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A brigada do Instituto Nacional de Desminagem da 
Província do Bengo, localizada no município do 
Ambriz, procedeu, até ontem, à desminagem de 120 mil 
Metros quadrados. 
O chefe de departamento provincial do Instituto 
Nacional de Desminagem do Bengo, Oliveira dos 
Santos, disse que a actividade, iniciada a 20 de Janeiro 
Último, previa desminar, durante oito meses, 1,2 
Milhões de metros quadrados. O espaço a ser 
Desminado vai ser utilizado para a construção da nova 
Cidade do Ambriz, no âmbito do processo de 
Reconstrução nacional. 
Oliveira dos Santos revelou que a perspectiva inicial era 
Concluir a tarefa em oito meses, mas a chuva 
Comprometeu os prazos previstos. 
Quanto ao equipamento, o responsável da desminagem 
Referiu que duas máquinas estão a funcionar na 
Localidade. 
Os operadores são angolanos que recebem formação. 
Para prevenir as populações de possíveis acidentes, a 
Actividade de desminagem é sempre antecedida de 
Campanhas de sensibilização dos munícipes contra o 
Risco de minas. "A população está sensibilizada para 
Não circular nas áreas sinalizadas, para que não surja 
Qualquer incidente", disse Oliveira dos Santos. 
O Instituto, além das actividades que realiza no 
Ambriz, tem também trabalhado na remoção de 
Engenhos explosivos na comuna na comuna das 
Mabubas. 
Oliveira dos Santos disse igualmente que a sua brigada 
Desenvolve acções de desminagem na linha de 
Implantação do cabo de fibra óptica no troço Caxito, 
Ponte sobre o rio Dande. 
Bengo é das mais afectadas 
A província do Bengo é das mais afectadas com minas 
Terrestres e outros engenhos explosivos. A revelação é 
Do chefe de departamento provincial do Instituto 
Nacional de Desminagem do Bengo, Oliveira dos 
Santos. 
O responsável da desminagem justificou o facto com a 
Protecção que se deu, em tempo de guerra, aos 
Empreendimentos estratégicos, principalmente os 
Existentes na zona das Mabubas. Na altura foram 
Implantadas dezenas de minas. As autoridades 
Provinciais dirigiram agora o processo nestas localidades. 
A brigada do Instituto Nacional de Desminagem 
No Bengo é constituída por 51 técnicos, incluindo 
Sapadores. 
O administrador municipal do Ambriz, António Luís, 



Congratulou-se com o processo de desminagem, porque 
Vai permitir a construção da futura cidade do Ambriz. 
O município tem uma área reservada de 100 hectares, 
Para erguer a nova Ambriz modernizada. 
Além deste espaço, a administração está a preparar 
Outros 170 hectares, que se destinam à autoconstrução 
Dirigi da e para a construção de casas de alta e média 
Renda. 
António Luís revelou que na nova urbanização vão ser 
Construí das 1.600 casas para a construção dirigida e 
Autoconstrução. O administrador disse que com o 
Programa de intervenção municipal foi possível 
Construir e reabilitar várias escolas e casas para 
Professores. 
Na área da saúde, disse o administrador, foram 
Construídos e reabilitados postos médicos. Existem 
Várias cartas de intenções para investimento nas áreas 
Da agricultura, turismo e indústria. 


