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1 REDUÇÃO DA POBREZA 

   E ECONOMIA 

1.1  Famílias angolanas estão 
desestruturadas
Semanário Angolense
04 de Junho de 2011

Celebrou-se no mês de Maio, o Dia do Traba lhador, Dia 
da Mãe e, por último, o Dia da Família. Vários órgãos 
de comunicação social no país abordaram os assun-
tos de várias formas, com alguns a dedicarem dossiês.  
O Semanário Angolense não ficou alheio e fez uma 
abordagem deste último acontecimento, procuran do ir a 
fundo e viver o estado de espírito e material de algumas 
fa mílias angolanas. 
Nesta reportagem, apresenta remos ao leitor a reali-
dade de al gumas famílias residentes em Lu anda. Antes, 
porém, levamo-los a uma viagem científica do tema. 
Como sabemos, a família repre senta um grupo social 
primário que influencia e é influenciada por outras 
pessoas e instituições. É um grupo de pessoas ou um 
nú mero de grupos domésticos liga dos por descendên-
cia a partir de um ancestral comum, matrimó nio ou 
adopção. Neste sentido, o termo confunde-se com clã. 
Membros da mesma família costumam compartilhar 
o mes mo sobrenome herdado dos as cendentes directos.  
A família é unida por múltiplos laços capazes de manter 
os membros moral mente, materialmente e recipro-
camente durante uma vida e du rante gerações. 
Muitos autores definem a famí lia como um conjunto 
invisível de exigências funcionais que organi za a inte-
racção dos seus membros, considerando-a, igualmente, 
um sistema, que opera através de pa drões transaccio-
nais. Assim, no interior da família, os indivíduos podem 
constituir subsistemas, podendo estes ser formados 
pela geração, sexo, interesse ou fun ção, havendo dife-
rentes níveis de poder, e onde o comportamento de um 
membro afecta e influencia outros membros. 
Para o nosso caso concreto, a realidade não é diferente. 
As fa mílias angolanas são definidas em duas vertentes.  
A família ampla a restrita. A ampla é aquela que abarca 
até os parentes menos pró ximos do último grau, ao passo 
que a restritiva é aquela baseada em pai, mãe e filhos. 

A propósito da celebração do 
Dia da Família, o Semanário Angolense fez uma incur-
são por al guns agregados familiares, intei rou-se das 
respectivas realidades e constatou que, o que realmente 
desestrutura muitas famílias é o aspecto financeiro e o 
álcool, como muitos dos entrevistados justificaram. 
Muitos chefes de família não têm um salário digno 

nem se quer casa própria, o que de certa maneira retira 
qualquer poder de compra e a garantia permanen te das 
funções que a família tem dentro de uma sociedade. São 
na sua maioria funcionários públi cos e privados que, em 
função do baixo salário, têm os filhos fora do sistema de 
ensino, vivendo sérias dificuldades. 
Adérito da Costa, natural de Lu anda, 30 anos, é pro-
fessor de uma escola privada, Pai de três filhos, vi vendo 
numa casa de alugada.”No dia em que se celebra o Dia 
da Fa mília, o Governo tinha de prestar muita atenção 
às famílias. Eu tenho três filhos e todos eles estão fora 
do sistema de ensino, devido ao meu péssimo salário», 
lamentou-se. 
O nosso interlocutor, que re side no Morro da Luz, 
ganha 24 mil Kwanzas, confessando que o seu soldo não 
tem sido suficiente para cobrir as despesas da famí lia. 
Tanto é que os seus três filhos não conseguem estudar, 
por isso, procura por um emprego melhor. Formado em 
Geografia e Histó ria, pelo Instituto Garcia Neto, há já 
seis anos que vem a participar de concursos públicos 
do Minis tério da Educação, em que não tem sido bem 
sucedido. 
«Já bati muitas portas, e, devi do a tantas carências, já 
pensei em algum momento da vida aderir a um grupo de 
assaltantes de carros para suprir algumas necessida des 
e, principalmente, o sustento meus filhos», acrescentou. 
Por seu lado, Pedro Silva, na tural da Lunda-Norte, 45,  
é fun cionário administrativo do Mi nistério do 
Comércio, auferindo também um vencimento mísero. 
Pai de sete filhos, só dois deles está matriculado este ano, 
de vido a que vive uma instabilidade económica. 

Quando posto ao corrente do
Tema da nossa reportagem, Pedro apontou a terrível rea-
lidade que muitas famílias angolanas enfren tam.”Meu 
caro menino, trato-o desta forma porque, pelo físico, 
parece-me ser muito jovem. Tam bém queria ser jorna-
lista quando pequeno, mas o país e a força da neces-
sidade, trouxeram-me onde estou agora. Caro, o país 
está muito mal, da base ao topo. Al guns governantes 
esqueceram-se de que a base do desenvolvimento de um 
país é a família», reiterou. 
Acrescentou que os três filhos, de idades adultas, não con-
seguem ingressar no ensino superior,”devido ao péssimo 
costume que muitas as universidades públicas têm, a cor-
rupção, que está em to dos os cantos desta nação.» 
«O meu salário é tão irrisório que nem sequer me possi-
bilita sustentar a formação superior dos meus três filhos 
que concluíram o ensino médio. O que ganho serve 
apenas para alimentação e pagar a há um grande fra-
casso da parte de todos os partidos da oposição, que não 
fazem frente ao governo para que este possa melhorar  
o modo de vida dos cidadãos. 
«Se esperarmos que os partidos políticos da oposição 
resolvam os nossos problemas, então morre remos à fome 
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e estaremos sempre assim submissos a estes gover nantes 
que só sabem olhar para os seus bolsos. Momentos hão 
em que não tenho nada para comer em casa. Quando 
me deparo com si tuações do género, dá-me até von tade 
de chorar, pelo que já fizemos por este país», concluiu. 
Ao contrário de muitas socie dades desenvolvidas, que 
consi deram a família a base de orga nização da sociedade, 
o Estado angolano é deveras distinto desta realidade. As 
famílias só recebem atenção em épocas eleitorais. 
Tamanha injustiça social, em Angola, é provocada pela 
não di visão equitativa da renda nacional estando muitos 
governantes mais preocupados com as respectivas situa-
ções e mandando o povo as urtigas.
Os seus filhos foram-se no exterior e aqueles que têm 
os rebentos no país, colocam-nos nas melhoras escola 
que o país tem inclusivo estrangeiras, ao passo filhos de 
cidadãos comuns frequentam escolas sem mínimas con-
dições com professores”repletos» de debilidades
De 38 anos, Catarina Francisco, natural da Huíla, é 
empregada do méstica. Sua filha saiu de casa aos 17 anos 
de idade, devido às suas condições financeiras, passando 
a prostituir-se aos 18. Catarina, que é viúva, deixou de 
receber a pen são do marido seis meses após a morte do 
companheiro. 
Com um salário de 30 mil Kwanzas, não consegue 
suprir as necessidades dos seus quatro filhos. Daí a razão 
de Flávia ter saído de casa para se entregar à”má vida.» 
Outro filho, 15 anos, está agora envolvido num grupo 
marginais, que pratica assaltos à mão armada. 
«Às vezes penso que o Esta do não existe para o cidadão. 
ou para as famílias angolanas, porque são várias as 
dificulda des que as famílias enfrentam. Desde o aspecto 
económico até à própria educação. São poucas as 
famílias felizes neste país, por que, na sua maioria, são 
pobres», comentou. 
Maria Armindo da Costa, na tural de Luanda, tem 46 
anos e é professora do ensino primário. há 15. A sua his-
tória não difere dos demais inter1ocutores com quem 
conversámos. 
Vive vida de cão, porque o salário não é compatível 
com as suas necessidades e, também, pelo facto de 
seu marido se en contrar desempregado. Com o salário 
de Kz. 42 mil, tem pro curado manter a todo custo o 
mínimo funcionamento da cozinha e pagar as propinas 
de três filhos. 
«A vida está muito mais difícil do que vocês possam ima-
ginar. Eu prefiro o socialismo ao capi talismo. No socia-
lismo, existe uma divisão equitativa dos bens ou seja, 
dos rendimentos do país. Já no capitalismo, ninguém 
aju da ninguém e safa-se quem poder. É o que acontece 
com os nossos governantes, até parece que se esquece-
ram das famílias, a fonte do voto», reclamou a do cente. 
O governo vai proceder, bre vemente, a um aumento 
salarial na função pública, na ordem dos 40 por cento, 
tentando devolver aos trabalhadores o poder de compra, 

que há anos perdeu. O aumento estará fundamental-
mente direccionado aos fun cionários públicos que têm 
os vencimentos mais baixos e os as salariados com for-
mação média. 
Esta reacção do governo é resultado das exigências da 
UNTA, que terá insistido para que se estabelecesse um 
salário mínimo equivalente a 600 dó lares para equili-
brar o poder de compara dos que auferem os sol dos mais 
baixos.
 
O que a Constituição estabelece 
A Constituição da Repúbli ca de Angola consagra, no 
seu artigo 21°, algumas tarefas fun damentais do Estado. 
Tem 17 alíneas, a algumas das quais nos atemos. 
Segundo a alínea b) do referido artigo, é tarefa funda-
mental do Estado assegurar os direitos, liberdades e 
garantias fundamentais. A alínea c) refe re que é tarefa 
do Estado criar progressivamente as condições necessá-
rias para tornar efectivos os direitos económicos, sociais 
e culturais dos cidadãos. 
A alínea d) diz que é tarefa fundamental do Estado, 
promo ver o bem-estar, a solidariedade social e a ele-
vação da qualidade de vida do povo angolano, desig-
nadamente, dos grupos popula cionais desfavorecidos. 
É tarefa fundamental do Es tado promover a erradicação 
da pobreza, de acordo com a alínea e). A alínea f) esta-
belece que é tarefa fundamental do Estado, promover 
políticas que permi tam tornar universais e gratui tos os 
cuidados primários de saúde e promover políticas que 
assegurem o acesso universal ao ensino obrigatório gra-
tuito, nos termos definidos por lei. 
A alínea h) refere-se à promo ção da igualdade de direi-
tos e oportunidades entre os angola nos, sem preconceito 
de origem, raça, filiação partidária, sexo, cor, idade, e 
quaisquer outras formas de descriminação, como tarefa 
fundamental do Estado. 
«É tarefa do Estado efectu ar investimentos estratégicos, 
massivos e permanentes no capital humano, com desta-
que para o desenvolvimento inte gral das crianças e dos 
jovens, bem como na educação, saúde, economia pri-
mária e secundá ria e noutros sectores estrutu rantes para 
o desenvolvimen to auto-sustentável», lê-se ma alínea i). 
As alíneas do artigo supraci tado mostram claramente 
como o Estado angolano tem estado a incumprir com o 
seu papel de promotor do bem-estar en tre as populações 
ou famílias desfavorecidas. Muitas famílias luandenses e 
não só, vivem com menos de um dólar por dia ou seja, 
na indigência.
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1.2  Executivo faz aumento dos salários 
dos trabalhadores da 

 função pública
Jornal de Angola 
02 de Junho de 2011 

O Conselho de Ministros apre ciou, ontem, em sessão 
extraor dinária, orientada pelo Chefe de Estado, vários 
Decretos Presi denciais que encerram um con junto de 
medidas que vão resul tar no ajustamento salarial da 
Função Pública e no aumento do salário mínimo nacio-
nal em 15 por cento. 
Um comunicado do secretariado do Conselho de 
Ministros, divulga do no final da sessão, refere o ajuste 
salarial, a ser feito já a partir de Ju lho, tem como base 
o princípio da diferenciação positiva, segundo o qual, 
beneficiam de aumentos mais elevados os salários mais 
baixos. 
Os salários dos auxiliares, operá rios, escriturários, dac-
tilógrafos e aspirantes da carreira administrati va vão ter 
aumento de 40 por cento, enquanto os das categorias 
do gru po de pessoal de técnicos médios crescem 20 
por cento. Os salários dos funcionários e agentes admi-
nistrativos vão ser ajustados em 5 por cento. 
O comunicado revela também que, no mesmo âmbito, 
vão ser au mentadas as pensões atribuídas em regime espe-
cial aos antigos combatentes, aos deficientes de guerra e 
familiares de combatentes tom bados ou perecidos. 

Excedente das receitas 
O Conselho de Ministros apre ciou, igualmente, uma 
proposta de Lei sobre Créditos Adicionais, que auto-
riza o aumento da dotação or çamental deste ano, para 
o finan ciamento de programas e projectos insuficiente-
mente cobertos, bem como outros prioritários, segundo 
seu impacto económico e social. 
Esta medida tem em conta o dife rencial positivo na arre-
cadação de re ceitas provenientes da venda do pe tróleo 
no primeiro semestre de 20 11. 
Os Créditos Adicionais autoriza dos vão financiar a cons-
trução de es colas de ensino secundário nos muni cípios, 
de novas centrais térmicas, de mercados municipais, de 
pavilhões gimno-desportivos e de hospitais re gionais, a 
construção e apetrecha mento de centros de acolhimento 
e de orientação dos mutilados de guer ra e a recuperação 
e conservação de redes terciárias de estradas 
O órgão de consulta do Presiden te da República apre-
ciou o Relató rio sobre a Execução da Progra mação 
Financeira do Tesouro Re ferente ao primeiro trimestre 
de 2011, elaborado com base na Pro gramação Financeira 
anual e com referência ao Orçamento Geral do Estado 
deste ano.
 

Autoridade de Preços 
Com a finalidade de se melhorar o acompanhamento 
pelo Executivo, da observância por parte dos operadores 
económicos dos diver sos regimes de preços na economia 
e das regras de concorrência, o Conselho de Ministros 
aprovou um Decreto Presidencial que cria a Au toridade 
de Preços e o Gabinete de Preços e Concorrência. 
O Decreto, a ser exarado futura mente, estipula que o 
ministro das Finanças é o responsável pela Au toridade 
de Gestão das Políticas de Regulação do Mercado e de 
Defesa da Concorrência. 
O Conselho de Ministros debru çou-se também sobre 
os Decretos Presidenciais que aprovam o Regu lamento 
sobre o Regime Jurídico da Segurança contra Incêndios 
em Edifícios. 
Trata-se de um diploma legal que determina as normas 
gerais aplicá veis à segurança das edificações contra os 
incêndios e os modelos de carta de condução e de livrete. 
Estes diplomas ajustam os actuais modelos às exigências 
e normas de segurança estabelecidas pelos orga nismos 
internacionais competentes.
 
Registo predial 
O órgão de consulta do Presidente da República apre-
ciou, igualmen te, o Decreto Presidencial que alte ra a 
tabela emolumentar do registo predial, determinando 
o desagrava mento dos custos dos emolumentos que o 
cidadão suporta para registar imóvel em seu nome. 
O diploma legal surge na sequên cia de um conjunto de 
medidas que têm sido adoptadas para assegu rarem a 
redução dos encargos fis cais nas vendas ou arrendamen-
tos de imóveis.  ‘ 
Outra matéria que mereceu a atenção do Conselho de 
Ministros foi o quadro geral de requisitos pa ra conces-
são do estatuto de Utili dade Pública. 
O órgão de consulta do Presiden te da República debru-
çou-se sobre a proposta de Decreto Presidencial sobre o 
Regime Geral de Conces são do Estatuto de Utilidade 
Públi ca, que define o quadro geral dos requisitos e os 
procedimentos rela tivos à instrução dos pedidos de 
de claração de utilidade pública. 
O diploma procura ainda clarifi car o âmbito de acção 
das institui ções que detêm o estatuto de utili dade 
pública, determinando que estas entidades devem abs-
ter-se de exercer actividades susceptíveis de diminuírem 
a capacidade dos agen tes económicos. 
O Conselho de Ministros deu aval positivo aos projectos 
de Decretos Presidenciais sobre a Política e a Es tratégia 
Nacional para a Ciência, Tecnologia e a Inovação e a um 
outro que aprova os Mecanismos de Coor denação do 
Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação no 
País, instrumentos de orientação go vernamental que vão 
permitir coor denar, avaliar e estimular as activida des de 
investigação científica, desen volvimento tecnológico e 
inovação.



Development Workshop — CEDOC 06/2011 — 4  

Actividade de desminagem 
A actividade de desminagem vai contar com um con-
junto de diplo mas legais que vão regular o seu exercício 
e definir o estatuto dos vá rios actores que intervêm no 
sector. 
Ontem, o Conselho de Ministros apreciou várias pro-
postas de De cretos Presidenciais, entre os quais o que 
aprova o regime especial da carreira de desminagem, 
as regras de transição do regime especial da carreira de 
desminagem e o Estatu to Remuneratório do Pessoal da 
Carreira de Desminagem. 
Além disso, apreciou o Decreto Presidencial que adequa 
o modo de organização e funcionamento da Comissão 
Executiva de Desminagem ao actual quadro jurídico  
constitucional. 
A Comissão Executiva de Desminagem foi criada em 
Outubro e 2005, pouco mais de três anos depois do 
fim da guerra, como ór gão operativo encarregado de 
as segurar as acções que tem o objec tivo de permitir a 
inspecção, lim peza e o controlo da qualidade das áreas 
de realojamento das popula ções deslocadas. 
A Comissão ficou incumbida de proceder à localiza-
ção e à destrui ção de minas e de eventuais enge nhos 
explosivos.
 
Participação na Expo 2012 
o Conselho de Ministros debru çou-se sobre as propos-
tas de reso luções que aprovam a adesão de Angola à 
Agência Internacional de Energias Renováveis (IRENA) 
e à Convenção relativa às exposições internacionais. 
A sessão de ontem do Conselho de Ministros contou, 
além dos ha bituais titulares dos gabinetes mi nisteriais 
ou seus representantes, com a presença de Albina Assis, 
a número um da Comissão angolana para a Expo 2012. 
Albina Assis fez-se acompanhar de membros da comis-
são para Expo 2012, para apresentar o projec to de par-
ticipação de Angola na Exposição Universal, que se rea-
liza na cidade sul-coreana de Yeosu, de 12 de Maio a 12 
de Agosto, com tema”A vida nos oceanos e na costa”. 
O projecto recebeu nota positiva Conselho de Ministros. 
A partici pação angolana vai ter como lema”Angola 
Sustentável - O nosso compromisso”.. 
A comissão encabeçada por Albina Assis está a criar con-
dições técnicas, no interior do seu pavi lhão, para receber 
mais de um mi lhão de pessoas que pretendam co nhecer 
melhor a realidade angola na e os esforços e compromis-
sos do Executivo no incentivo ao in vestimento privado e 
ao desenvol vimento do país. 

1.3  2011: O balanço do observatorio 
politico e social angolano (i)
Novo jornal 
03 de Junho de 2011

A Constituição e a governação 
Na análise referente ao ano de 2009, o OPSA exprimiu 
a sua avaliação crí tica sobre o processo de elaboração e 
aprovação da Constituição, sobre o conteúdo do respec-
tivo texto fi nal e sobre as consequências ime diatas relati-
vas à sociedade e à go vernação. 

