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O município do Bembe, a 135 quilómetros da cidade 
do Uíje, nos últimos sete anos ganhou novas escolas, 
hospitais, postos e centros de saúde. Antes da 
reconstrução nacional ter chegado a estas paragens, a 
estrada estava intransitável. Era uma vila fantasma. As 
infra-estruturas existentes no período colonial foram 
arrasadas durante a guerra. Os alunos estudavam em 
escolas de pau-a-pique ou debaixo de árvores. 
Hoje, as coisas são completamente diferentes. 
A fome, que antes flagelava as populações, impedidas 
pela guerra de trabalhar a terra, deu lugar a grande 
fartura alimentar, embora a agricultura praticada no 
município ainda seja manual. Os agricultores locais, 
organizados em associações, aguardam ansiosos que os 
seus projectos sejam financiados para produzirem mais 
alimentos. 
O Bembe tem elevada produção de fuba de bombó. 
Tem também grandes potencialidades para a prática da 
caça e da pesca artesanal, mas por falta de condições 
materiais e financeiras, estas actividades são desenvolvidas 
apenas para subsistência das populações. 
A estrada que liga a sede do município do Songo até ao 
Bembe foi reabilitada, no âmbito do Programa de 
Investimentos Públicos levado a cabo pelo Governo 
através do Gabinete Técnico de Gestão (GTG). As vias 
que ligam a vila do Bembe às aldeias de Quimaria e 
Lucunga também foram terraplanadas, o que permite a 
circulação de pessoas e bens e facilita as acções de 
escoamento dos produtos do campo para os grandes 
centros urbanos. 
"Antigamente era muito difícil viajar do Uíje para a 
sede municipal do Bembe. A via estava péssima e a 
viagem durava dois dias. Hoje, estamos a fazer apenas 
duas horas  A melhoria das vias permitiu a Margarida Lopes, 39 
anos, desenvolver o seu pequeno negócio. Ela deslocase 
ao Uíje duas vezes por semana. Leva grandes 
quantidades de bombó e banana para vender. No 
regresso traz açúcar, arroz, óleo alimentar, sabão, sal e 
outros produtos, que vende no mercado municipal do 
Bembe. "A minha vida melhorou muito com a abertura 
das estradas", disse satisfeita. Sobas pedem mais 
Margarida Lopes está satisfeita com o seu dia-a-dia, mas 
os sobas do município do Bembe pedem muito mais. 
Dizem que é preciso investir cada vez mais nas obras 
de impacto social para o bem-estar das populações, que 
viram o seu município completamente destruído 
durante o conflito armado. 
Numa mensagem lida durante a realização do acto 
provincial do 17 de Setembro, Dia do Herói Nacional, 
que decorreu na vila do Bembe, os sobas pediram ao 



Governo a construção de um hospital e pequenas 
unidades sanitárias na comuna do Lucunga e na área do 
Vale de Loge, um verdadeiro celeiro da região. Os 
sobas pediram também a construção de uma 
maternidade e de um centro materno infantil na vila do 
Bembe. Também pedem mais médicos e enfermeiros. 
Educação e saúde 
Com o aumento de salas de aulas, muitas crianças que 
se encontravam fora do sistema normal de ensino 
foram matriculadas neste ano lectivo. Hoje, o I e II 
ciclos de ensino funcionam sem problemas. 
No ano passado, o número de crianças fora do sistema 
de ensino baixou de cinco mil para três mil alunos. Nos 
últimos tempos o Bembe ficou com mais 118 salas de 
aulas, algumas ainda em construção. A Administração 
Municipal do Bembe assegurou ao Jornal de Angola 
que o número de salas é agora suficiente para albergar 
todos os alunos que se encontram fora do sistema de 
ensino. 
Em 2008, foram enquadrados novos professores. Mas 
o sector necessita de mais docentes para atender ao 
número de alunos que vão ser matriculados no próximo 
ano lectivo, com a entrada em funcionamento de mais 
salas de aulas. 
No município funcionam três centros de saúde e sete 
postos médicos. O número de unidades sanitárias 
também é insuficiente para prestar assistência aos 
37.047 habitantes do município. Intervenção do Governador 
Mawete João Baptista, governador do Uíje, reconheceu 
que o município do Bembe, o mais destruído durante a 
guerra, continua a ser dos que apresentam poucos sinais 
de progresso. Prometeu que o Governo vai fazer a sua 
parte, mas pediu também o envolvimento dos 
empresários do Bembe residentes na capital do país que 
transfiram parte dos seus investimentos para o local 
que os viu nascer, garantindo o seu crescimento e 
desenvolvimento infraestrutural. 
O governador do Uíje garantiu que o seu executivo está 
empenhado na criação de políticas para atrair 
investidores estrangeiros e nacionais. "Em relação às 
nossas acções governamentais, estamos a traçar 
políticas que vão atrair empresários nacionais e 
estrangeiros", disse, pedindo aos presentes para 
acolherem condignamente todos aqueles que querem 
investir na região. Água para todos 
Dois tanques de água, um com capacidade para la mil 
litros e outro de 20 mil litros foram construídos, no ano 
passado, na vila do Bembe, para além de oito chafarizes, 
para o abastecimento de água potável a 12 mil 
habitantes. O projecto inclui ligações domiciliárias na 
vila e nos bairros periféricos. 
O projecto de reabilitação do sistema de abastecimento 
de água e de fornecimento de energia eléctrica às 
populações do município do Bembe enquadra-se no 
Programa de Investimento Público (PIP), que, no Uíje, 



é executado através do Gabinete Técnico de Gestão 
(GTG). Novo administrador 
O novo administrador do Bembe, José Bunga Alberto, 
já foi apresentado aos munícipes, em acto presidido 
pelo governador provincial, Mawete João Baptista, que 
o aconselhou a trabalhar para a melhoria das condições 
sociais da população. 
A construção e reabilitação de infra-estruturas escolares 
e sanitárias, fornecimento de energia eléctrica e água 
potável e a recuperação das vias rodoviárias, estão entre 
as prioridades do novo administrador do Bembe. 
A Associação dos Naturais e Amigos do Município do 
Bembe (ANA Bembe) promete, durante o período 
2010/2015, estabelecer uma forte parceria com o 
Governo na concretização de projectos que contribuam 
para o desenvolvimento do município. 
A associação promoveu, na localidade, uma conferência 
que visou analisar o aproveitamento racional dos 
valores locais com vista ao desenvolvimento sustentável 
da região, onde a prioridade recai para a criação de uma 
cooperativa agropecuária e a construção de complexos 
de frio para conservação de produtos agro-pecuários e 
outros 


