreza
Relação do fenómeno migratório com o desenvolvimento humano
Politicas e acções para gerir, a curto, médio e longo prazo, os fluxos 
migratórios internos e acesso a serviços básicos

• Guião para os Profissionais de Saúde

Dados biográficos
Idade
Sexo
Local de exercício de actividade (hospital, centro de saúde, posto médico)



Observatório ACP das Migrações

52

Formação
Posição na profissão (administrativo, enfermeiro, médico)
Tempo de actividade profissional
Contactos (email e telefone)

Variáveis relativas à relação com os migrantes
Contacto frequente com migrantes
Formação específica para tratar com migrantes
Procedimentos para identificação da condição de migrante
Percepção sobre o grau de solicitação dos serviços de saúde pelos migrantes
Percepção sobre as características sociodemográficas dos migrantes
Percepção sobre o acesso dos migrantes aos cuidados de saúde
Problemas nas relações sobre os migrantes
Percepção sobre os motivos pelos quais os migrantes procuraram os serviços 
de saúde (doença, acidente, acidente de trabalho)
Áreas de intervenção procuradas (consultas medicina geral, consultas 
especialidade, vacinação, tratamentos, saúde materna, saúde infantil, 
planeamento familiar)
Percepção sobre a frequência de migrantes com sintomas de VIH/Sida
Percepção sobre a frequência de migrantes com sintomas de Paludismo/
Malária
Principais dificuldades nas relações com os migrantes
Dimensão emocional da relação dos profissionais de saúde com os migrantes

• Guião para os migrantes

Variáveis sociodemográficas
Idade
Sexo
Composição do agregado familiar (número de membros total, número de 
adultos)
Nível Escolaridade (sem/nível I/nível II/secundário/universitário)
Religião
Naturalidade (País, Província, Município, Comuna) *caso nascido fora do país, 
não entrevistar
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Variáveis relativas à migração
Município de residência actual
Municípios onde residiu
Causas da migração (reencontro familiar, guerra, procura de trabalho, 
oportunidade de educação, reassentamento, casamento, transferência por 
motivos profissionais)
Razões da escolha do local destino
Existência de familiares, amigos no local de destino
Actividade (s) exercida(s) no(s) local(is) de partida

Variáveis relativas à integração no local de destino
Tempo de residência no local de destino 
Actividade no local de destino
Local de residência (bairro)
Tipo de habitação (precária, definitiva, alugada) 
Partilha de habitação (parte de casa alugada/anexo; tem inquilinos)
Infra-estrutura (acesso a electricidade, água, saneamento)
Dificuldades de adaptação
Apoio de familiares, amigos no local de destino
Tipos de apoio prestado por familiares, amigos no local de destino
Variáveis relativas ao acesso a cuidados de saúde
Necessidades de cuidados de saúde (próprio e família)
Frequência de necessidade de cuidados de saúde
Motivo da procura de cuidados de saúde
Tipo de equipamento utilizado (Estado, privados; posto médico, centro 
médico, hospital)
Grau de satisfação
Principais obstáculos no acesso
Principais obstáculos no atendimento
Principais obstáculos no processo terapêutico (acesso a medicamentos, 
tratamentos)
Principais obstáculos nos cuidados prestados
Sugestões para melhoria
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Devido a diferentes causas, a migração interna é um fenómeno 
essencial da sociedade angolana. A guerra civil que teve lugar entre 
1975 e 2002, assim como a procura de melhores oportunidades, 
têm um papel importante na migração de milhões de Angolanos.

Este estudo analisa os movimentos internos em Angola e as suas 
consequências em termos de urbanismo e provisão de serviços de 
saúde. As conclusões do estudo provam que os fluxos migratórios 
provocam um crescimento descontrolado das cidades. 

As entrevistas realizadas em Angola, Huambo e Benguela sublinham 
que os migrantes internos não sofrem de discriminação no acesso 
a serviços de saúde. No entanto, é preciso que as autoridades 
levem em consideração a situação dos migrantes para adaptar a 
atenção sanitária.

Este estudo é uma iniciativa piloto e oferece informações em 
primeira mão sobre as migrações internas no país, sendo por tanto 
uma referência necessária para o desenvolvimento de políticas 
públicas.
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