O OPSA reitera que, uma vez aprova da a Constituição, 
importa que ela seja conhecida e respeitada por to das as 
instituições do Estado e por todos os cidadãos e orga-
nizações partidárias e cívicas, aos quais obri ga, inde-
pendentemente de concor darem ou não com o seu con-
teúdo. Considera igualmente que não se afigura ainda 
pertinente uma análi se profunda sobre à implementa-
ção da Constituição dado o pouco tem po decorrido e o 
facto de que neste primeiro ano as energias da Assem-
bleia Nacional e do Executivo estive ram concentradas 
sobretudo na revi são, elaboração e aprovação de uma 
assinalável quantidade de leis e de outros instrumentos 
legais que se impunham para a sua adequação ao novo 
quadro jurídico-legal. 

O OPSA regista com agrado algumas mudanças no 
estilo de governação e prestação de contas aos cidadãos, 
principalmente com a apresenta ção do Estado da Nação 
pelo Presi dente da República aos deputados e ao público 
em geral, bem como com a realização de balanços regu-
lares do Executivo sobre a sua acção. De igual modo, 
constata a aprovação de legislação sobre a probidade 
ad ministrativa e outra relativa a uma maior transpa-
rência da governação, bem como a disponibilização na 
Internet de informação sobre a activi dade dos ministé-
rios e de outras ins tituições públicas.
 
Porém, o modo como a informação é apresentada 
enferma de algumas in correcções. Para além de se 
procurar apenas enaltecer determinados fei tos - que 
posteriormente a comu nicação pública transforma em 
pro paganda partidária condicionando as opiniões dos 
cidadãos sem referência ao que fica por fazer, sem auto-
-crítica ou abertura à crítica re lativamente a problemas 
que a so ciedade reclama, como a qualida de das obras, o 
incumprimento dos prazos e os elevadíssimos custos de 
muitas das obras. Um balanço exige sempre uma com-
paração entre o pla neado e o realizado. Impõe-se, pois, 
a necessidade de uma avaliação in dependente do fun-
cionamento das instituições e da execução de pro jectos 
e programas, principalmente os que mobilizam recursos 
nu1ioná rios e têm sido contestados por orga nizações e 
personalidades em vários sectores, com destaque para a 
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cons trução de infra-estruturas estradas, água potável e 
para a agricultura, energia eléctrica) e de casas sociais, 
a implantação de projectos agrícolas e pólos industriais, 
entre outros. 

O OGE e o desempenho da economia 
O Plano Nacional de 2010/2011 tinha como grandes 
referenciais de execu ção a estabilidade económica, a pro-
moção do crescimento acelerado da economia, o aumento 
do emprego e a melhoria das condições de vida da popu-
lação. No quadro macroe conómico, era expectável uma 
taxa de crescimento do PIB de 8,6%, sen do 3,4% para o 
sector petrolífero e 10,5% para o sector não-petrolífero, 
uma produção petrolífera anual de 693,5 milhões de 
barris com um pre ço médio fiscal de USD 58,0 e uma 
taxa de inflação anual de 13,0%. Interrompida em 2009 
a dinâmica de crescimento do PIB de dois dí gitos (2,7% 
de acordo com as cifras oficiais, contestadas por outros 
organismos, nomeadamente o FMI e o Banco Mundial, 
que referem apenas 2,4%, contra os 23,3% em 2007 e 
os 14 % em 2008), a taxa de 2010 man teve-se a níveis 
modestos, de acordo com o Banco Mundial (2,3%), bas-
tante aquém da previsão de 8,6%. A redução da taxa de 
crescimento a partir de 2007 pode ser atribuída à dimi-
nuição da base de partida (con vém não esquecer que os 
valores do PIB nacional eram extremamente baixos até 
2002), ao decréscimo das receitas do petróleo e dos dia-
mantes e a outras incidências da crise finan ceira inter-
nacional, e ainda ao peso de determinados factores de 
estran gulamento da economia e das em presas, como a 
capacidade de ges tão - demasiado esquecida - a baixa 
produtividade do trabalho e dos ou tros factores de pro-
dução, a burocra cia e a falta ou o irregular abasteci-
mento de água e electricidade, que não têm merecido 
a devida atenção. O crescimento do sector não petrolí-
fero foi de 4,7% enquanto o do sec tor petrolífero foi de 
-1,3%. O preço médio de venda do petróleo foi su perior 
a 80 dólares por barril (Gazel, 2011). 
A partir de 2007, quando se conse guiu a taxa mais redu-
zida (11,8%) desde que começou a ser calculada e divul-
gada no início dos anos 90, o processo de redução da 
taxa de in flação - um indicador viciado por ser obtido 
apenas pelo Índice de Preços ao Consumidor em Luanda 
- tem sido afectado por uma série de constran gimentos 
que a elevaram para 13,2% em 2008, 14% em 2009 e 
15,3% em 2010, mau grado os anúncios reitera dos do 
executivo da decisão estraté gica de reduzi-la para um 
dígito pa ra tornar mais eficaz a actividade das empresas 
(Gaze!, 2011). 
Um indicador importante a ter em conta na análise 
do desempenho económico foi o pagamento de cerca 
de 2,5 mil milhões de dólares da dívi da interna con-
traída principalmen te com as empresas de construção 
civl1, que chegou a aproximar-se dos seis mil milhões 
de dólares e se tor nou responsável pela paralisação da 

maioria dos investimentos públicos, afectando de modo 
assinalável o de sempenho da economia nacional du rante 
o ano de 2010. 

Para uma análise completa destes in dicadores seria 
importante verificar o comportamento do emprego, mas 
não existem ainda dados oficiais, embora seja crível que 
a situação não terá sido animadora por causa da já refe-
rida quase paralisação de gran de parte dos investimentos 
públicos devido à crise provocada pela dívida interna. 
A análise dos dados existen tes permite concluir sobre a 
notória dificuldade por parte do Executivo de prever as 
suas acções é expressar os resultados. Isto pode suceder 
por excesso de voluntarismo para fazer acontecer o que 
se deseja, o que es tá relacionado com o referencial do 
crescimento acelerado da economia. É natural que o 
Governo pretenda que o crescimento seja acelerado, com 
o argumento da necessidade de satis fação dos problemas 
dos cidadãos. Contudo, a história, particularmente a de 
África, está prenhe de experiên cias dolorosas que pre-
tenderam ata lhos ou saltos que estavam desade quados 
ao que se pode designar por baixo nível de desenvolvi-
mento das forças produtivas, nomeadamente no que se 
refere aos recursos humanos e à capacidade institucional. 
Mais isto pode estar a acontecer também pelo descuido 
que vem sendo constatado na atribuição de importância 
ao conhecimento científico e à informação estatística, 
e mesmo ao menosprezo pelos saberes africanos pelas 
experiências, positivas, ou negativas, de países e povos 
do nosso continente. 

O OPSA tem vindo a alertar para a necessidade de se 
prestar maior atenção aos factores que possam afectar 
a sustentabilidade do desenvolvimento e de evitar o 
populismo e a demagogia, que levam por vezes à defini-
ção de metas demasiado ambiciosos pelo poder político 
ou a reivindicações irrealistas por parte dos cidadãos. 
Tem alertado também para mo do como são definidas 
as prioridades na realização dos investimentos pú blicos. 
Agora é possível concluir, sem sofismas, que foi um erro 
o investi mento nas infra-estruturas para o CAN, pois as 
consequências para a economia foram desastrosas. 

Um indicador importante para ava liação do desem-
penho da economia angolana é a sua classificação no 
re latório do Banco Mundial intitula do Doing Business, 
que influencia as decisões dos investidores, e que em 
2010 continuou muito débil, fi cando em 163° lugar entre 
183 paí ses, ou seja, está entre as 20 piores classificadas, 
muito atrás de países da SADC, como a África do Sul 
(34°), o Botswana (52°) e a Namíbia (69°) (World Bank, 
2011). Este facto deve ser motivo de profunda reflexão. 
Convém reflectir sobre o que se passa com a agricultura 
para se entender as preocupações manifestadas sobre 
importante verificar o comportamento do emprego, mas 
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não existem ainda dados oficiais, embora seja crível que 
a situação não terá sido animadora por causa da já refe-
rida quase paralisação de gran de parte dos investimentos 
públicos devido à crise provocada pela dívida interna. 
A análise dos dados existen tes permite concluir sobre a 
notória dificuldade por parte do Executivo de prever as 
suas acções e expressar os resultados. Isto pode suceder 
por excesso de voluntarismo para fazer acontecer o que 
se deseja, o que es tá relacionado com o referendo cresci-
mento acelerado da economia. É natural que o Governo 
pretenda que o crescimento seja acelerado, com o argu-
mento da necessidade de satis fação dos problemas dos 
cidadãos. Contudo, a história, particularmente a de 
África, está prenhe de experiên cias dolorosas que pre-
tenderam ata lhos ou saltos que estavam desade quados 
ao que se pode designar por baixo nível de desenvolvi-
mento angolana. E em primeiro lugar, o Executivo tem 
de reconhecer que a sua c política agrícola não tem sido 
feliz. Com a queda do preço do petróleo em r 2008, 
o Governo decidiu diversificar s a economia. Uma das 
medidas nesse sentido foi a aprovação, em Fevereiro de 
2009, de um fundo de garantia para créditos à agricul-
tura, sendo uma parte dirigida para o financiamento de 
operações correntes (crédito de campanha), no mon-
tante equiva lente a 150 milhões de. Dólares, e outra para 
o investimento em infra-es truturas e equipamentos no 
valor de 200 milhões de dólares. 
A primeira linha começou a ser implementada apenas em 
Setembro de 2010, tendo sido aprovados até ao mês de 
Março de 2011 créditos no va lor de aproximadamente 30 
milhões de dólares de que beneficiaram ou virão a bene-
ficiar cerca de 17.000 pe quenos agricultores, com uma 
mé dia de pouco mais de 1700 dólares cada um, o que, 
sendo melhor do que nada, representa apenas cerca de 
0,85% dos pequenos agriculto res existentes. Além deste 
aspecto, o crédito de campanha, reconheci do como uma 
iniciativa crucial pa ra os agricultores familiares, enfer ma 
de outros problemas que devem ser questionados. Dada 
a fragilida de do nosso mercado, principalmen te no inte-
rior, os fornecedores locais, não suficientemente envolvi-
dos no processo, não têm em stock as mer cadorias para 
entrega aos agriculto res; estes, na sua maioria, não pos-
suem Bilhete de Identidade, o que não falta a relação 
com os bancos; o valor máximo de US$5.000 é baixo 
para os agricultores de média dimen são; a presença de 
agências bancá rias nos municípios é irrelevante. Um 
possível mapeamento dos beneficiários do crédito con-
cedido poderá vir a revelar que estão provavelmente 
todos situados à volta das sedes pro vinciais e das dos 
principais municípios; finalmente, há um desequi1í brio 
de género, pois embora entre os agricultores familiares 
predominem mulheres, elas têm níveis de alfabe tização 
mais baixos que os homens e estão pouco presentes nas 
comissões de gestão das associações e coopera tivas, o 
que torna o acesso e a gestão de crédito mais difícil.

O início da implementação da segun da linha está pre-
visto apenas para o mês de Maio de 2011, sob coordena-
ção do BDA, estando definidos que os projectos a finan-
ciar deverão ter um tecto máximo de 500 mil dólares. 
Note-se, entretanto, que o BDA não recebe desde 2009 
os 5% dos rendi mentos do petróleo como prevê a lei 
que o criou, e isso fez com que há s mais de dois anos 
não sejam financiados projectos de desenvolvimento 
por aquele banco público. Do mês modo, e tal como 
o OPSA assinalou I, há cerca de um ano, o Programa 
de Comércio Rural, fundamental para o aumento da 
produção agrícola fami liar e para o combate à pobreza 
nas áreas rurais, aprovado pelo Conselho de Ministros 
no primeiro semestre de 2009, ainda não começou a 
ser im plementado, não estando a ser dadas explicações 
aos cidadãos e verifican do-se que a comunicação social 
tam bém não questiona a situação.
 
Entre os investimentos de grande vulto que estão a ser 
feitos com re curso a empréstimos da República Popular 
da China encontram-se os perímetros irrigados, dado 
que o G0 verno, na linha de crescimento ace lerado, acre-
dita que a irrigação pode ser a solução para as irregulari-
dades climáticas. Desde 2005 foram inves tidos cerca de 
110 milhões de dóla res em tais perímetros e os resulta dos 
até agora alcançados estão muito longe das expectativas.
 
Não obstante a modéstia dos resul tados obtidos, o 
Governo elaborou o Programa Nacional de Irrigação 
para cerca dos três milhões de hectares de terras disper-
sas por todo o território, em 25 anos, com um investi-
mento de mais de 50 nu1 milhões de dólares.
 
A facilidade com que o Governo in veste em grandes pro-
jectos contras ta com as dúvidas dos investidores estran-
geiros. Recorde-se que o in vestimento privado no sector 
agríco la representou apenas 2% do total do investimento 
privado negociado com a ANIP em 2009, por alegada 
falta de motivação dos investidores para ca nalizarem os 
seus interesses para a agricultura e nada permite pensar 
que a situação se tenha alterado em 2010. Tudo isto 
aponta para o ques tionamento da actual política agríco la 
e das estratégias para a sua imple mentação. 
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1.4  Lima apela erradicação da pobreza
Jornal de angola 
17 de Junho de 2011

AS MULHERES enquadradas na Li ma (Liga da Mulher 
Angolana) cele bram este ano o 39° aniversário da fun-
dação da organização feminina da União Nacional 
para a Indepen dência Total de Angola (UNITA) sob o 
lema”Fortaleçamos a Farm1ia e a Democracia”, com a 
realização de actividades de carácter social e pa trióticas. 

O secretário provincial da UNITA em Malange, António 
Pedro Magalhães ao afirmar, sábado, dia 11, na aber tura 
das jornadas 18 de Junho, que foi longa a trajectória da 
Lima des de Mavissi em 1973, província do Móxico aos 
dias de hoje, precisou que o grupo”não estando confor-
mado com a actual realidade socioeconómica, e com o 
estado de miséria a questão mergulhadas as farru1ias 
angolanas, é mais uma vez chamado a encetar um outro 
com bate que tem por objectivo a busca das melhores 
condições e o bem-es tar para as populações, com realce 
para as mulheres”, reforçou. Milhares de farru1ias vivem 
em ex trema pobreza em Angola, a inver são do quadro 
consta de políticas do governo com a cedência de cré ditos 
bonificados às farm1ias, pa ra António Pedro Magalhães 
a in tegrante da Lima deverá denunciar toda a tendência 
que vise partida rizar o referido processo, ou seja, priori-
zado as necessária dos através da filiação política.
 
O combate contra as grandes ende mias, das quais o 
HIV/SIDA, a prostituição infanb.1, a feitiçaria e a fuga 
a paternidade são outros desafios que as militantes da 
Liga da Mulher Angolana na terra da palanca ne gra se 
propõem a enfrentar ombro a ombro com os homens.
 
A presidente local da organização, Conceição Cambolo”a 
UMA deba te-sesinceramente no combate à pobreza no 
seio das farru1ias ango lanas, temos visto as mamãs zuni-
deiras, camponesas e outras a procura de um emprego, 
para que possam garantir a sobrevivência nos seus 
lares”, pontualizou, candidato os membros da Unita e à 
socieda de malangina a votarem em 2012 na alternância 
do poder da quarta Re pública de Angola.
 
As filiadas na UMA visitaram esta semana, a 
Maternidade Provincial, as Direcções da Fanu1ia e 
Promoção da Mulher e da Televisão Pública de Angola 
e o lar masculino”Kudiele la”, adistrito a Igreja Católica.
 
A margem do aniversário da Liga da Mulher Angolana, 
a Pensão Estrela, ex-secretariado provincial da Unita em 
Malange antes das primeiras elei ções gerais em Angola, 
foi pequena para o secretário António Pedro Ma galhães 
retransmitir a 12 secretários municipais, responsáveis 
para or ganização, membros do partido na Comissão 

Nacional Eleitoral (CNE) e quadros aos diferentes níveis 
as con clusões saídas da X reunião do co mité perma-
nente, realizada a 26 de Maio último, em Luanda. 

O documento reitor será esclarecido em breve à 
farru1ia”Galo Negro” dos municípios do Quela e 
Kunda-Dia  Base em simultâneo com o proces so de 
implantação das estruturas de base,”nas comunas, temos 
já selec cionadas algumas comunas que va mos avançar 
neste semestre”, atin gindo até Dezembro comunas e 
sectores”fundamentais” para asse gurar o voto nas elei-
ções anuncia das para o próximo ano. 
Mais de 20 mil cidadãos angolanos aderiram a Unita em 
Malange, en quanto decorre o processo de ac tualização 
dos militantes, preci sou o secretário dos”maninhos”. 
ISAIAS SOARES 

1.5  Indicador sobre pobreza do Ceic 
está desactualizado? 
18 de Junho de 2011 – Agora 
economia

 
A demonstração sobre a pobreza publicada no rela-
tório anual do Centro de Estudos e Investiga ção da 
Universidade Católica (Cic) está descontextualizada e 
leva a conclusões diferentes da realidade actual do país, 
afirmou nesta quinta-feira o res ponsável do sector de 
estudo e planeamento do Ministério do Plano (Minplan). 

Flávio Couto, que falava aos jornalistas a propósito do 
índice de pobreza, estimado em 54, 3%, publicado no 
Relatório Eco nómico 2010 do Ceic, revelou que os 
dados se reportam a um outro período, 2000/ 2008, e 
por isso,”está descontextualizado”. 

A informação que o Inquérito sobre o Bem-Estar da 
População (Ibep) disponibilizou em Agosto do ano 
passado dá conta que a pobreza nacional é de 36,6%. 

No encontro com quadros do Ceic, F.C. esclareceu que 
a discordância de dados resulta de aspectos metodoló-
gicos, por isso, o Ministério marcou uma reunião para 
clarificá-los. O especialista do Minplan está convencido 
que, depois da reunião, o Ceic tem informa ções sufi-
cientemente boas para compreender melhor o trabalho 
do Ibep. 

“É evidente que o programa de publicações resultantes 
do inquérito não está ainda cumprido: o Ine tem um 
calendário de publicações e de acordo com ele poderá 
publicar no próximo mês um relatório analítico e ou tro 
com informações detalhadas”, enfatizou. 
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O Minplan e o INE poderão em breve publicar igual-
mente um relatório sobre”Perfis Pro vinciais”, repor-
tando-se a indicadores do desenvolvimento do interior 
do país. 

F.C. referiu ainda que para a elaboração do relatório do 
Ceic tanto o Minplan, como o INE não foram consulta-
dos embora reco nheça as de marches feitas neste sentido 
por especialistas da Uni versidade Católica. 

Na análise sobre a economia, o relatório do Ceic afirma 
que tentou contactar várias institui ções públicas e reco-
nhece que o documento não é perfeito por in suficiência 
de dados.
 
