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Um convénio para a gestão de 40 “Casas de função”, das 
quais 24 de tipologia T-3 e 16 T2, foi assinado, no final 
da semana passada, durante a inauguração dos Serviços 
Integrados de Atendimento ao Cidadão pelo ministro da 
Administração Pública, Emprego e Segurança Social, Pitra 
Neto, e o governador provincial do Bengo, João Miranda. 
Estas “Casas de função” destinam-se a funcionários públicos 
que estão a cumprir comissão de serviço, finda a qual 
devem abandoná-las para que sejam habitadas pelos seus 
sucessores. 
Segundo o acordo, compete ao MAPESS a responsabilidade 
de zelar pela segurança e higiene das residências e ao 
governo provincial a gestão das mesmas. 
As 40 residências estão localizadas na área do Sassa 
Povoação e equipadas com um posto de transformação de 
energia eléctrica e um gerador de 3000 K va. 
Entretanto, o ministro Pitra Neto aproveitou a ocasião para 
proceder ao lançamento do Manuel de Serviços do SIAC, 
uma publicação que retrata as várias fase dos serviços inseridos 
no Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão. 
Postos de trabalho registaram aumento A província do 
Bengo conheceu um aumento de 2.426 trabalhadores em 
relação ao ano de 1988, quando disponha de uma força 
de trabalho que rondava em 25 mil trabalhadores, com 
a existência, na altura, das antigas fazendas de açúcar e café. 
Actualmente, o sector da construção civil é aquele que 
absorve mais mão-de-obra, com 5.519 trabalhadores, 
seguido dos sectores das indústrias transformadores e 
extractiva, com 5.112 e 4.312 respectivamente. 
E de realçar o crescimento da capacidade formativa da província, 
com a implementação do Programa Nacional de 
Artes e Ofícios que veio dar uma nova esperança de vida 
à juventude, que vê neles uma boa solução para ingressar 
no mercado de trabalho. Desde 2008 e até ao primeiro 
trimestre de 2010, foram formados 2.222 jovens nas mais 
variadas especialidades. 
 


