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INVENTÁRIO E ANÁLISE SOCIOLÓGICA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
TURISMO EM ANGOLA 
 

RESUMO 

 

As políticas públicas na área do turismo tornaram-se uma prioridade dos 
governos dos países desenvolvidos e menos desenvolvidos a partir da década 
de 1970, quando os organismos estatais ligados ao sector do turismo deram 
início à definição de amplas agendas nacionais para o desenvolvimento da 
indústria do turismo para períodos de longo prazo, com descrições claras sobre 
a posição que o turismo ocupa no âmbito do desenvolvimento da economia 
nacional; sobre as metas que se pretendem alcançar e a forma como elas 
serão atingidas. O enorme crescimento do turismo, o envolvimento dos 
governos e os impactos negativos do turismo que foram registados nos países 
em desenvolvimento ajudou a trazer ao debate académico a análise sobre as 
políticas públicas do turismo no final dos anos 80 e início de 90 do séc. 
passado. Neste estudo inventariou-se o quadro legislativo das políticas 
públicas do turismo em Angola e fez-se o enquadramento sociológico da 
Política Nacional e do Plano Diretor do turismo em Angola; identificaram-se os 
atores que intervêm na execução das políticas públicas do turismo em Angola e 
o seu sentido social, assim como os fatores centrais propiciadores do 
desenvolvimento social e económico em contexto local (Huíla). Isto permitiu 
determinar o perfil e tipologias resultantes da contribuição do quadro de 
Políticas Públicas de turismo para o nível de promoção do desenvolvimento 
social local em Angola, ajudando-nos a tentar perceber até que ponto as 
políticas públicas do turismo em Angola se constituem como fator de 
desenvolvimento social local. Partindo do perfil e tipologias resultantes da 
contribuição do quadro de Políticas Públicas de turismo e com base nos 
resultados obtidos através da análise de conteúdo das entrevistas, construiu-se 
uma proposta de modelo de políticas públicas de turismo propiciadoras do 
desenvolvimento local sustentável em Angola baseada numa lógica de ação 
coletiva, capaz de salvaguardar a sustentabilidade económica, política, social e 
territorial.  
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INVENTORY AND SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF TOURISM 
PUBLIC POLICIES IN ANGOLA 

ABSTRACT 

Public policies in tourism became a priority of developed country governments 
and less developed countries from the 1970s, when the state bodies linked to 
the tourism sector began the definition of a broad national agenda for the 
development of the tourism industry for long-term periods, with clear 
descriptions of the position that tourism occupies in the national economic 
development; on the goals they want to achieve and how they will be achieved. 
The tremendous growth of tourism, the involvement of governments and the 
negative impacts of tourism were registered in developing countries and helped 
to bring the academic debate analysis on public tourism policies, in the late 80s 
and early 90s of the past century. In the legislative framework, we inventoried 
public tourism policies in Angola that later became the sociological framework of 
the National Policy and Plan for tourism in Angola; we identified the actors 
involved in the execution of public tourism policies in Angola and its social 
meaning, as well as the central factors conductive to social and economic 
development in the local context (Huila). This allowed to determine the profile 
and types resulting from the tourism Public Policy framework contribution to the 
level of promotion of local social development in Angola, helping us in this way 
to try to understand to what extent public tourism policies in Angola work as a 
local social development factor. From the profile and types resulting from the 
tourism Public Policy framework contribution and based on the results obtained 
from the interviews, we constructed a proposed model of public policies which 
encourage a more sustainable local development kind of tourism in Angola, 
based on a logic of collective action, able to safeguard the economic, political, 
social and territorial capitals. 
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