O Relatório Económico da Ceic referente a 2010 foi 
elabora do em parceria com o Instituto Norueguês 
Cristian Michelson e analisa o comportamento da eco-
nomia, descrevendo indicadores macroeconómicos.
 
Apresenta, igualmente, um estudo da conjuntura econó-
mica internacional e previsões sobre o desempenho da 
economia do país até 2013. Os relatórios da Ucan sobre 
o estado da econo mia são publicados desde 2003.

 
1.6  Preços dos alimentos continuam 

a”puxar” inflação 
Semanário Factual Economia 
De 18 a 25 de Junho de 2011 

A inflação segue rela tivamente estável em comparação 
ao ano anterior (2010), mas os alimentos continuam a 
ser o seu principal”vilão”. Em Maio, foi de 0,98 por-
cento contra 1,06, em 2010, o que implica uma quebra 
de ritmo da mesma que pode ajudar no de sempenho da 
economia; já a inflação homóloga caiu de 14,63 por-
cento em Abril para 14,54, implican do que persiste a 
tendência decrescente da variação homóloga iniciada em 
Novembro do ano passa do. A inflação acumulada nos 
primeiros cinco meses do ano em curso fixou-se em 4,22 
porcento em relação 4,91, em 2010, e 5,05 porcento, em 
2009. 

Os preços dos alimen tos, no mês de Maio, subi ram a 
1,37 porcento, enca beçado pela subida do preço do feijão 
que au mentou em 4,23. O preço do vestuário e calçados 
cresceu em 1,14 porcento; o mobiliário e equipamen to 
doméstico também ex pandiu em 1,06 porcento, e as 
bebidas alcoólicas va riaram em 1,03. 

As evidências apontam para uma concentração da infla-
ção nas classes com forte peso no”bolso das famílias, 
o que contribui, significativamente, para a perda do 
poder de compra dos trabalhadores. Salien ta-se que o 

Executivo fez um aumento salarial na ordem dos 15 por-
centos, a partir do próximo mês, para os funcionários 
públi cos. 

Em contrapartida, o aumento salarial pode soar mais a 
um ajuste salarial, já que, com a expectativa de inflação 
ainda em torno dos 12 porcentos, o referido aumento 
pode so mente servir para com pensar as perdas deriva-
das da inflação. Destaca-se, inclusive, que alguns eco-
nomistas acreditam que o aumento salarial pode contri-
buir para o aumento da massa monetária em circulação, 
mas sem mostrarem céptico quanto ao impacto deste 
sobre a inflação, porquanto a economia segue, nesta 
altura, com uma tendência mista, na qual se torna difícil 
vislumbrar as tendên cias de alguns sectores. 

No mês de Maio, o preço--do tomate aumen tou em 2,16 
porcento; o carapau fresco, 1,16; a coxa de frango em 
1,23; a fuba de bombó 1,47; o frango congelado 1,73; o 
leite em pó 2,04; o feijão castanho 4,23; o feijão cata-
rino 3,85; a fuba milho 1,05; a carne de primeira 1,04; 
o arroz em 2,30. 

O preço da massa alimentícia não permaneceu e cresceu 
1,64 porcento; o pão carcaça variou em 1,22; a couve em 
4,34; o peixe espada fresco 3,82 e a corvina seca 3,94. 

A inflação dos alimen tos mostra que tanto os produtos 
nacionais como os alimentos importados tiveram forte 
influência no comportamento dos preços, e isto implica 
que existe elevado risco de per sistência da inflação, con-
siderando que os preços dos alimentos continuam em 
alta no mundo inteiro e que a inflação importada tende 
a afectar, significati vamente, os preços dos ali mentos 
internamente, mas salienta-se que o compor tamento dos 
preços dos produtos domésticos per siste influenciado 
pelos altos custos de produção e de problemas logísticos. 

Contra a expectativa, a inflação mensal em Maio 
foi a maior de 2011. Em Abril, foi de 0,92 porcento, 
enquanto, em Janeiro, se situou em 0,63 em relação a 
0,83 porcento, em Fevereiro, e 0,78, em Março. 

Este pequeno desvio pode indicar maior acele ração dos 
preços no segundo semestre do ano em curso. Destaca-se 
que a expectativa de inflação para 2011, avançada pelo 
Executivo, é de 12 porcento. 

Em Abril, os produtos alimentares produzidos interna-
mente contribuí ram, fortemente, para a alta da inflação. 
Assim, o preço do tomate variou em 6,18 porcento; a 
fuba de bombó aumentou em 3 porcento; as miudezas 
de vaca 2,98; o carapau seco variou em 7,99; o pão cas-
sete 1,36; o carapau fresco 0,64; o pão carcaça acres ceu 
em 1,97; o cachucho fresco 0,93; a corvina seca cresceu 
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3,83 e o bagre fu mado 3,92. Mas, os bens alimenta-
res importados também não ficaram de fora: o preço 
da fuba de milho aumentou 2,23 por cento; a massa ali-
mentícia 1,93; o chispe de porco 4,09; o arroz corrente 
1,55; o arroz agulha 1,22 e a carne de primeira variou 
em 1,50. 

Em Março, o preço da água em tambor subiu 5,40 por-
cento; a fuba de bombó acresceu 3,69; o gás butano 
variou em 3,60; o pão cassete com 1,28; o pão bola com 
4,88; o pão carcaça com 0,52; a fuba de milho ficou 
mais cara em 1,64; o arroz agulha aumentou 0,81 e o 
preço da batata rena cresceu 1,68. 

O peixe, que de há um tempo a esta parte, está a ser fusti-
gado pela inflação, também sofreu forte varia ção: o preço 
do carapau fresco aumentou 0,48 por cento; a sardinha 
fresca variou 2,55 e o carapau seco subiu 0,68. O feijão 
castanho subiu 1,42 por cento; a manteiga 2,83; a carne de 
primeira com 0,26 e a cerveja nacional com 0,36. 

No mês de Fevereiro, o táxi – colectivo registou um 
aumento de 2,69 por cento; a fuba de bombó cresceu 
3,92; a água em tambor subiu 5,03; o pão cassete com 
1,57; o açúcar branco com um acréscimo de 2,43; a 
fuba de milho variou 1,80; as miudezas de vaca 1,52; 
o leite em pó com 0,98; o carapau fresco com 0,98; o 
bagre fumado com 4,89; a batata rena aumentou 1,28; o 
cachu cho fresco com 1,54; o fei jão castanho com 2,02; 
a sardinha fresca 2,55; a corvina seca com 3; a corvina 
fresca com 1,44 e o óleo de soja com 0,61 porcento. 

1.7  Mais de oito milhões de 
camponeses na Huíla recebem 
crédito agrícola de campanha do 
Banco Sol 
O independente economia
18 De Junho de 2011

Pelo menos oito milhões de camponeses, filiados em 
cooperativas associações, beneficiaram, desde2010, de 
17 milhões de dólares norte-americanos, no âmbito 
do”Crédito Agrícola de Campanha”, concedido pelo 
Banco Sol. A informação foi prestada à imprensa na 
cidade do Lubango, Huíla, pela director de micro-cré-
dito do Banco Sol, Carla Manuel, que, sem revelar as 
quantidade: de”In puts” agrícolas já entregues ~ famílias 
camponesas, informou que foram distribuídos charruas, 
fertili zantes, adubos, sementes, enxadas, ca13 nas entre 
outros meios. 

A responsável acrescentou que, até agora, 15provínàas 
já beneficiaram deste programa com financiamento do 

Banco Sol e que ainda este ano chegará às províncias do 
Moxico, Lunda Norte e Lunda Sul, estando já disponí-
veis para efeito 34 milhões de dólares americanos, 19 
dos quais destinados ao arranque nestas circunstancias, 
assim como refor çar em outras já beneficiadas. 

Na Huíla o Banco Sol já disponibi lizou USD 300 mil 
para mil e 258 famílias dos municípios da Matala, 
Chibia, Lubango e Jamba, estando disponíveis para dar 
seguimento aos mesmos três milhões e 300 dólares. 

1.8  Indicador sobre pobreza do Ceic 
está desactualizado? 
18 de Junho 2011 ç¡
 Agora economia

 
A demonstração sobre a pobreza publicada no rela-
tório anual do Centro de Estudos e Investiga ção da 
Universidade Católica (Cic) está descontextualizada e 
leva a conclusões diferentes da realidade actual do país, 
afirmou nesta quinta-feira o res ponsável do sector de 
estudo e planeamento do Ministério do Plano (Minplan). 

Flávio Couto, que falava aos jornalistas a propósito do 
índice de pobreza, estimado em 54, 3%, publicado no 
Relatório Eco nómico 2010 do Ceic, revelou que os 
dados se reportam a um outro período, 2000/ 2008, e 
por isso,”está descontextualizado”. 

A informação que o Inquérito sobre o Bem-Estar da 
População (Ibep) disponibilizou em Agosto do ano 
passado dá conta que a pobreza nacional é de 36,6%. 

No encontro com quadros do Ceic, F.C. esclareceu que 
a discordância de dados resulta de aspectos metodoló-
gicos, por isso, o Ministério marcou uma reunião para 
clarificá-los. 
O especialista do Minplan está convencido que, depois 
da reunião, o Ceic tem informa ções suficientemente 
boas para compreender melhor o trabalho do Ibep. 

“É evidente que o programa de publicações resultantes 
do inquérito não está ainda cumprido: o Ine tem um 
calendário de publicações e de acordo com ele poderá 
publicar no próximo mês um relatório analítico e ou tro 
com informações detalhadas”, enfatizou. 

O Minplan e o INE poderão em breve publicar igual-
mente um relatório sobre”Perfis Pro vinciais”, repor-
tando-se a indicadores do desenvolvimento do interior 
do país. 

F.C. referiu ainda que para a elaboração do relatório do 
Ceic tanto o Minplan, como o Ine não foram consulta-
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dos embora reco nheça as de marches feitas neste sentido 
por especialistas da Uni versidade Católica. 

Na análise sobre a economia, o relatório do Ceic afirma 
que tentou contactar várias institui ções públicas e reco-
nhece que o documento não é perfeito por in suficiência 
de dados.
 O Relatório Económico da Ceic referente a 2010 foi 
elabora do em parceria com o Instituto Norueguês 
Cristian Michelson e analisa o comportamento da eco-
nomia, descrevendo indicadores macroeconómicos.
 Apresenta, igualmente, um estudo da conjuntura eco-
nómica internacional e previsões sobre o desempenho da 
economia do país até 2013. Os relatórios da Ucan sobre 
o estado da econo mia são publicados desde 2003.

1.9  Indice de pobreza são acentuados
Jornal de Angola 
20 de Junho de 2011 

O governador de Malange, Boa ventura Cardoso, con-
siderou na quarta-feira como extrema a po breza no seio 
da população do mu nicípio do Quela, a Leste da capi tal 
da província. 
Durante um encontro que mante ve com as autoridades 
tradicionais locais, Boaventura Cardoso afir mou que a 
situação é crítica, uma vez que ainda é notória a falta de 
postos médicos e de escolas nas co munas de Moma e da 
Missão dos Bângalas, a 50 quilómetros da sede munici-
pal do Quela, cujas vias de acesso estão degradadas. 
“Temos informações de que é ex trema a pobreza no 
município do Quela, principalmente nestas duas 
comunas, em que as vias de acesso não apresentam con-
dições de cir culação”, lamentou. 
O governador disse que apesar destes e outros problemas 
por que passam os habitantes do Quela, já são visíveis os 
esforços do governo na melhoria e aumento dos princi-
pais serviços sociais básicos e no combate à fome e à 
pobreza nesta circunscrição territorial. 

A título de exemplo, referiu que, na sede municipal, estão 
em cons trução várias infra-estruturas de impacto social 
e que vão contribuir para o desenvolvimento da região. 
Anunciou que, no âmbito do Pro grama de Investimentos 
Públicos (PIP), vão ser construídos e apetre chados os 
postos médicos nas loca lidades de Cagia e Camavo, 
comu na de Xandel, e a edificação de três salas de aula 
no Banda e igual nú mero na sede municipal.
 Além disso, está em estudo a cons trução de um memo-
rial e de um bair ro social na localidade do Teka-Dia 
 Kinda, em homenagem aos mártires da repressão 
colonial. 
No âmbito do Programa Munici pal de Desenvolvimento 
Rural e Combate à Fome e à Pobreza, está prevista a 

implementação na região do programa”Agua para 
Todos”, intensificação do comércio rural, disponibili-
zação do crédito agríco la e de acções de desminagem, 
es clareceu o governador. No Quela, Boaventura Cardoso 
realizou visi tas às obras de ampliação do hospital local, 
com capacidade para 40 camas, e visitou as obras do 
palácio e das instalações da administração municipal, 
que se encontram na sua: fase derradeira. 

Deslocou-se ainda às obras do c mando municipal da 
Polícia Nacional e de uma escola do ensino primário, 
que vai acolher 400 aluno no próximo ano lectivo. 

O município do Quela integra vasta região da Baixa de 
Cassage e possui uma população estimada em 15 mil 
habitantes, que têm a agricultura como principal fonte 
de sobrevivência. A sua superfície territorial é de 5.830 
quilómetro quadrados. 

1.10  Kuando kubango ficou mais pobre 
depois da estadia do presidente
Jornal Folha 8
25 de Junho de 2011

Depois de tantas chamadas e críticas do F8 de um 
estilo de governação sedentário, finalmente JES decidiu 
aban donar o conforto do seu palácio em Luanda e 
organizar uma sessão do conselho de Ministros na lon-
gínqua e abandonada província do Kuando Kubango. 
Esperávamos que não fosse uma passeata, apenas para 
que os au tóctones locais sejam visto como exóti cos para 
os observadores estrangeiros e também para ver de que 
maneira mais ou menos calculada o chefe de Estado se 
daria ao trabalho de calcorrear o abandonado torrão 
do”Fim do Mundo”, onde a miséria que lá mora, e que 
é a nossa miséria, persiste em sobreviver a todos os aten-
tados à luta do K.K. para ser incluída nos programas de 
progresso da sociedade angolana. 

Antes de ir mais longe devemos sub linhar que aqui na 
Redacção do F8 esta viagem ao extremo sul de Angola 
cheira imenso a uma jogada de campanha eleitoral, e 
não admiraria que dora vante assistamos a outras viagens 
deste género, uma ao Cunene, outra às Lun das, talvez 
também a outras províncias em que o MPLA está mais 
tremelicas no que toca a impacto eleitoral. 

Talvez nos enganemos, mas, de qualquer modo, o eterno 
problema é saber em que pé temos de dançar com este 
e qualquer outro magnânimo gesto de Sua Excia. Isto, 
porque, o que normalmente acon tece com este tipo de 
atitude é a gente pôr-se a aplaudir - neste caso estamos  
nos a referir a JES, novo Guia Imortal -, exactamente 
como quando depois de repetidas falhas de energia eléc-
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trica ou de água, os seus súbditos, em vez protestarem 
com veemência quando ela falha, aplaudem frenetica-
mente quando ela vem.
 
Assim, depois de trinta e cinco anos de esquecimento 
dessas terras longín quas, estamos mesmo a ver que temos 
de aplaudir esse acto, que, ao contrário, deveria ser pon-
tuado por um pedido de desculpas, solene e público por 
parte do Chefe de Estado!

Mais vale tarde do que nunca
 JES, portanto,”pegou na sua coragem dor e depois lá 
foi”, no que se pensava ser o início de uma presidência 
aberta, onde a população do interior poderia ver o seu 
pulso apalpado com um contacto di recto com o chefe 
grande, personagem quase mítica, tão longe que ele vive 
e dias nunca se vê.

Tudo foi calculado a preceito. As populações foram 
mobilizadas desde as 4 horas da manhã, para receberem 
o que lhes disseram que era o seu Presidente. Aceitaram 
com alegria contida a ideia de receber uns trocos e 
alguma comida e não precisaram de pegar na coragem 
para lá ir, preciso coragem para se levantarem tão cedo. 
Chegados ao sítio previsto para aplaudir, cantar e gritar 
urras, esperaram que o Presidente chegasse. 

O tempo passou, passou, a fome aper tou, eles aguen-
taram a fome e o cansa ço acumulados e viram-se obri-
gados a expulsar os pulmões com os seus cânti cos, na 
esperança de que depois haveria uma luz no fundo do 
túnel. Mas a luz era fraca e a fome apertava. 
Entretanto, o Presidente e os seus min istros. Foram para 
uma sala confortável, falaram de Luanda e dos diversos 
em preendimentos faraónicos, e no meio das auto-satis-
fações expressas foi pos sível ouvir de soslaio pequenos 
apartes vagamente relacionados com os verda deiros pro-
blemas do Kuando Kubango. E foi mais ou menos tudo.
 
A província não lucrou nada com esta passagem. Pelo 
menos é esta a impressão que se pôde extrair, logo a 
seguir ao regresso a Luanda de JES, com a expectativa 
daquelas gentes, face aquilo que se pas sou no KK e que 
reclamavam e protesta vam por se sentirem cada vez mais 
es quecidas em comparação com o que se passa no resto 
do país. 

Levaram o farnel, não fosse o diabo tecê-las Gente fina 
como a de Luanda não se desloca a tão recônditas para-
gens com a ligeireza do turista imprevidente, toma as 
devidas precauções para não ter que suportar situações 
de inesperada con trariedade e encontrar-se desarmada 
perante a ocorrência. O melhor seria prever o pior. 
Foi o que a delegação que acompanhava JES fez. A 
comitiva chegou, instalou-se, mas não aceitou comer 

os quitutes da terra. No quadro da probidade pública, 
levaram tudo de Luanda, até cozinheiras estrangeiros! 
Não fosse o diabo ser tendeiro...
 
Dizer que o povo do KK não apreciou o gesto, é um 
suave eufemismo e por aí nos queda mos a fim de não ter 
mais um processo em cima. Diga-se, porém, a verdade, o 
interior do país está abandonado pela Presidência desde 
que esta última existe. E de nada serve relembrar as pala-
vras do presi dente Neto, um só J1ovo numa só nação e 
que o que conta é resolver os proble mas do povo, simples 
pastilhas elásticas para acalmar os nervos desse mesmo 
povo, que, desgraçadamente, acreditou no que esse guia 
ia debitando sem ter a mínima hipótese de levar avante o 
que ele dizia! Veremos se agora o que vai ser diferente e o 
que depois se depois pas sará. Normalmente é... NADA! 
Resumindo sem concluir: com esta visi ta de J ES o KK 
ficou mais pobre. É o que dizem os seus autóctones que 
se sentem humilhados pois não escutaram nem ouviram 
o seu Presidente. Mítico. 

Levantarem tão cedo. Chegados ao sítio previsto para 
aplaudir, cantar e gritar urras, esperaram que o Presidente 
chegasse. O tempo passou, passou, a fome aper tou, eles 
aguentaram a fome e o cansa ço acumulados e viram-se 
obrigados a expulsar os pulmões com os seus cânti cos, 
na esperança de que depois haveria uma luz no fundo do 
túnel. Mas a luz era fraca e a fome apertava. 

Entretanto, o Presidente e os seus min istros foram para 
uma sala confortável, falaram de Luanda e dos diversos 
em preendimentos faraónicos, e no meio das auto-satis-
fações expressas foi pos sível ouvir de soslaio pequenos 
apartes vagamente relacionados com os verda deiros pro-
blemas do Kuando Kubango. E foi mais ou menos tudo.
 
A província não lucrou nada com esta passagem. Pelo 
menos é esta a impressão que se pôde extrair, logo a 
seguir ao regresso a Luanda de JES, com a expectativa 
daquelas gentes, face aquilo que se pas sou no KK e que 
reclamavam e protesta vam por se sentirem cada vez mais 
es quecidas em comparação com o que se passa no resto 
do país.
 
Levaram o farnel, não fosse o diabo tecê-las
 Gente fina como a de Luanda não se desloca a tão recôn-
ditas paragens com a ligeireza do turista imprevidente, 
toma as devidas precauções para não ter que suportar 
situações de inesperada con trariedade e encontrar-se 
desarmada perante a ocorrência. O melhor seria prever 
o pior.

Foi o que a delegação que acompanhava JES fez.  
A comitiva chegou, instalou-se, mas não aceitou comer 
os quitutes da terra. No quadro da probidade pública, 
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levaram tudo de Luanda, até cozinheiras estrangeiros! 
não fosse o diabo ser tendeiro...
 
Dizer que o povo do KK não apreciou o gesto, é um 
suave eufemismo e por aí nos queda mos a fim de não 
ter mais um processo em cima. 

Diga-se, porém, a verdade, o interior do país está aban-
donado pela Presidência desde que esta última existe.  
E de nada serve relembrar as palavras do presi dente 
Neto, um só J1ovo numa só nação e que o que conta 
é resolver os proble mas do povo, simples pastilhas elás-
ticas para acalmar os nervos desse mesmo povo, que, 
desgraçadamente, acreditou no que esse guia ia debi-
tando sem ter a mínima hipótese de levar avante o que 
ele dizia! Veremos se agora o que vai ser diferente e o que 
depois se depois pas sará. Normalmente é... NADA!

 Resumindo sem concluir: com esta visi ta de J ES o KK 
ficou mais pobre. É o que dizem os seus autóctones que 
se sentem humilhados pois não escutaram nem ouviram 
o seu Presidente. Mítico. 

1.11  Combate á pobreza
Jornal Folha 8
25 de Junho de 2011 

Na ilha de Luanda viviam muitos dos refugiados de 
guerra que ali se radi caram para fugir das miseráveis, 
inaceitáveis e perigosíssimas condições de vida que lhes 
tinham sido impostas pe los nossos medíocres políticos, 
re sponsáveis por tudo o que de mau trouxe para o país 
na sua desastrosa governação e contestação, pontua das 
por quase trinta anos de guerra civil Homens, mulhe-
res e crianças, com o acréscimo de umas quantas a 
nascerem pelo caminho, fugiram das suas terras e 
fundaram”aldeias de lona” - com”casas” feitas de quatro 
paus a pique enterrados na areia e uma lona por cima a 
tapar o espaço entre os paus - ao longo das praias da ilha, 
na Floresta, em frente ao Lello, na Xicala e em outros 
sítios, segundo a frequência com que eram escorra çados 
pela polícia dos sítios onde se iam instalando. 
Numa sequência lógica dessas múltiplas e por vezes 
compulsivas mudanças de”residência”, esses transuman-
tes involuntários foram definitivamente postos de onde 
estavam para fora e obrigados a retornar aos seus lugares 
de origem, ou a outros quaisquer, casa de parentes, raio 
que os partam, casa do diabo, ou mesmo no Zango, por 
exemplo. E a inacreditável conclusão desta mexida, é 
que a maioria estão pior agora que quando estavam nas 
suas”aldeias de lona” Combate à pobreza, n’é? 

1.12  Combate a Pobreza 
Semanário Folha 8 
25 de Junho de 2011

Luanda viviam muitos dos refugiados de guerra que ali 
se radi caram para fugir das miseráveis, inaceitáveis e 
perigosíssimas condições de vida que lhes tinham sido 
impostas pe los nossos medíocres políticos, re sponsáveis 
por tudo o que de mau trouxe para o país na sua desas-
trosa governação e contestação, pontua das por quase 
trinta anos de guerra civil Homens, mulheres e crian-
ças, com o acréscimo de umas quantas a nascerem pelo 
caminho, fugiram das suas terras e fundaram”aldeias de 
lona” - com”casas” feitas de quatro paus a pique enterra-
dos na areia e uma lona por cima a tapar o espaço entre 
os paus - ao longo das praias da ilha, na Floresta, em 
frente ao Lello, na Xicala e em outros sítios, segundo a 
frequência com que eram escorra çados pela polícia dos 
sítios onde sejam instalando. 

Numa sequência lógica dessas múltiplas e por vezes 
compulsivas mudanças de”residência”, esses transuman-
tes involuntários foram definitivamente postos de onde 
estavam para fora e obrigados a retornar aos seus lugares 
de origem, ou a outros quaisquer, casa de parentes, raio 
que os partam, casa do diabo, ou mesmo no Zango, por 
exemplo. E a inacreditável conclusão desta mexida, é 
que a maioria estão pior agora que quando estavam nas 
suas”aldeias de lona” Combate à pobr eza, n’é? 

1.13  Preços dos alimentos continuam 
a”puxar” inflação 
Semanário Factual Economia 
De 18 a 25 de Junho de 2011 

A inflação segue rela tivamente estável em comparação 
ao ano anterior (2010), mas os alimentos continuam a 
ser o seu principal”vilão”. Em Maio, foi de 0,98 por-
cento contra 1,06, em 2010, o que implica uma quebra 
de ritmo da mesma que pode ajudar no de sempenho da 
economia; já a inflação homóloga caiu de 14,63 por-
cento em Abril para 14,54, implican do que persiste a 
tendência decrescente da variação homóloga iniciada em 
Novembro do ano passa do. A inflação acumulada nos 
primeiros cinco meses do ano em curso fixou-se em 4,22 
porcento em relação 4,91, em 2010, e 5,05 porcento, em 
2009. 

Os preços dos alimen tos, no mês de Maio, subi ram a 
1,37 porcento, enca beçado pela subida do preço do feijão 
que au mentou em 4,23. O preço do vestuário e calçados 
cresceu em 1,14 porcento; o mobiliário e equipamen to 
doméstico também ex pandiu em 1,06 porcento, e as 
bebidas alcoólicas va riaram em 1,03. 
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As evidências apontam para uma concentração da infla-
ção nas classes com forte peso no”bolso das famílias, 
o que contribui, significativamente, para a perda do 
poder de compra dos trabalhadores. Salien ta-se que o 
Executivo fez um aumento salarial na ordem dos 15 por-
centos, a partir do próximo mês, para os funcionários 
públi cos. 

Em contrapartida, o aumento salarial pode soar mais 
a um ajuste salarial, já que, com a expectativa de infla-
ção ainda em torno dos 12 porcento, o referido aumento 
pode so mente servir para com pensar as perdas deriva-
das da inflação. Destaca-se, inclusive, que alguns eco-
nomistas acreditam que o aumento salarial pode contri-
buir para o aumento da massa monetária em circulação, 
mas sem mostrarem céptico quanto ao impacto deste 
sobre a inflação, porquanto a economia segue, nesta 
altura, com uma tendência mista, na qual se torna difícil 
vislumbrar as tendên cias de alguns sectores. 

No mês de Maio, o preço--do tomate aumen tou em 2,16 
porcento; o carapau fresco, 1,16; a coxa de frango em 
1,23; a fuba de bombó 1,47; o frango congelado 1,73; o 
leite em pó 2,04; o feijão castanho 4,23; o feijão cata-
rino 3,85; a fuba milho 1,05; a carne de primeira 1,04; 
o arroz em 2,30. 

O preço da massa alimentícia não permaneceu e cresceu 
1,64 porcento; o pão carcaça variou em 1,22; a couve em 
4,34; o peixe espada fresco 3,82 e a corvina seca 3,94. 

A inflação dos alimen tos mostra que tanto os produtos 
nacionais como os alimentos importados tiveram forte 
influência no comportamento dos preços, e isto implica 
que existe elevado risco de per sistência da inflação, con-
siderando que os preços dos alimentos continuam em 
alta no mundo inteiro e que a inflação importada tende 
a afectar, significati vamente, os preços dos ali mentos 
internamente, mas salienta-se que o compor tamento dos 
preços dos produtos domésticos per siste influenciado 
pelos altos custos de produção e de problemas logísticos. 

Contra a expectativa, a inflação mensal em Maio 
foi a maior de 2011. Em Abril, foi de 0,92 porcento, 
enquanto, em Janeiro, se situou em 0,63 em relação a 
0,83 porcento, em Fevereiro, e 0,78, em Março. 

Este pequeno desvio pode indicar maior acele ração dos 
preços no segundo semestre do ano em curso. Destaca-se 
que a expectativa de inflação para 2011, avançada pelo 
Executivo, é de 12 porcento. 

Em Abril, os produtos alimentares produzidos interna-
mente contribuí ram, fortemente, para a alta da inflação. 
Assim, o preço do tomate variou em 6,18 porcento; a 

fuba de bombó aumentou em 3 porcento; as miudezas 
de vaca 2,98; o carapau seco variou em 7,99; o pão cas-
sete 1,36; o carapau fresco 0,64; o pão carcaça acres ceu 
em 1,97; o cachucho fresco 0,93; a corvina seca cresceu 
3,83 e o bagre fu mado 3,92. Mas, os bens alimenta-
res importados também não ficaram de fora: o preço 
da fuba de milho aumentou 2,23 por cento; a massa ali-
mentícia 1,93; o chispe de porco 4,09; o arroz corrente 
1,55; o arroz agulha 1,22 e a carne de primeira variou 
em 1,50. 

Em Março, o preço da água em tambor subiu 5,40 por-
cento; a fuba de bombó acresceu 3,69; o gás butano 
variou em 3,60; o pão cassete com 1,28; o pão bola com 
4,88; o pão carcaça com 0,52; a fuba de milho ficou 
mais cara em 1,64; o arroz agulha aumentou 0,81 e o 
preço da batata rena cresceu 1,68. 

O peixe, que de há um tempo a esta parte, está a ser fusti-
gado pela inflação, também sofreu forte varia ção: o preço 
do carapau fresco aumentou 0,48 por cento; a sardinha 
fresca variou 2,55 e o carapau seco subiu 0,68. O feijão 
castanho subiu 1,42 por cento; a manteiga 2,83; a carne de 
primeira com 0,26 e a cerveja nacional com 0,36. 

No mês de Fevereiro, o táxi – colectivo registou um 
aumento de 2,69 por cento; a fuba de bombó cresceu 
3,92; a água em tambor subiu 5,03; o pão cassete com 
1,57; o açúcar branco com um acréscimo de 2,43; a 
fuba de milho variou 1,80; as miudezas de vaca 1,52; 
o leite em pó com 0,98; o carapau fresco com 0,98; o 
bagre fumado com 4,89; a batata rena aumentou 1,28; o 
cachu cho fresco com 1,54; o fei jão castanho com 2,02; 
a sardinha fresca 2,55; a corvina seca com 3; a corvina 
fresca com 1,44 e o óleo de soja com 0,61 porcento. 

1.14  40 Por cento não resolve o 
preblema
Jornal a Capital 
18 á 25 de Junho de 2011

A vida está muito cara”.É as sim que, a maioria dos 
an golanos aborda a aparente redução do poder de 
com pra. Cada dos Santos tem 34 anos e é funcionária 
pública. Profes sora da quarta classe, aufere um salário de 
45 mil kwanzas. É com esta quantia, que ela arca com 
todas as despesas da sua família, desde os alimentos às 
ques tões escolares.”É com isto que sustento a mim e aos 
meus filhos”, refere. 

A rotina diária da professora é: levantar cedo, preparar 
os meninos que estudam de manhã e sair, também, para 
a escola onde lecciona Uma vez as aulas termi nadas, 
regressa para casa, onde confec ciona o alimento para os 
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que chegam da escola. É neste intervalo que a mesma 
aproveita para programar o resto do dia Sobretudo saber 
como e para onde ca nalizar cada kwanza do seu salário. 
Afi nal, qualquer gasto fora do normal pode condicionar 
todo o resto do mês e, até mesmo, o que está porvir.’Tudo 
tem de estar esquematizado”, disse Cada 

Por exemplo, é nesta altura em que a professora desco-
bre o que está em fal ta No final do mês, como contou, 
vai às compras que pretende que durem o mês todo. Os 
45 mil kwanzas são distribuídos em roupa, calçado e 
no indispensável: alimentação. Mensalmente Carla trata 
dos bens de primeira necessidade como o arroz e feijão, 
que ao seu ver”são os mais consumidos” pela sua família. 

Mas, ultimamente, Carla se tem de parado com uma 
certa dificuldade em cumprir com a lista de compras 
men sais, isto devido ao custo devida que, se gundo a 
mesma, vai subindo de tempos em tempos. Os preços 
dos principais produtos apresentam, até, algum des-
controlo. Cada agente comercial pratica o preço mais 
conveniente para si, ape sar dos produtos serem adqui-
ridos, muitas vezes, nos mesmos locais e pelo mesmo 
preço. A professora adiantou que, a especulação que se 
assiste nos espaços comerciais tem sido tremenda o que 
a obriga a fazer contas de subtrair nos produtos.”Com-
pro o essencial a grosso e ao longo do mês faço compras 
a retalho”, disse, ao tentar justificar as razões de tal 
atitude. 

Como professora que aufere 45 mil kwanzas e com dois 
filhos para susten tar, Carla procura, ao máximo, contro-
lar os gastos com a alimentação para não ter que andara 
pé, facto que já acon teceu algumas vezes, para economi-
zar. Mas de uma coisa ela tem razão,” a vida está muito 
cara”.
 
Queixou-se das tarifas dos transportes públicos e 
táxis. Estes serviços, a seu ver, têm contribuído em 
demasia para”escoar” os salários, de qualquer funcio-
nário público, sem carro próprio e cuja instituição não 
tem transporte. E este é o caso de Carla. A professora 
tomou conhecimento do aumento salarial, para a função 
pública, que se concretiza já no próximo salário, ou 
seja, em Junho, mas olhando para as suas necessidades, 
defende que este passo será, apenas, uma gota no seu 
oceano de dificuldades. Pior que os preços também vão 
aumentar”, vaticinou.
  
Por altura da aprovação do decreto, o Secretário-
geral da UNTA, Manuel Viaje, tem a mesma posição. 
Sindicalista considerou po sitivo o aumento, mas ques-
tionou os métodos de fiscalização,”para controlar os 
preços nos mercados evitando surgir uma inflação”. Mas 
este não é um caso isolado. Muitos funcionários têm 

que fazer contas à vida, quando o assunto é compras ou 
gas tos mensais, devido ao salário baixo e às inúmeras 
necessidades. 

Aumento salarial: a luz no fundo do túnel?
O economista Lello Francisco diz que sim, explicando 
que, na verdade, sempre que o volume da moeda em 
circulação cresce, as consequências recaem para os 
preços.”Assim sendo, posso afirmar que sim, haverá 
infla ção”. Embora não seja contínua, po derá haver 
um aumento significativo dos preços, em função do 
aumento salarial,”mas depois a economia vol tará ao seu 
ritmo normal”. 

Sobre a novidade salarial na conta dos funcionários 
públicos, Lello acre dita que haja um impacto positivo, 
isto quando os mesmos se reflectem no poder de compra. 
Mas, para isso, é importante que os incrementos sala riais 
sejam na proporção dos aumentos, do índice de preços 
do consumidor. Isto é,”é importante que os au mentos 
salariais compen sem a perda de poder de compra dos 
funcionários, devolvendo ou até me lhorando o poder 
aquisi tivo”. Para o especialista, este incremento só terá 
efeito positivo, caso tiver igual variação verificada no 
nível geral de preços.”Por outras palavras, só terá efeitos 
positivos para o trabalhador, se o au mento do salário 
for o su ficiente para compensar a inflação acumulada 
no período”.

Mas, Lello defende que, o ideal, seria aumentar os 
salários em conformidade com a produtividade do 
trabalhador.”Assim sendo, haveria sempre um equilíbrio 
entre a procura e a oferta de bens e serviços”. E explica 
porquê: é quando estes au mentos salariais são indepen-
dentes do aumento dos bens e serviços, o re sultado é 
urna concentração excessiva das unidades monetárias, 
para cada unidade de bem produzido. Assim,”a procura 
por bens e serviços supera a sua oferta”, que, obvia-
mente, leva o mercado à inflação. A solução, segun do 
Lello Francisco, passa por aumen tar a produção interna, 
até porque”dependendo como dependemos das impor-
tações, a própria estrutura da economia acaba por favo-
recer o au mento de preços dos bens, que constituem a 
cesta básica dos angolanos que na sua grande maioria 
não são, produzidos localmente”, explicou. 
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1.15 Europa financia projectos para o 
combate à pobreza 
Jornal de Angola
28 de Junho de 2011

A União Europeia disponibili zou, este ano, 150 milhões 
de dóla res para financiar vários projectos, em todo o 
país, nos sectores das pescas, agro-pecuária, saúde, edu-
cação, água e acções ambientais, anunciou, ontem, em 
Luanda, o embaixador Javier Puyol. 
O diplomata afirmou que a União Europeia aprovou um 
projecto ava liado em mais de sete milhões de euros para 
dar contiguidade ao pla no de vulnerabilidade alimentar 
e ambiental nas províncias de Ben guela, Kwanza-Sul e 
Bengo. A primeira fase de aplicação do projecto termina 
no final do ano, dando lu gar à segunda fase. 
Javier Puyol, que representa a União Europeia em 
Angola, não es pecificou os montantes disponibili zados 
para cada província, mas as segurou que a proporção 
para o Namíbe, onde financia projectos há mais de 20 
anos, é superior em rela ção às outras províncias. 
No sector de educação, a União Europeia conta apoiar 
projectos do ensino primário, em desenvolvi mento em 
Benguela, Huambo, Huila, Namibe e K wanza-Sul. 
O projecto, sublinhou, consiste em ajudar as delegações 
provinciais de Educação a organizarem e plani ficarem 
informações ligadas a esta tísticas sobre crianças em 
idade es colar e a melhorar a qualidade do en sino e de 
formação de professores. 
A União Europeia prepara uma carteira de projectos 
destinados ao turismo e ao ecossistema, no inte rior no 
Parque Nacional do Yona, a mais de 300 quilómetros da 
sede da província do Namibe, cuja aplica ção depende da 
aprovação do valor. 
Alguns projectos integrados no plano de vulnerabilidade 
alimentar e ambiental já foram aplicados na província 
do Namibe por uma orga nização italiana, também no 
abrigo do acordo com a União Europeia. Os resultados, 
segundo o embaixa dor J avier Puyol, foram positivos, 
uma vez que os programas ajuda ram a conter o avanço 
do deserto e a melhorar a dieta da população. 
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2  MICROFINANÇAS 

2.1  Banco sol anuncia verbas para 
creditos de campanha 
 Jornal de angola 
 17 de junho de 2011

O Banco Sol vai, nos próximos meses, disponibilizar 34 
milhões de dólares norte-americanos aos camponeses 
angolanos, no âm bito do programa de”Crédito Agrícola 
de Campanha”, uma ini ciativa do Governo de Angola. 

A informação foi ontem prestada à Angop, na cidade 
do Lubango, pela directora de micro-crédito do Banco 
Sol, Carla Manuel, adian tando que, numa primeira 
fase, se rão disponibilizados 19 milhões de dólares para 
arrancar com o programa nas províncias da Lunda-, 
Sul, Lunda-Norte e Moxico, e re forçar o programa nas 
regiões que já beneficiam.
 
Carla Manuel disse que o Banco Sol já levou o crédito 
agrícola de campanha a 15 das 18 províncias do país, 
e prevê abranger todo o territó rio nacional ainda este 
ano, de modo a cumprir com o programa do Go verno 
de redução da pobreza.
 
Em relação à província da Huíla, a responsável afirmou 
que o processo decorre sem sobressaltos, pois 1.258 cam-
poneses dos municípios da Ma tala, Chibia, Lubango 
e lamba já be neficiaram de créditos de um mon tante 
global de três milhões e 300 mil dólares. 

Carla Manuel declarou que a di recção do banco tem 
como pers pectiva alargar o programa aos res tantes 
municípios que compõem a província, pelo que uma 
equipa de monitorização da referida institui ção está a 
trabalhar com as admi nistrações municipais para anali-
sar os processos de cedência de crédito aos camponeses.
 
A direcção do Banco Sol apre sentou a solução”Crédito 
Agrícola de Campanha” a 350 famílias Cam ponesas 
do município do Lubango, num acto presenciado pelo 
presi dente da comissão executiva da quela instituição 
bancária. 

Coutinho Nobre Miguel já tinha” declarado à Angop, 
na terça-fei ra, na cidade do Namibe, que para 
2011 o Banco Sol tem disponíveis 50 milhões de dólares 
para o programa de”Crédito Agrícola de Campanha”.
De acordo com Coutinho No bre Miguel, dessa soma, 
17 milhões já tinham sido disponibilizados em crédito. 
O gestor explicou que o crédito de campanha está divi-
dido em duas categorias, estando a pri meira virada para 

micro, pequenas e médias empresas, bem como pa ra 
produtores individuais, coope rativas agrícolas e associa-
ções de camponeses. A segunda categoria destina-se a 
investidores conside rados estratégias. 

2.2  Mais de oito milhões de 
camponeses na Huíla recebem 
crédito agrícola de campanha do 
Banco Sol 
O Independente Economia 
18 de Junho 2011

Pelo menos oito milhões de camponeses, filiados em 
cooperativas associações, beneficiaram, desde2010, de 
17 milhões de dólares norte-americanos, no âmbito 
do”Crédito Agrícola de Campanha”, concedido pelo 
Banco Sol. A informação foi prestada à imprensa na 
cidade do Lubango, Huíla, pela director de micro-cré-
dito do Banco Sol, Carla Manuel, que, sem revelar as 
quantidade: de”In puts” agrícolas já entregues ~ famílias 
camponesas, informou que foram distribuídos charruas, 
fertili zantes, adubos, sementes, enxadas, ca13 nas entre 
outros meios. 

A responsável acrescentou que, até agora, 15provínàas 
já beneficiaram deste programa com financiamento do 
Banco Sol e que ainda este ano chegará às províncias do 
Moxico, Lunda Norte e Lunda Sul, estando já disponí-
veis para efeito 34 milhões de dólares americanos, 19 
dos quais destinados ao arranque nestas circunstancias, 
assim como refor çar em outras já beneficiadas. 

Na Huíla o Banco Sol já disponibi lizou USD 300 mil 
para mil e 258 famílias dos municípios da Matala, 
Chibia, Lubango e Jamba, estando disponíveis para dar 
seguimento aos mesmos três milhões e 300 dólares. 

2.3  Cantinas não pagam imposto 
Semanário Folha 8 
25 de Junho de 2011

De acordo com a nossa re portagem, os cidadãos que 
mais investem nas difer entes actividades comerciais de 
pequena dimensão são de nacionalidade estrangeira, 
através da abertura de várias lojas”canti nas” de vendas 
a retalho e a grosso nos vários municípios de Luanda. 
Es tas contribuem muito para a redução da procura e 
oferta de produtos de primeira necessidade, apesar de 
ex ercer a actividade ilegalmente, muitos não pagam 
impostos comerciais. 
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Além disso, com o intuito de manter a sua presença eco-
nómica, diga-se, benéfica para a população local, os con-
frades africanos diversificam o negócio investindo forte 
na rede co mercial angolana de aproximação. Se gundo 
a lei das actividades comerciais de pequena dimensão, 
esta actividade está reservada a cidadãos nacionais. Para 
contornar a lei, estes compa triotas exercerem-na com 
alvarás em nome de cidadãos angolanos. 

A lei n° 01/07 de 14 de Maio, apro vada pela Assembleia 
Nacional, dá o direito ao investimento da actividade 
comercial aos angolanos. Essa norma jurídica consta 
de um regulamento da mesma lei. Igualmente, impõe 
aos estrangeiros a obrigatoriedade de in vestir em médias 
e grandes empresas, caso pretendam instalar-se no 
sector. De acordo com o regulamento, os in vestidores 
estrangeiros,”protegidos legalmente por nacionais, 
fazendo-os sócios, nestes pequenos e informais negó-
cios”, para exercer a actividade comercial, devem possuir 
instalações ou construir infra-estruturas e tendo uma 
força de trabalho constituída por 70 porcento de nacio-
nais. Garantir for mação aos empregados visando uma 
melhor prestação. A mesma prevê en tre outras, modali-
dades de actividades comerciais, a abertura de casas com 
jo gos de sala, comércio electrónico, co mércio feirante, 
comércio ambulante e lojas de conveniências. 

Abou Cherif, 47 anos, residente em Luanda há mais de 
13 anos, exerce a actividade com o alvará comercial alu-
gado, detêm duas lojas e um armazém. Como os demais 
estrangeiros alugam o alvará cem dólares americanos e 
prestam favores a alguns agentes da policia económica 
em troca de pro tecção. 

Durante a nossa investida, podemos constatar, 
que alguns comerciantes, detentores das lojas -de 
conveniência”Cantinas” têm sido extorquidos nos 
últimos dias, nos municípios de Sambizanga e Rangel, 
por parte de agentes da polícia económica, tudo por falta 
de alguns documentos que os legaliza. Como noutras 
zonas, a Rua Senado da Câmara, divisa o Marçal e o 
bairro.

2.4  Zungueira apelidam” Faca Mata 
Homem” 
Seminário Independente 
18 de Junho de 2011

Na confusão da buzinas de viaturas, no meio de um 
transito complicado, confun dindo-se com o pregão das 
zunguei ras, que anunciam os seus negócios na inten-
ção de atrair clientes, a nossa reportagem deparou-se 
com algo que chama atenção ate aos menos atentos.  
O comércio de facas denominadas”Faca Mata Homem.” 

Interpeladas pela equipa de repor tagem do Semanário 
O independente sobre a origem do nome das facas, as 
vendedoras não conseguem dar uma explicação, apenas 
disseram que tem muito concorrência a venda de facas e 
compradas principalmente por senhoras (... ). 

A compra do artigo com cerca de 25 centimetros de com-
primento e cinco de largura, ao preço de 200 kwanzas 
pode ser, numa primeira vista de normal, pelo facto de 
ser útil para o uso, principalmente na cozi nha. 

“Faca Mata Homem”, até para os menos atentos chama 
atenção, como sendo uma clara adesão a violência 
doméstica, a julgar pelos quatro casos registrados, estes 
ano em Luanda, onde os esposos foram esfaqueados 
pelas esposas. 

Na terça-feira (14 de Junho) uma jovem de 24 anos 
cortou com uma faca as parte baixa (órgãos genitais) do 
namorado, no município de Viana, supostamente por 
ciúmes. 
 
Anteriormente quando se falava em violência doméstica 
era de homem para mulher, ma pelos casos publi cados 
pela imprensa, Policia Nacional e outras estruturas que 
lidam com estes c 50S, está-se numa situação do mesmo 
nível. 

Preocupados com a situação, juris tas defendem a nes-
sidade urgente, no que a lei sobre violência doméstica, 
seja provida pela Assembleia Nacional independente 
de algumas questões levantadas, porque todos os dias 
deparam com situa ções do género. 

Para a jurista Sandra Macedo muitos são os casos de 
denúncia de violência domésticas nos pais, mas não 
encontram respaldo na Lei. E o marido que espanca 
mulher ê mulher que espanca o marido ou filho, mas 
na polícia considerado como um assunto de família e 
muitas vezes os casos graves podem ser enquadrados 
como ofensas cor porais voluntários ou involuntários 
dependendo da gravidade das situações”. 

Por esta razão, prosseguiu esta atitude da policia, em 
muitos casos desencoraja os lesados, porque a resposta e 
sempre a mesma, ficando em nada. 

Já o jurista Adão Manuel dos Santos diz que a violên-
cia não é só confronto bélico. É também abuso físico e 
psicológico, preconceitos raciais, dominação de um sexo 
sobre outro, acesso desigual a bens e serviços, degrada-
ção do ambiente. 

Para o professor universitário, entende-se como mal-
trato físico à mulher, desde uma tapa na cara, golpes 
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múltiplos, lançamento ao chão, queimaduras, lesões 
por armas brancas, até o homicídio; o maltrato sexual é 
constituído pelo acosso e o estupro. 

A violência psicológica inclui a ridicularização verbal, 
restrição das actividades sociais, a contracepção forçada, 
o sexo sem desejo, incomuni cação interpessoal, abuso e 
insegurança emocional e o abandono familiar. 

O sociólogo, Abel Chico afirma que a maioria das inves-
tigações realizadas em distintos bairros de Luanda, reco-
nhece a existência de factores que influem na violência 
domestica, proceder de uma família violenta, o alcoolismo, 
as drogas, frustrações, tensões e ciúmes, medo, ansiedade 
causada por situações negativas, condutas anti-sociais. 

Também desordens da personalidade, baixo nível socio-
económico educacional, famílias numerosas, que contri-
bui para que a mulher seja violentada a sua integridade 
como ser humano. 

Vários psicólogos e sociólogos dizem que não existe cor-
relação entre a gravidade da violência e prontidão com 
quase procura ajuda, em ocasiões se consulta o medico 
pela a gravidade das lesões provocadas pelo o agressor, 
mas explicação dada e confusa, tudo o que faz com que 
menos cabe a saúde física e mental da mulher ou homem. 

Em todas as partes do mundo, as mulheres maltratadas se 
comportam de forma semelhante evitam procurar ajuda, o 
que contribui a continua violência, tanto as vitimas quanto 
os algozes se sentem incapazes de mudar a situação. 

Sentem-se acorrentadas por falta de alternativas, temor, 
vergonha, isolamento, falta de informação, pouca espe-
rança e falta de protecção. 

Detrás da violência se escondem infinidade de causas e 
consequências que fortalecem e reforçam. 

A disfuncional idade familiar genética (famílias com trans-
tornos psiquiátricos) desenvolve também violência domés-
tica, pelo que é preciso um trabalho profundo e contínuo. 

Na província de Luanda tem se registado diariamente 
10 a 15 anos casos de violência, cujas causas são de um 
fórum económico, cultural, afectiva ou sentimento, 
patrimonial e de denominação e exploração. 

Para ajudar abrandar certos comportamentos que 
nada ajudam a sociedade, uma das soluções para o fim 
dos casos de violência doméstica é a socialização, que 
começa na famí lia, escolas, igrejas, instituições pú blicas 
e sociedade em geral. 

A província de Luanda tem registado diariamente entre 
10 a 15 casos de violência doméstica, segun do revelações 
feitas hoje, na capital do país, por José Laurindo, chefe 
do departamento de Política Familiar do Ministério da 
Família e Promoção e da Mulher. 

Segundo o responsável, que fala va durante uma pales-
tra no âmbito do Março/Mulher, Luanda está com um 
registo de diferentes tipos de violên cia, cujas causas são 
de fórum econó mico, cultural, afectiva ou sentimen tal, 
patrimonial e de dominação e exploração. 

De acordo com a fonte, para ajudar a abrandar certos 
comportamentos que nada ajudam a sociedade, uma das 
soluções para o fim dos casos de violência doméstica é 
a socialização, que começa na família, escolas, igre jas, 
instituições públicas e sociedade em geral. 

2.5  Mercados informais baluarte do 
trabalho infantil
Semanário Factual Mujimbos 
De 18 a 25 de Junho de 2011 

Os mercados infor mais são os locais onde o trabalho 
infantil ganhou maior di mensão ao longo dos tem-
pos, disse o presidente da Associação das Crianças 
Desfavoráveis de Angola (ACDA), Adriano Dala. 

Adriano Dala disse, in clusive, que, naqueles lo cais, 
crianças são usadas para a venda de produtos, como 
água e refrigerantes, e outras para a lavagem de loiça de 
senhoras que con feccionam refeições. 

Várias são as formas de trabalho de menores, dis se, real-
çando o sistema de”roboteiros”, em que os menores acar-
retam bidões de água para donas de ca sa. Esta é uma 
realidade, frisou, que se verifica em vários bairros da 
província de Luanda, onde há falta de água nas torneiras. 

O responsável explicou que este trabalho é feito, normal-
mente, por crianças que vêm das provín cias e que enviam 
para as famílias o dinheiro que ganham.”Temos trabalha do 
na sensibilização das comunidades para atenuar o trabalho 
infantil no País”, sublinhou o activista social. 

Operário, demarca as áreas férteis de actuação dos 
agentes económicas e da ordem pública; a mesma zona 
conta com uma cadeia de cantinas dos”senês”. O grupo 
de agentes, ditos polícias económicas e da ordem públi-
ca vêm amedrontando os comerciantes que ilegalmente 
exercem aquela activ idade comercial. 

Mussa Kondê, casado com uma ango lana, há mais de 11 
anos, negou aderir os serviços dos agentes daquela área 
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e tem sido sempre extorquido. Como micro empresário, 
opera duas cantinas na mesma área, o que o faz presa 
fácil destes desleais agentes, supostos a garantir a segu-
rança nacional. 

A loja encontra - se devidamente docu mentada, com 
todos os aparatos exigi dos por lei, mais mesmo assim, 
não foi suficiente para evitar a ida à unidade económica 
onde foi surripiado mais de 360 mil Kwanzas por um 
agente, assustado prefere ocultar o nome do agente, 
dizendo que não sabe o nome do mesmo. 
Muitos para fugirem destes roubos relâmpagos e siste-
matizados acabam por entrar em acordo com a rede de 
agentes com patente superior da polícia económica em 
busca de protecção e 3 em troca de uma quantia consi-
derável 5 em dinheiro. 

Na sua maioria encontram - se nesta situação,”ou arran-
jas um chefe para te proteger ou acabas a ser sempre 
multado, mesmo com documentos”, Lamentou. 
A nossa reportagem, vem denunciar um aumento de ile-
galidade tanto por parte da polícia, que, na qualidade de 
autoridade e vigilante nada faz, cor rompida com valores 
monetários e dos estrangeiros que exercem a actividade 
fora da lei, ainda assim comercializam produtos expira-
dos. Mas, o nosso alerta vai para os homens que deviam 
fazer respeitar a Lei. Aqui é chamada a disciplina, a 
prontidão, fiscalização e a inspecção policial. 
Para completar este nosso inquérito, batemos as portas 
da Direcção Nacio nal da Polícia Nacional, sem sucesso, 
pois um dos oficiais, José Francisco, chefe de Gabinete 
do Director Nacional da Polícia Económica, alega 
ausência do Chefe, sem o qual ninguém está au torizado 
a pronunciar-se. 

2.6 Populares clamam pela Intervenção 
da Polícia Económica 
Semanário Factual Sociedade 
De 18 a 25 de Junho de 2011 

Depois de ser ajus tado o preço do táxi de 50 para 100 
Kwanzas, devido à subida dos preços de com bustíveis, os 
candonguei ros retomam, em seguida, às práticas ilegais 
que aten tam contra o sector eco nómico a nível da cidade 
de Luanda. 
Conquanto haja quem consiga arcar com os gas tos vistos 
em jogo, poderá estar o seu ganha-pão. Existe quem se 
sinta frustrado com a situação, porque nem sempre com 
aquilo que aufere consegue suprir as necessidades no que 
diz respeito ao transporte. 
No sentido de apurar a situação, o Factual deslo cou-se 
a algumas paragens de táxi de Luanda, onde constatou 
o desespero e a irritação dos passageiros, face ao disparo 
do preço da corrida. Por este moti vo, populares clamam 

pela intervenção urgente da Polícia Económica (PE) 
para pôr cobro à situação que se vive na capital. 
Para se ter uma ideia, do triângulo dos congole ses até à 
Mutamba, um passageiro gasta cerca de 300 Kwanzas; 
já para quem vive nos municípios de Viana, Cacuaco, 
Cazen ga, bem como na localida de do Benfica, para 
chegar até ao centro da cidade, é preciso desembolsa): 
no máximo 600 a 700 Kwan zas. Este valor é multipli-
cado por dois, visto que são duas viagens ida e volta, 
o que totaliza uma média de 1200 a 1400 Kwanzas. 
Multiplicando este media por dias úteis, o indivíduo 
gastará cerca de 25 mil e 200 ou 29 mil e 400 Kwanzas, 
o que não corresponde ao que é auferido por muitos. 
Valdemar Sousa infor mou que vários apelos contra a 
especulação no que toca aos taxistas já foram lançados 
pelos vários órgãos de comuni cação, mas, até ao momen-
to, nada foi feito por parte da PE que vê tudo passar por 
baixo das suas bar bas”. 
“Hoje, circular em Luanda tornou-se muito caro”, disse 
Carvalho He lena, quando foi interpela do pela nossa 
reportagem. O jovem apontou, inclu sive, a isenção da 
PE na fiscalização dos actos de especulação por parte 
dos taxistas, como sendo o principal factor da sua 
continuidade.”E preciso que a Polícia ponha fim a esta 
situação o mais breve possível”, referiu o jovem. 
Na opinião de Susana José, empregada domésti ca, a vida 
já é muito difícil e, com a especulação que se regista 
quanto ao trans porte privado (os can dongueiros), as 
coisas pio raram.”Ganho cerca de 20 mil Kansas e gasto, 
só pelo transporte, cerca da metade do que recebo 
mensalmente”. 
Esta situação obriga muitos a efectuarem exer cícios rela-
tivamente à racionalização das verbas. 
Francisco Bussulo.
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3  MERCADO INFORMAL 

3.1 Contestações na samba
Jornal Angolense 
De 11 A 18 de Junho de 2011

Os pescadores e moradores das barrocas da Mamunda, 
local é tradicional na comercialização de pescado, preten-
dem manifestar-se nos próximos dias em repulsa pelas 
péssimas condições naquela cer canias, porque enten-
dem que o local não ofer ece higiene para o exercício da 
actividade da venda de pescado, para além das débeis 
condições de saneamento básico e outros, que, de certo 
modo, preocupam os moradores daquelas redondezas. 
O plano, segundo o Primeiro Secretário do MPLA na 
Samba, Eduardo Fernando, é uma a acção de protesto 
contra a acção governativa naquela zona que está a ser 
urdida por forças que diz serem”ocultas”, fundamen-
talmente, por partidos políticos da oposição.”Sabemos 
que não é uma manifestação pacífica e estamos preocu-
pados com isso. Não é correcta a desobediên cia contra as 
instituições do Estado”, disse o político, acrescentando 
que o seu partido respeita a Constituição, por isso, não 
vê nen hum inconveniente para a realização de man-
ifestações, desde que sejam pacíficas e infor madas as 
autoridades.”Respeitamos a Constituição, toda manifes-
tação deve ser com base a lei”, aconselhou. 

O número dos camaradas na Samba, disse, igualmente, 
que o seu partido naquele município goza de boa saúde e 
não quer manifestações que não sejam pací ficas. 

3.2  Mercados informais o baluarte do 
trabalho infantil
Semanário Factual Mujimbos 
De 18 a 25 de Junho de 2011 

Os mercados infor mais são os locais onde o trabalho 
infantil ganhou maior di mensão ao longo dos tem-
pos, disse o presidente da Associação das Crianças 
Desfavoráveis de Angola (ACDA), Adriano Dala. 

Adriano Dala disse, in clusive, que, naqueles lo cais, 
crianças são usadas para a venda de produtos, como 
água e refrigerantes, e outras para a lavagem de loiça de 
senhoras que con feccionam refeições. 

Várias são as formas de trabalho de menores, dis se, real-
çando o sistema de”roboteiros”, em que os menores acar-
retam bidões de água para donas de ca sa. Esta é uma 
realidade, frisou, que se verifica em vários bairros da 
província de Luanda, onde há falta de água nas torneiras. 

O responsável explicou que este trabalho é feito, nor-
malmente, por crianças que vêm das provín cias e que 
enviam para as famílias o dinheiro que ganham.”Temos 
trabalha do na sensibilização das comunidades para 
atenuar o trabalho infantil no País”, sublinhou o acti-
vista social. 

3.3  Zungueiras apelidam”Facas Mata 
Homem”
O Independente 
18 de Junho de 2011

Na confusão da buzinas de viaturas, no meio de um tran-
sito complicado, confun dindo-se com o pregão das zun-
gueiras, que anunciam os seus neg6cios na intenção de 
atrair clientes, a nossa reportagem deparou-se com algo 
que chama atenção ate aos menos atentos. O comércio 
de facas denominadas”Faca Mata Homem.”Faca Mata 
Homem”.
 
Interpeladas pela equipa de repor tagem do Semanário 
O independente sobre a origem do nome das facas, as 
vendedoras não conseguem dar uma explicação, apenas 
disseram que tem muito concorrência a venda de facas e 
compradas principalmente por senhoras (…). 

A compra do artigo com cerca de 25 centímetros de com-
primento e cinco de largura, ao preço de 200 kwanzas 
pode ser, numa primeira vista de normal, pelo facto de 
ser útil para o uso, principalmente na cozi nha.
 
“Faca Mata Homem”, até para os menos atentos chama 
atenção, como sendo uma clara adesão a violência domés-
tica, a julgar pelos quatro casos regi trados, estes anos em 
Luanda, onde os esposos foram esfaqueados pelas esposas. 

Na terça-feira (14 de Junho) uma jovem de 24 anos cortou 
com um faca parte baixa (órgãos genitais) do n morado, 
no município de Viana, supostamente por ciúmes. 

Anteriormente quando falava em violência domestica 
era de homem par mulher, ma pelo casos publicado pela 
imprensa, Policia Nacional e outras estruturas que lidam 
com estes casos, está-se numa situação do mesmo nível. 

Preocupado com a situação, jurista defendem a necessi-
dade urgente, no qual a lei sobre a violência doméstica, 
seja aprovada pela Assembleia Nacional independente-
mente de algumas questões levantadas, porque todos os 
dias deparam com situa ções do género. 

Para a jurista Sandra Macedo muitos são os casos de 
denúncia de violência doméstica ano pais, mas não 
encontram respaldo na Lei.”É o marido que espanca a 
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mulher ê a mulher que espanca marido ou filho, mas 
na polícia é considerado como um assunto de família 
e muitas vezes os casos graves podem ser enquadrados 
como ofensas cor porais voluntários ou involuntários 
dependendo da gravidade das situações”.
 
Por esta razão, prosseguiu esta atitude da policia, em 
muitos casos desencoraja os lesados, porque a resposta e 
sempre a mesma, ficando em nada. 
Já o jurista Adão Manuel dos Santos diz que a violên-
cia não é só confronto bélico. É também abuso físico e 
psicológico, preconceitos raciais, dominação de um sexo 
sobre outro, acesso desigual a bens e serviços, degradação 
do ambiente. Para o professor universitário, entende-se 
como maltrato físico à mulher, desde uma tapa na cara, 
golpes múltiplos, lançamento ao chão, queimaduras, 
lesões por armas brancas, até o homicídio; o maltrato 
sexual é constituído pelo acosso e o estupro. 

A violência psicológica inclui a ridicularização verbal, 
restrição das actividades sociais, a contracepção forçada, 
o sexo sem desejo, incomuni cação interpessoal, abuso e 
insegurança emocional e o abandono familiar. O soció-
logo, Abel Chico afirma que a maioria das investigações 
realizadas em distintos bairros de Luanda, reconhecem 
a existência de factores que influem na violência domés-
tica: proceder de uma família violenta, o alcoolismo, as 
drogas, frustrações, tensões, ciúmes, medo, ansiedade 
causada por situações negativas, condutas anti-sociais. 

Também desordens da persona lidade, baixo nível socio-
económico e educacional, famílias numerosas, o que 
contribui para que a mulher seja violentada sua integri-
dade como ser humano. 

Vários psicólogos e sociólogos dizem que não existe cor-
relação entre a gravidade da violência e prontidão com 
que se procura ajuda, em ocasiões se consulta o médico 
pela gravidade das lesões provocadas pelo agressor, mas 
a explicação dada é confusa, tudo o que faz com que se 
menos cabe a saúde física e mental da mulher ou homem. 
Em todas as partes do mundo, as mulheres maltrata-
das se comportam de forma semelhante: evitam procu-
rar ajuda, o que contribui a contínua violência, tanto as 
vítimas quanto os algozes se sentem incapazes de mudar 
a situação. 

Sentem-se acorrentadas por falta de alternativas, temor, 
vergonha, isolamento, falta de informação, pouca espe-
rança e falta de protecção. Detrás da violência se escon-
dem infinidade de causas e consequências que a fortale-
cem e reforçam. A disfuncionalidade familiar genética 
(famílias com transtornos psiquiátricos) desenvolve 
também violência doméstica, pelo que é preciso um tra-
balho profundo e contí nuo. 

Na província de Luanda tem se registado diariamente 
entre 10 a 15 casos de violência doméstica, com um 
registo de diferentes tipos de violên cia, cujas causas são 
de fórum econó mico, cultural, afectiva ou sentimen tal, 
patrimonial e de dominação e exploração. 

Para ajudar a abrandar certos comportamentos que 
nada ajudam a sociedade, uma das soluções para o fim 
dos casos de violência doméstica é a socialização, que 
começa na famí lia, escolas, igrejas, instituições pú blicas 
e sociedade em geral. 

A província de Luanda tem registado diariamente entre 
10 a 15 casos de violência doméstica, segun do revelações 
feitas hoje, na capital do país, por José Laurindo, chefe 
do departamento de Política Familiar do Ministério da 
Família e Promoção da Mulher. 

Segundo o responsável, que fala va durante uma pales-
tra no âmbito do Março/Mulher, Luanda está com um 
registo de diferentes tipos de violên cia, cujas causas são 
de fórum econó mico, cultural, afectiva ou sentimen tal, 
patrimonial e de dominação e exploração. 

De acordo coma fonte, para ajudar a abrandar certos 
comportamentos que nada ajudam a sociedade, uma das 
soluções para o fim dos casos de violência doméstica é 
a socialização, que começa na família, escolas, igre jas, 
instituições públicas e sociedade em geral. 

3.4  Populares clamam pela Intervenção 
da Polícia Económica 
Semanário Factual Sociedade 
De 18 a 25 de Junho de 2011 

Depois de ser ajus tado o preço do táxi de 50 para 100 
Kwanzas, devido à subida dos preços de com bustíveis, os 
candonguei ros retomam, em seguida, às práticas ilegais 
que aten tam contra o sector eco nómico a nível da cidade 
de Luanda. 

Conquanto haja quem consiga arcar com os gas tos vistos 
em jogo, poderá estar o seu ganha-pão. Existe quem se 
sinta frustrado com a situação, porque nem sempre com 
aquilo que aufere consegue suprir as necessidades no que 
diz respeito ao transporte. No sentido de apurar a situ-
ação, o Factual deslo cou-se a algumas paragens de táxi 
de Luanda, onde constatou o desespero e a irritação dos 
passageiros, face ao disparo do preço da corrida. Por este 
moti vo, populares clamam pela intervenção urgente da 
Polícia Económica (PE) para pôr cobro à situação que se 
vive na capital. Para se ter uma ideia, do triângulo dos 
congole ses até à Mutamba, um passageiro gasta cerca 
de 300 Kwanzas; já para quem vive nos municípios de 



Development Workshop — CEDOC 06/2011 — 22  

Viana, Cacuaco, Cazen ga, bem como na localida de do 
Benfica, para chegar até ao centro da cidade, é preciso 
desembolsa): no máximo 600 a 700 Kwan zas. Este 
valor é multipli cado por dois, visto que são duas viagens 
ida e volta, o que totaliza uma média de 1200 a 1400 
Kwanzas. Multiplicando esta media por dias úteis, o 
indivíduo gastará cerca de 25 mil e 200 ou 29 mil e 400 
Kwanzas, o que não corresponde ao que é auferido por 
muitos. 
Valdemar Sousa infor mou que vários apelos contra a 
especulação no que toca aos taxistas já foram lançados 
pelos vários órgãos de comuni cação, mas, até ao momen-
to, nada foi feito por parte da PE que vê tudo passar por 
baixo das suas bar bas”. 
“Hoje, circular em Luanda tornou-se muito caro”, disse 
Carvalho He lena, quando foi interpela do pela nossa 
reportagem. O jovem apontou, inclu sive, a isenção da 
PE na fiscalização dos actos de especulação por parte 
dos taxistas, como sendo o principal factor da sua 
continuidade.”E preciso que a Polícia ponha fim a esta 
situação o mais breve possível”, referiu o jovem. 
Na opinião de Susana José, empregada domésti ca, a vida 
já é muito difícil e, com a especulação que se regista 
quanto ao trans porte privado (os can dongueiros), as 
coisas pio raram.”Ganho cerca de 20 mil Kwanzas e 
gasto, só pelo transporte, cerca da metade do que recebo 
mensalmente”. 
Esta situação obriga muitos a efectuarem exer cícios rela-
tivamente à racionalização das verbas. 
Francisco Bussulo 

3.5  Zungueiras este tipo de jogo 
 facilita muito

Jornal a Capital 
18 De Junho De 2011

A jovem Vitória tem 31 anos e é zungueira. Vende 
pratos do mésticos. Compra a caixa de 10 pratos a dois 
mil kuanzas que, vendendo em separado, pode obter o 
lucro de seis mil kwanzas, a de pender do preço prati-
cado. Contudo, o dinheiro obtido nas vendas não cobre 
as necessidades. Nada melhor do que, diariamente, cada 
uma entregar dois mil kwanzas e, no fim do dia, como 
é o acordado, uma recebe 14 mil kwanzas. Vitória é 
natural do Bié. Contou-nos que, chegou a Luanda em 
condições precárias, em busca de meios para subsistir. 
Foi assim que começou, integrou a multidão de vende-
dores ambulantes que circulam pela capital do país. Das 
vendas, não lucra tanto, como disse, já da kixikila, sim. 
Os lu cros são melhores, dada a grandeza do grupo, em 
que está inserida, para o jogo rotativo de dinheiro. 
De acordo com o seu relato, num único mês pode con-
seguir mais de 50 mil kwanzas, o que a vender nem 
sonhar seria possível.

“Com esse dinheiro pago a renda de casa e o resto 
guardo para comprar terreno”, diz radiante a jovem, que 
nutre o sonho de, ao voltar à terra construir uma casa. 

Adelina Sumbo, 35anos é outra zungueira, que A Capital 
no encontro mercado dos congoleses. Ela disse que o tra-
balho da zunga, apesar de ser uma grande batalha, acaba 
por ser vencida no final do dia, é possível ter algo para 
comer e alimentar a família. Integrante de um grupo de 
kixikila, considera ser possível viver disso, mas depois de 
engrenar tudo funciona. 
“O difícil é começar, com o passar do tempo todas se 
acostumam. A kixikila ajuda muito”, enfatizou. Fez 
saber que quando consegue chega a vez dela, consegue 
enviar 60 mil kwanza para a família, no Bié. 

“Com kixiquila, se conseguirmos gerir bem, podemos 
fazer muitas coisas acentuou, acrescentando que quando 
alguém se recusa a pagar é-lhe retirado todo o negócio. 

“Já tivemos colegas que não pagaram a kixiquila. 
Recebemos tudo”detalhou. Se de um lado a kixikila é 
feita entre gente da mesma esfera de amizade, também é 
um negocio que estraga relacionamentos. Para Adelina 
Sumbo a kixikila é óptima para acabar com as amizades, 
isto é, quando alguém se recusa em saldar a dívida.

3.6  O que a pobreza não ensina: viver 
da kixikila
Jornal a Capital 
18 de Junho de 2011

O custo de vida cada vez mais alto está a ensinar muitas 
maneiras de desenrascar e sobreviver às pessoas. Uma 
dessas formas é a co nhecida kixikila. 
Trata-se de uma espécie de emprés timo financeiro em 
quantidades míni mas, num sistema rotativo e em perí-
odos ora diários, ora mensais, feitos por gente do mesmo 
ciclo de traba lho e amizade. 

Uma coisa é certa. Muita gente, pelo país adentro, já 
aderiu a este famoso processo de desenrasque, a kixiquila. 
Daniela Martins, funcioná ria pública, foi a primeira 
nossa en trevistada. Ela joga kixikila, há cerca de 9 anos. 

Considera a jogatina como sendo um segundo emprego, 
mas sem con trato, nem chefe. O requisito indis pensável 
é a seriedade. Daniela está numa kixikila mensal. Recebe 
o di nheiro no final do mês em que calhar a sua vez. Com 
o montante, consegue cobrir algumas despesas extras, 
que só com o salário que aufere nunca conseguiria.
 
“Pago 15 mil kwanzas (kz) e, quando chega a minha vez, 
recebo 75 mil kz, mais de metade do meu salário”, cons-
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tatou, acrescentando que para além de ajudar na cober-
tura das des pesas, a kixikila serve também para pagar 
as dívidas. Para a nossa interlocutora, a regra do jogo 
é simples e deve ser cumpri da com rigorosidade:”pagar 
sem atrasos”. 

A deslealdade para com os parcei ros, gera desconforto 
e, não raras ve zes, confusão. Chega mesmo a gerar surra 
ou invasão da casa do devedor, de onde se leva o que este 
tiver de va lor, para cobrir a dívida. 

Como a maioria das pessoas, a senhora Imaculada 
Sebastião tra balha para juntar dinheiro e algum dia 
comprar um terreno para erguer uma casa, quando 
voltar à sua terra natal, Benguela. Ela está actualmente 
em Luanda, onde tem como ocupação, cambista, vulgo, 
kinguila. Entrou na activida de há cerca de quatro anos. 
Disse à nossa reportagem que, para além de trocar 
dinheiro, entre ela e colegas praticam Kixikila diária, 
tendo cada uma que pagar dois mil kz. 

No final do dia, uma delas leva toda a”bolada”, ou seja, o 
montante da sociedade, cerca de 18 mil kzs. Em quatro 
anos nesse processo de vida, Imaculada confessa que sua 
vida mu dou completamente. Até, porque, já consegue 
ajudar seus pais em Ben guela. 
“Consegui comprar mobília nova para os meus país”, 
observou.
 
Suely Afonso, 28 anos, também já entrou no jogo por 
várias vezes. Numa delas, o montante em circula ção 
eram 500 dólares norte-america nos, mensais, só que 
depois desistiu. 
Funcionária de um salão de beleza, Suely, entretanto, 
conta que o salário que vence é irrisório, por isso, optou 
por participar nos jogos de kixikila.
 
No grupo que ela integra, partici pam 15 pessoas, entre 
amigas e co legas de profissão. Confiam-se tan to, que já 
vão nisso há mais de cinco anos. 
Pagam diariamente mil kz cada e, todas as semanas, 
duas pessoas rece bem o valor acumulado. Considera um 
negócio lucrativo. 

“No fim de duas semanas recebeu 52 mil kz. Para nós é 
rentável. Pelo, menos, eu consigo pagar a minha facul-
dade”, afirmou Suely, ao recordar com satisfação, as van-
tagens de esta neste tipo de associação.
 
“Nunca aconteceu um desentendimento no nosso 
grupo, nem falhas no pagamento”, apontou. 
Em kixikila nem tudo é um mar de rosas. Aliás, como 
num mar de rosa nunca faltam imensos espinhos, todo 
cuidado é pouco. Solange André, fun cionária de uma 
empresa privada, por exemplo, participa numa kixiki1a 

com oito amigas, com uma cota de 10 mil kz, por mês. 
Entretanto, começa a desgostar o jogo, pela delonga 
para reaver o seu dinheiro. 
“Este jogo é como um empréstimo. 
Estou nele, mas, confesso que não gostei nada. Há muita 
demora para chegar a minha vez, não sei se vou con-
tinuar”, manifestou. 
Se kixikila, também ou não, facto é que dona Laurinda 
Adriano vive con tente com o negócio que faz. Algo dife-
rente. Ela empresta dinheiro a quem precisa e obtém de 
volta com juros de 30%. 
“Se não emprestar, não tenho como sustentar os meus 
filhos, dependendo do salário”, declarou, mas recorda 
que ao longo dos seis anos no processo, já teve muitas 
desventuras, pois, foi vítima da desones tidade de certas 
pessoas.”Começar foi complica do. Tive que enfrentar 
pes soas que não honravam a palavra. Fugiam com o 
meu dinheiro”, explicou. 

Laurinda chegou ao nível de conceder emprésti mos até 
cinco mil dólares norte-americanos e sabe como dis-
ciplinar seus clientes.”Os meus lucros são altíssimos. 
Quanto mais tempo a pessoa fizer com o dinhei ro, mais 
terá de pagar”, as severa, acrescentando que sente-se feliz 
por ajudar as pessoas, mesmo que para isso, tenha que 
esvaziar al guns bolsos. 

“É bom ajudar a quem precisa. Mas lamento por ter 
que cobrar por essa aju da E o meu segundo traba lho”, 
observou. Na verdade, apesar de nenhuma universidade 
ou instituição vocacionada para tal tenha realizado um 
estudo, certo é que cente nas de famílias vivem sob o 
suporte da kixikila e dos empréstimos, neste caso das 
kinguilas, cobrados Com juros.
 
Os salários são baixos e, numa família onde só uma 
pessoa trabalha, a vida complica-se ainda mais, quando 
há demora no pagamento.
 
Quando o salário chega atrasado, já não serve, porque 
tem que cobrir as dívidas contraídas para cubrí-lo. Daí a 
alternativa são os jogos de kixikila. 

3.7  População é alertada para 
 fazer denúncias

Jornal de Angola 
20 de Junho de 2011

O chefe da repartição de saúde no município do Bungo, 
Paulo Sa muel, alertou ontem a população para a neces-
sidade de os vendedo res ilegais de medicamentos serem 
denunciados naquela circunscri ção, localizada a 81 qui-
lómetros a Norte da capital do Uíge. 
Paulo Samuel disse à Angop que a venda de medica-
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mentos fora das farmácias é uma acção que põe em 
risco a vida das pessoas, devido ao facto dos fármacos 
estarem expos tos ao sol e à poeira, alterando as sim a sua 
composição.
 
Para garantir o bem-estar das fa mílias, disse, a reparti-
ção de Saúde no Bungo vai sensibilizar a popula ção nos 
locais de maior concentra ção de pessoas, para que deixem 
de comprar fármacos em lugares impróprios.”Queremos 
continuar a prevenir as nossas famílias em re lação à 
compra de medicamentos, à semelhança do que se tem 
sido fei to sobre as doenças de transmissão sexual e a luta 
contra a malária”, sublinhou o chefe da repartição de 
Saúde do Bungo.
 
O funcionário do Ministério da Saúde assegurou que 
existem me dicamentos suficientes no centro de saúde e 
pediu às famílias para ganharem o hábito de se dirigi-
rem às unidades sanitárias para saberem do seu estado de 
saúde. Além disso, o centro de saúde do Bungo dispõe, 
além de farmácia, de um laboratório, banco de urgên cia 
e uma sala de partos, e um corpo clínico composto por 
39 enfermei ros e dois médicos. 

3.8  Cantinas não pagam imposto
Jornal Folha 8 
25 de Junho de 2011

De acordo com a nossa re portagem, os cidadãos que 
mais investem nas difer entes actividades comerciais de 
pequena dimensão são de nacionalidade estrangeira, 
através da abertura de várias lojas”canti nas” de vendas 
a retalho e a grosso nos vários municípios de Luanda. 
Es tas contribuem muito para a redução da procura e 
oferta de produtos de primeira necessidade, apesar de 
ex ercer a actividade ilegalmente, muitos não pagam 
impostos comerciais.
 
Além disso, com o intuito de manter a sua presença eco-
nómica, diga-se, benéfica para a população local, os con-
frades africanos diversificam o negócio investindo forte 
na rede co mercial angolana de aproximação. Se gundo 
a lei das actividades comerciais de pequena dimensão, 
esta actividade está reservada a cidadãos nacionais. Para 
contornar a lei, estes compa triotas exercerem-na com 
alvarás em nome de cidadãos angolanos.
 
A lei nº 01/07 de 14 de Maio, apro vada pela Assembleia 
Nacional, dá o direito ao investimento da actividade 
comercial aos angolanos. Essa norma jurídica consta 
de um regulamento da mesma lei. Igualmente, impõe 
aos estrangeiros a obrigatoriedade de in vestir em médias 
e grandes empresas, caso pretendam instalar-se no 
sector. De acordo com o regulamento, os in vestidores 

estrangeiros,”protegidos legalmente por nacionais, 
fazendo-os sócios, nestes pequenos e informais negó-
cios”, para exercer a actividade comercial, devem possuir 
instalações ou construir infra-estruturas e tendo uma 
força de trabalho constituída por 70 porcento de nacio-
nais. Garantir for mação aos empregados visando uma 
melhor prestação. A mesma prevê en tre outras, modali-
dades de actividades comerciais, a abertura de casas com 
jo gos de sala, comércio electrónico, co mércio feirante, 
comércio ambulante e lojas de conveniências.
 
Abou Cherif, 47 anos, residente em Luanda há mais de 
13 anos, exerce a actividade com o alvará comercial alu-
gado, detêm duas lojas e um armazém. Como os demais 
estrangeiros alugam o alvará cem dólares americanos e 
prestam favores a alguns agentes da polícia económica 
em troca de pro tecção. 

Durante a nossa investida, podemos constatar, 
que alguns comerciantes, detentores das lojas”de 
conveniência”cantinas” têm sido extorquidos nos 
últimos dias, nos municípios de Sam bizanga e Rangel, 
por parte de agentes da polícia económica, tudo por falta 
de alguns documentos que os legaliza. Como noutras 
zonas, a Rua Senado da Câmara, divisa o Marçal e o 
bairro Operário, demarca as áreas férteis de actuação 
dos agentes económicos e da ordem pública; a mesma 
zona conta com uma cadeia de cantinas dos”senês”. O 
grupo de agentes, ditos polícias económicos e da ordem 
públi ca vêm amedrontando os comerciantes que ilegal-
mente exercem aquela activ idade comercial. 

Mussa Kondê, casado com uma angolana, há mais de 11 
anos, negou aderir os serviços dos agentes daquela área 
e tem sido sempre extorquido. Como micro empresário, 
opera duas cantinas na mesma área, o que o faz presa 
fácil destes desleais agentes, supostos a garantir a segu-
rança nacional. 
A loja encontra - se devidamente docu mentada, com 
todos os aparatos exigi dos por lei, mais mesmo assim, 
não foi suficiente para evitar a ida à unidade económica 
onde foi surripiado mais de 360 mil Kwanzas por um 
agente, assustado prefere ocultar o nome do agente, 
dizendo que não sabe o nome do mesmo. 

Muitos para fugirem destes roubos relâmpagos e siste-
matizados acabam por entrar em acordo com a rede de 
agentes com patente superior da polícia económica em 
busca de protecção I em troca de uma quantia conside-
rável em dinheiro. 

Na sua maioria encontram – se nesta situação,”ou arran-
jas um chefe pari te proteger ou acabas a ser sempre 
multado, mesmo com documentos” Lamentou.
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A nossa reportagem, vem denuncia um aumento de 
ilegalidade por parte da polícia, que, na qualidade da 
autoridade e vigilante nada faz, corrompida com valores 
monetários e dos estrangeiros que exercem a actividade 
fora da lei, ainda assim comercializar produtos expira-
dos. Mas, a nossa alerta vai para os homens que deviam 
fazer respeitar a Lei. Aqui é chamada ê disciplina, a 
prontidão, fiscalização e ê inspecção policial.
 
Para completar este nosso inquérito, batemos as portas 
da Direcção Nacional da Polícia Nacional, sem sucesso, 
pois um dos oficiais, José Francisco, chefe de Gabinete 
do Director Nacional da Polícia Económica, alega 
ausência do Chefe, sem o qual ninguém está au torizado 
a pronunciar-se. 

3.9  Zungueriras”assaltam” ponte aérea 
dos congolenses
Jornal o Continente 
27 de Junho de 2011

A ponte aérea que liga os municípios do Kilamba 
Kiaxi e do Rangel está a ser danificada por popula-
res que têm utilizado o espaço para fins comerci ais. 
Segundo apurou o CONTINENTE, o local foi inva-
dido pelas famosas”zungueiras”, complicando a passa-
gem dos peões. Elas expõem os seus produtos, como se 
estivessem numa feira, atraindo os que passam. Dona 
Joaquina, como se identificou uma in terlocutora, optou 
por vender dentro da ponte para aproveitar a passagem 
das pessoas que sobem ou descem.”Nós descobrimos que 
vender na passa deira é mais rentável”, contou, acrescen-
tando que,”para além de vendermos bem, os polícias não 
circulam no local”. Consta que, os agentes da polícia 
fazem”vista grossa”, na sequência de alegados acordos 
com as”zungueiras”, que no final do dia dão uma gorjeta 
aos policiais. Na ponte regista-se maior enchente no 
período da manhã e da tarde, registando-se maior difi-
culdades na circulação devido os produtos que são esten-
didos no chão. Para além de dificultarem a passagem, as 
zungueiras produzem muito lixo que é deixado no local. 
Outra preocupação prende-se com os roboteiros que 
utilizam a ponte para a transportação de mercadorias 
nos carros de mão. Ainda assim, mesmo com a ponte, 
muitas pessoas preferem arriscar a vida atravessando a 
estrada em locais proibidos, sendo várias as que foram 
atropeladas. 
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4  OGE investimentos  

  publicos e transparencia

4.1 Controlo às infracções fiscais 
aumentam receitas do Estado
O independente 
18 de Junho de 2011

 
As acções fiscalizadoras do controlo e repressão às 
infracções fiscais têm permitido o aumento das receitas 
do Estado angolano, bem como a diminuição da fuga 
ao fisco e das oportunidades de cometimento de crimes 
de natureza económica. A afirmação é do Coman dante 
geral da Polícia Nacional, comissário geral Ambrósio de 
Lemos Ferreira dos Santos, que discursava em Luanda, 
na cerimónia do décimo quinto aniversário da Polícia 
Fiscal. Segundo disse, os objectivos que levaram à inte-
gração da referida especialidade na Polícia Nacional têm 
sido alcançados, a título de exemplo, frisou que durante 
o ano de 2010 foi possível a apreensão, por diversas 
infracções fiscais, de mais de 22 milhões, duzentos e 
oitenta e oito mil, setecentos e três dólares norte ameri-
canos, bem como de enorme quanti dades de cocaína e 
outras drogas pesadas.
 
Referiu, neste contexto, que são animadores os resulta-
dos alcançados no cumprimento da missão dos efec tivos 
da corporação, tendo em conta a existência da especiali-
dade que mar cou uma nova etapa no sistema de fiscali-
zação aduaneira. 

“Temos consciência de que existem ainda algumas 
dificuldades que requerem solução imediata e refiro-
-me a necessidade de recomple tamento dos efectivos, 
apetrecha mento em meios, reforço do disposi tivo ao 
longo da costa marítima e construção de infraestrutu-
ras”, subli nhou. 

Nesta data em que se comemorou o XV aniversário da 
Polícia Fiscal, Ambrósio de Lemos reiterou o seu reco-
nhecimento a todos os oficiais, subchefes, agentes e tra-
balhadores civis que têm sabido cumprir a sua honrosa 
missão, com coragem, abne gação e dedicação. 

A Polícia Fiscal da República de Angola foi fundada em 
1975 e, em 1996 foi publicado o decreto 111, referente 
à integração e acordo dos Ministérios do Interior e das 
Finanças, com vista a garantir a fiscalização aduaneira. 
A mesma é um órgão especializado que faz parte do 
Co mando geral da Polícia Nacional e que visa fiscali-
zar as mercadorias que entram e saem do país, nas áreas 
onde a alfândega exerce a sua actividade de jurisdição. 

A Polícia Fiscal, órgão operativo do Comando Geral 
da Polícia Nacio nal tem como tarefas garantir o con-
trolo de pessoas e mercadorias, pre venção, investigação 
e repressão de infracções fiscais aduaneiras, bem como 
garantir a ordem pública nas zonas fiscais e aduaneiras. 

4.2  Executivo Recorre a Créditos 
adicionais para o OGE de 2011
Semanário o País 
24 de Junho de 2011 

Contrariamente à expec tativa inicialmente ge rada por 
alguns sectores da política económica que davam como 
certa a hipótese de ocorrer uma revisão do OGE de 
2011 no mês corrente, o Executivo angolano recorreu, 
pela primeira vez, à autorização de cré ditos adicionais 
para o presente ano económico, num valor estimado de 
208,03 biliões de Kwanzas de re cursos para programas 
insuficiente mente cobertos. 

Este mecanismo, aprovado por maioria, com 170 votos 
a favor, 21 contra e duas abstenções, durante a primeira 
sessão extraordinária da As sembleia Nacional, permitirá 
a inscri ção de projectos prioritários de grande impacto 
socioeconómico, no entender do Executivo. 

O pedido de autorização de crédi tos adicionais ao 
Orçamento Geral do Estado de 2011, de acordo com o 
rela tório-parecer conjunto das comissões de economia e 
finanças e assuntos constitucionais e jurídicos, insere-se 
no mecanismo de ajustamento orça mental que prevê o 
recurso à abertura de créditos adicionais, prevista na Lei 
Quadro do Orçamento Geral do Estado nº15/10 de 14 
de Julho. 

Desta feita, o Orçamento Geral do Estado para o exercí-
cio económico de 2011, passa a prever receitas e despesas 
no montante de 4.380.439.095.390, 00 Kzs (quatro tri-
liões, trezentos e trinta e oito mil milhões, quatrocen tos 
e trinta e nove milhões, noventa e cinco mil e trezentos 
e noventa). 

O titular do pelouro das Finanças, Carlos Alberto Lapes, 
justificou, du rante a apresentação do diploma, me dida 
como tendo em consideração a necessidade suplementar 
de créditos e de inscrição de despesas relacionadas com a 
melhoria das condições de vida das populações, nomea-
damente as re lacionadas com o programa de com bate à 
pobreza, urbanismo e habitação, estimulo à produção de 
bens de consumo e promoção do comércio rural. 

Explicou, de igual modo, que o pro grama de recupera-
ção de estradas ter ciárias, despesas do processo eleitoral, 
aumento da qualidade dos serviços prestados nos hospi-
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tais regionais, atra vés da melhoria das infra-estruturas, 
de combate ao HIV / SIDA, entre outros, como estando 
entre os objectivos per seguidos. 

a facto de o Oge vigente ter sido aprovado com base 
no preço de refe rência do barril de petróleo de 68 dóla-
res, também concorre favoravelmente para a adopção da 
presente medida.

As novas projecções apontam para um preço de referên-
cia de 95,37 dóla res, tendo como consequência o exces so 
de arrecadação fiscal, provenientes da receita petrolífera 
adicional, no va lor de 178,87 mil milhões de Kwanzas, 
a relatórios
Parecer esclarece ainda que, deste modo, regista-se uma 
melhoria no desembolso de financiamento na ordem de 
29,16 mil milhões. Assim, a receita adicional disponível 
de 208,03 mil milhões deverão cobrir os créditos adicio-
nais que serão abertos por decreto presidencial. 

Angola e Rússia cooperam no domínio parlamentar 
A República de Angola e a Federação Russa assinaram, 
em Luanda, um pro tocolo no domínio parlamentar que 
visa a troca de experiências na vertente legislativa e juri-
dica entre a Assembleia Nacional e a Duma. 
O protocolo foi rubricado pelo primeiro vice - presidente 
da Assem bleia Nacional, João Lourenço, e a vi ce-presi-
dente da Duma (parlamento russo), Nadiejda Vassilieva 
Gueras simova, na presença do presidente da Assembleia 
Nacional, António Paulo Kassorna. 

A formação de funcionários par lamentares e o funcio-
namento das comissões de especialidade, são os outros 
termos do acordo que visa elevar a cooperação parla-
mentar ao nível da já existente entre os estados. 

Em declarações à imprensa, Na diejda Guerassimova disse 
que os dois parlamentos acordaram em trocar visitas 
regulares, que vão possibilitar a resolução de proble mas 
que a Rússia já ajudou a resolver noutros países. 

Na sua óptica, a elaboração de leis tem de basear -se na 
história dos pa íses e nas necessidades dos povos, tendo 
em vista a melhoria das con dições de vidas das popula-
ções e es tabilidade dos estados. 
A deputada russa, em fim de visita a Angola, considerou 
frutífero o tra balho realizado no país, destacando o con-
tacto que manteve com as au toridades angolanas. 

Elogiou o crescimento do país, so bretudo, no que diz 
respeito à cons trução de infra-estruturas. 
“Encontramos pessoas que pen sam e agem na mesma 
maneira como nós e cuidam do futuro do seu país, do 
seu povo e das crianças”, disse. 

Visitas á Endiama/Sodiam, ao Ins tituto de Investigação 
Pesqueira, Ci dade Universitária, ao Estádio 11 de 
Novembro e ao Museu de Antropologia. 
 

4.3  Oposição contraria créditos 
adicionais ao OGE 
Semanário o Pais 
24 de Junho de 2011

Na leitura da bancada parlamentar da UNITA, o orça-
mento suplementar aprovado na primeira sessão extra-
ordinária do parlamento, na terceira legislada 

vai alterar as verbas aloca das aos programas orçamentais 
com a incorporação de despesas pontuais esquecidas de 
forma esquisita. 

Esta posição foi expressa pelo líder da bancada parla-
mentar da UNlTA, Silvestre Gabriel Samy, quando apre-
sentava a declaração politica que jus tificava o sentido do 
voto da sua ban cada parlamentar que optou por votar 
contra a adopção desse mecanismo previsto por lei. 

Na sua intervenção, considerou ainda a previsão pes-
simista na com ponente de arrecadação de receitas, 
destacando que o petróleo tem tido reflexos negativos 
nalguns sectores como a saúde, a educação, a habitação 
e a agricultura, cujas verbas são fixadas abaixo daquilo 
que deveriam ter sido alocadas. 

“O Executivo opta por apresentar uma relação de acções 
com carácter meramente eleitoralista e evita apre sentar 
à Assembleia Nacional um or çamento amplo e profun-
damente revisto, estruturando de forma a dar urna res-
posta mais eficaz e cabal às ne cessidade das populações, 
tendo em conta as receitas que expõem”, disse ainda a 
previsão pessimista na com ponente de arrecadação de 
receitas, destacando que o petróleo tem tido reflexos 
negativos nalguns sectores como a saúde, a educação, a 
habitação e a agricultura, cujas verbas são fixadas abaixo 
daquilo que deveriam ter sido alocadas. 
“O Executivo opta por apresentar uma relação de acções 
com carácter meramente eleitoralista e evita apre sentar 
à Assembleia Nacional um or çamento amplo e profun-
damente revisto, estruturando de forma a dar urna res-
posta mais eficaz e cabal às ne cessidade das populações, 
tendo em conta as receitas que expõem”, disse o depu-
tado da UNITA, que disse não haver alternativa senão 
votar contra a proposta de lei. 
Além disso, o maior partido na oposição aconselhou o 
Executivo a elaboraram o mais rapidamente possí vel, 
um novo Orçamento Geral do Es tado para o presente 
ano económico. 
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Cleque em Branco Para o Executivo 
No entendimento do Partido de Reno vação Social, a 
autorização dos créditos adicionais para o OGE de 20ll 
repre senta um cheque em branco que aca ba de ser entre-
gue ao Executivo, além de constituir uma via clara de 
fuga à transparência e fiscalização, declarou.

4.4  O regime simplificado das 
execuções fiscais em Angola
Jornal de Angola 
29 de Junho de 2011

Foi publicada a notícia, na edição de 11 deJunhode2011 
do Jor nal de Angola, de que o Presidente da República 
assinou o Decreto Legislativo Presidencial que apro va o 
Regime Simplificado das Exe cuções Fiscais. 
O Decreto Legislativo Presiden cial n. 02/11, de 9 de 
Junho, publi cado no Diário da República nº 108, 1 a 
Série, foi aprovado após a promulgação e publicação 
da Lei nº 21/11, de 8 de Junho, Lei de Au torização 
Legislativa para aprova ção do Regime Simplificado das 
Execuçõe1i Fiscais. 
Trata-se de um diploma que mar ca uma viragem no 
quadro actual de cobrança dos impostos, por quanto põe 
à disposição do Estado um instrumento que permitirá 
pro ceder à sua cobrança coerciva, em caso de não paga-
mento voluntário. 
Não é propriamente uma novida de no nosso ordena-
mento jurídico, visto que tais matérias estavam re guladas 
no Código das Execuções Fiscais de 1950. 
Mas esse Código tomou-se ino perante, porque, ao 
prever a existência dos tribunais privativos das execuções 
fiscais, que, na sua es sência, eram órgãos administrati-
vos, levantou o problema da sua in constitucionalidade 
por violação do princípio da separação de poderes. 
Efectivamente, no quadro de um Estado Democrático 
de Direito, já consagrado na Lei Constitucional de 
1992, não era admissível que a função jurisdicional fosse 
exercida por órgãos integrados na adminis tração pública 
e dependentes do poder executivo. 
O parecer de ilustres jurisconsul tos da nossa praça, 
emitido em 2002, a propósito de um caso con creto, 
levou à desactivação dos tri bunais privativos das exe-
cuções fiscais, criando-se assim um vazio que teve um 
impacto bastante ne gativo na arrecadação das receitas 
fiscais não petrolíferas. 
Com efeito, regista-se, actualmen te, uma alta taxa de 
incumprimento, principalmente, em relação ao im posto 
industrial, ao imposto predial urbano e ao imposto sobre 
a aplica ção de capitais. Portanto, havia uma situação em 
que o Estado estava completamente dependente da von-
tade do contribuinte quanto à obri gação de pagamento 
dos impostos. 

A entrada em vigor do novo di ploma marca uma 
viragem radical no panorama actual, o que vai permi-
tir o aumento exponencial das re ceitas do Estado. Esse 
aumento re sultará, não só do facto de a cobran ça coer-
civa garantir que o imposto devido é arrecadado, mas 
também pelo efeito pedagógico das medidas ora adop-
tadas, no sentido de incen tivar os contribuintes a cum-
prirem voluntariamente as suas obrigações. N o entanto, 
prevê-se uma redução acentuada das multas a que haja 
lu gar relativamente aos pagamentos de imposto em falta 
que sejam fei tos nos 90 dias seguintes ao início da sua 
vigência. 
O Regime Simplificado das Exe cuções Fiscais estabelece 
que, em caso de não pagamento do impos to, o Chefe 
da Repartição Fiscal pode instaurar a execução e, con-
sequentemente, ordenar a penhora dos bens suficien-
tes para pagar a dívida exequenda e acrescido ju ros e 
multas). 
Mais concretamente, o Chefe da Repartição Fiscal pode 
ordenar a penhora de contas bancárias do executado (o 
contribuinte faltoso) ou dos seus bens imóveis. 
Trata-se de uma situação em que os bens atrás referidos 
ou as contas bancárias deixam de estar na livre disponi-
bilidade do seu titular, fi cando este impossibilitado de 
mo vimentar a conta bancária ou de proceder à venda 
do imóvel. 
Como é óbvio, o contribuinte, ou um terceiro afectado 
pela dili gência, poderão reagir, quer por requerimento 
dirigido ao Chefe da Repartição, quer por embargos de 
executado, a decidir pelo Juiz competente.
Mas é necessário deixar claro que o processo de execução 
fiscal tem natureza judicial, em obediência ao princípio 
da separação de poderes consagrado na Constituição. 
Deste modo, as garantias dos particulares previstas na 
Lei Fundamental e na legislação ordinária estão perfeita-
mente asseguradas. 
Ao Tribunal competirá decidir sobre a oposição à execu-
ção fis cal, quando deduzi da por embar gos de executado, 
a oposição à pe nhora, as reclamações dos actos prati-
cados pela Repartição Fiscal, as acções subordinadas 
de verifi cação e graduação de créditos, etc., sendo que 
o diploma atribui competência à Sala do Contencio so 
Fiscal e Aduaneiro dos Tribu nais Provinciais. 
Se, até ao final do processo, não for efectuado o paga-
mento; a Repartição Fiscal poderá vender os bens 
penhorados e os valores depo sitados nas contas bancá-
rias rever terão a favor do Estado, até ao limi te da dívida 
exequenda e acrescido. 
Não é demais frisar que as nor mas aqui em causa têm 
como prin cipal função indicar as condutas correctas, no 
caso, o cumprimen to das obrigações tributárias, para 
garantir que todos participam no esforço de contribuir 
para a satis fação das necessidades colectivas, tais como a 
Justiça, a Segurança e Bem-Estar. 
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Só assim será assegurada a deseja da justiça na distribui-
ção dos encar gos decorrentes das exigências da vida em 
comunidade, impedindo que os cidadãos cumpridores 
sejam penalizados (terão de suportar maior carga fiscal) 
pelo incumprimento dos contribuintes inadimplentes. 
Contudo, os objectivos preconi zados poderão não ser 
alcançados se não for prestada a devida aten ção ao fun-
cionamento das Reparti ções Fiscais e da Sala do Conten-
cioso Fiscal e Aduaneiro que, neste momento, só existe 
em Luanda. As dificuldades por que passa essa no va 
jurisdição, relatadas numa re portagem recente de um 
semanário privado angolano, são preocupan tes e exigem 
uma acção concertada dos Ministérios das Finanças, 
Jus tiça e Conselho Superior da Magis tratura Judicial. 
O PERT (Projecto Executivo Pa ra A Reforma Tributária) 
só terá su cesso no objectivo de aumentar significativa-
mente as receitas fis cais não petrolíferas se forem da dos 
todos os passos no sentido de providenciar os recursos 
humanos, materiais, técnicos e financeiros necessários 
ao desenvolvimento eficaz e eficiente das actividades das 
Repartições Fiscais e dos Tri bunais, que serão parceiros 
fundamentais nesse processo de reforma.

Finalmente, o Regime Simplifi cado das Execuções 
Fiscais prevê um conjunto de medidas punitivas adi-
cionais, como sejam, a publica ção da lista de devedo-
res, a proibi ção do acesso a concursos públi cos e con-
cessão de serviços públi cos, a retenção pelo Estado de 
pa gamentos do preço devidos por serviços prestados e 
a retenção de financiamentos de médio e longo prazo, 
as quais poderão ter um im pacto bastante gravoso no 
patri mónio e na actividade das pessoas e das empresas. 
Nesta conformidade, a melhor directiva é cumprir 
rigorosamente as obrigações tributárias para evi tar um 
processo de execução fiscal e permitir uma arrecadação 
satisfa tória de receitas, contribuindo para uma Angola 
melhor! 
* Jurista o deputado Sapalo António, lider da bancada 
parlamentar da terceira maior força parlamentar. 
“Entendemos que do ponto de vista da gestão é grave”, 
asseverou aquele deputado. Lembrou ainda que ao ní vel 
do país muitas obras se encontram inacabadas, apon-
tando, como exem plo, as estradas que se traduzem 
em projectos inscritos no OGE, razão pela qual alega 
não haver necessidade de aprovar mais verbas para este 
tipo de obras, porque até estão orçarnentadas, porém 
inacabadas.”O mais grave ao nível de Luanda é que 
muitas estradas que começaram a ser construídas e 
re abilitadas antes das eleições continuam a gastar rios e 
rios de dinheiro”, de nunciou o deputado do PRS. 

O parlamentar considera, por isso, que a via utilizada 
não é realista, além de apelar à coerência tendo em conta 
que se trata do dinheiro do país e que o povo deve saber 
claramente da sua aplicação. 
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5  GOVERNAÇÃO 

  DESCENTRALIZAÇÃO 
 
  E CIDADANIA 

5.1 Lei dos actos Administrativos foi 
aprovada na especialidade
Jornal de Angola do 
Dia 4 de Junho De 2011

Os deputados das comissões que respondem pela 
Administração do Estado e Poder Local e pelos 
As suntos Constitucionais e Jurídicos aprovaram, ontem, 
na especialida de, a proposta de Lei dos Formulá rios dos 
Actos da Administração Local do Estado. 

O diploma, aprovado por unani midade, vai a debate, 
na generali dade, na próxima sessão da Assem bleia 
Nacional. 

O diploma vai permitir a defini ção do regime jurídico 
dos formu lários dos actos emanados dos ór gãos da admi-
nistração local do Es tado, singulares e colegiais. 
O documento, de iniciativa legis lativa do Presidente da 
República, foi analisado na presença do vice- ministro da 
Administração do Ter ritório, que referiu os propósitos 
do Executivo com o diploma. 
Crimildo Paca afirmou que o ob jectivo é uniformizar 
todos os actos da administração local, quanto à sua 
forma e formulários para a pu blicação no Diário da 
República. 
“Temos uma lacuna no nosso Ordenamento jurídico 
sob ponto de vista de sistematização dos actos da admi-
nistração local”, disse o vi ce-ministro, sublinhando que 
o ob jectivo é garantir uma compreen são em relação a 
actos praticados pelos governadores provinciais, admi-
nistradores municipais e co munais para”evitar confu-
são entre o que é um acto, despacho, circular, edital e 
postura ou resolução”. 

No encontro, orientado pelo pre sidente da comissão 
que trata de as suntos da Administração do Estado e 
Poder Local, o deputado Zau Pu na, o vice-ministro da 
Administra ção do Território reconheceu a falta de uma 
linguagem uniforme e sis tematizada entre os órgãos da 
ad ministração local. 
Com o diploma, acrescentou, passa a haver sistematiza-
ção, efi cácia e uniformidade. 
O diploma, disse, estabelece ur gência em dotar a socie-
dade, os órgãos e instituições dos órgãos administrativo 
locais de instrumento e ferramentas capazes de servi-
rem o interesse público. O relató rio de fundamentação 

explica que, apesar da reforma ser um processo perma-
nente, é preciso aprofundar o quadro das reformas na 
Adminis tração Pública, por forma atingir o mais rápido 
possível os objectivos recomendados pelo Executivo. 
“As comissões da Administra ção do Estado e Poder 
Local e dos Assuntos Constitucionais e Jurí dicos são 
de parecer favorável e recomendam, ao Plenário da 
As sembleia Nacional, a aprovação da proposta de Lei 
dos Formulários dos Actos da Administração Local do 
Estado”, revela o relatório.

5.2  Comissões de moradores querem 
maior interação
Jornal de Angola 
17 de Junho de 2011

Moradores do município da Ingombota, em Luanda, 
defendem uma maior aproximação entre os diferentes 
organismos represen tados na administração munici pal, 
com as comissões de mora dores e outras organizações 
pri vadas sedeadas na localidade. 

A porta-voz das comissões de moradores, Lídia 
Rodrigues, trans mitiu ontem à Angop a preocupa ção 
dos habitantes da Ingombota, e considerou fundamen-
tal a partici pação dos munícipes na gestão de circuns-
crição, para a resolução dos problemas locais.”O diálogo 
entre os diferentes actores que actuam no mesmo espaço 
só traz benefícios a todos”, disse.  - 
Lídia Rodrigues louvou a inicia tiva do governo provin-
cial de Luanda, que reactivou as assem bleias de condo-
mínios e comissões de moradores.”A decisão vai permitir 
um melhor acompanhamento e sucesso dos programas 
do gover no do município em prol das comu nidades”, 
realçou.
 
A coordenação de esforços entre as autoridades e a socie-
dade civil pode, na sua opinião, resultar em grandes 
benefícios para o municí pio, inclusive na prevenção de 
doenças e no saneamento básico. 

A conservação e manutenção dos equipamentos sócio-
-comunitários, como a rede de iluminação pública e de 
água potável, escolas, centros de saúde, jardins e a dis-
ciplina na venda ambulante, segundo Lídia Rodrigues, 
são outras áreas em que as autoridades podem coope-
rar comas comissões de moradores e assembleias de 
condomínios.
 
Com uma população estimada. em aproximadamente 
600 mil ha bitantes, o município da Ingombo ta ocupa 
uma área de 13 mil metros quadrados e é composto 
pelas co munas da Ingombota ( sede), Patri ce Lumumba, 
Ilha do Cabo, Kinan ga e Maculusso.
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O governador provincial de Luanda realizou, no último 
sábado, o primeiro encontro deste ano com as comissões 
de moradores e as sembleias de condomínios dos no ve 
municípios da província de Luanda. 

5.3  Município Kilamba Kiaxi com o 
maior número de igrejas
AGORA
18 de Junho de 2011

O município do Kilamba Kiaxi é um dos que possui 
o maior número de congregações religiosas na provín-
cia de Luanda, segundo re velou o secretário-geral do 
Conse lho de Igrejas do Município do Kilamba Kiaxi 
(Cimukk). 

Francisco de Sousa disse que na circunscrição existem 
mais de 300 denominações religiosas em vias de lega-
lização, acrescentando haverem seitas que aguardam 
re conhecimento há mais de 20 anos e que funcionam 
normalmente. 
Para a fonte, o processo de le galização de uma igreja 
deveria começar da base ou seja do muni cípio onde pre-
tende se implantar, para que haja mais controlo a par tir 
daí.

5.4  Mais de mil igrejas aguardam por 
legalização  
Jornal O país 
17 De Junho de 2011

Cerca de mil e duzentas igrejas aguardam por legaliza-
ção em Angola, segundo disse a ministra da Cultura, 
Rosa Cruz e Silva, no encerramento do workshop sobre 
o fenómeno religioso que aconteceu nos dias 14 e l5 
deste mês (terça e quarta-feira), na Assembleia Nacional, 
em Luanda. 

A governante referiu que existem algumas dificulda-
des na legalização destas igrejas, decorrentes do quadro 
demográfico que o país apresenta. Ou seja, o número 
da população angolana não corresponde ao número de 
denominações religiosas que querem ser legalizadas. 
Ou seja, não temos população suficiente para cumprir os 
pressu postos da lei e pôr a funcionar estas mil e duzentas 
igrejas”. 

Ainda sobre o assunto, o reve rendo José Evaristo Abias, 
um dos prelectores ao encontro, referiu que o pluralismo 
religioso e a multipli cação das denominações são um 
imperativo da democracia e das liberdades religiosa e de 
consciência. 

O encontro reuniu mais de du zentas pessoas, entre 
membros do Executivo, deputados, directores provin-
ciais da Cultura e convidados de várias denominações 
religiosas, 

Entre as quais algumas que vêm exercendo já os seus 
cultos em ter ritório nacional mesmo sem serem reconhe-
cidas pelo Estado, como é o caso do islão. 
Alias, esta é uma das religiões que mais têm preocupado 
as autori dades, não só devido à sua rápida expansão no 
país, mas sobretudo por causa dos vários fenómenos a ela 
associados, como o terrorismo. Razão pela qual foi deba-
tida no tema”características do islão / religião islâmica 
em Angola”, proferida pelo padre António Francisco 
Custódio. 

Talvez por ser um dos mais polé micos, o assunto foi 
remetido para o fim do workshop. Moderado pelo 
jurista Aguinaldo Cristóvão, o tema

5.5  Município Kilamba Kiaxi com o 
maior número de igrejas
AGORA
18 de Junho de 2011

O município do Kilamba Kiaxi é um dos que possui 
o maior número de congregações religiosas na provín-
cia de Luanda, segundo re velou o secretário-geral do 
Conse lho de Igrejas do Município do Kilamba Kiaxi 
(Cimukk). 

Francisco de Sousa disse que na circunscrição existem 
mais de 300 denominações religiosas em vias de lega-
lização, acrescentando haverem seitas que aguardam 
re conhecimento há mais de 20 anos e que funcionam 
normalmente. 

Para a fonte, o processo de le galização de uma igreja deveria 
começar da base ou seja do muni cípio onde pretende se 
implantar, para que haja mais controlo a par tir daí.

5.6  Programa de descentralização 
financeira ajustado às necessidades 
das populações 
O INDEPENDENTE 
18 de Junho de 2011

O vice-governador do Kwanza Norte para a área econó-
mica, Manuel Abreu da Silva, caracterizou no Dondo, 
município de Kambambe, o programa de descen-
tralização financeira a nível local, como um modelo de 
governação ajustado às necessidades do povo angolano. 
Ao intervir durante acerim6nia de abertura do Workshop 
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regional sobre governação local, promovido pelo 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), Abreu da Silva realçou o contributo da descen-
tralização financeira a nível local na execução, em tempo 
oportuno, de vários investimentos direccionados aos 
sectores da saúde, educação, saneamento básico e outras 
acções direccionadas a melhoria e aumento da oferta dos 
serviços sociais básicos às populações. 

Para a concretização do referido desiderato, o responsá-
vel referiu que o governo priorizou a criação de equi pas 
técnicas municipais de combate à pobreza e baseadas na 
execução de projectos de desenvolvimento com recuso às 
propostas apresentadas pelas comunidades beneficiárias. 

Abreu da Silva assegurou ainda que o programa de 
descentralização financeira a nível local constitui uma 
experiência adquirida pelo governo de Angola, versado 
na potenciação das administrações municipais e capa-
citação têcni.ca dos recursos hu manos, sobretudo no 
Kwanza-Norte, cujos indicadores demonstram um 
futuro promissor para populações. 

Porseu turno, o director do PNUD em Angola, José 
Irias, considerou a opção governativa de desconcentra-
ção financeira, como a melhor forma de desenvolvi-
mento dos países emergentes, baseando-se da expe riência 
e resultados alcançados desde o inicio da implementação 
do projecto em Angola, em 2004. 

O mesmo apontou a parceria público-privada como 
factor preponderante para garantir uma maior cele-
ridade dos projectos sociais e reforço da capacidade 
técnica das administrações municipais com recurso às 
propostas apresentadas pelo PNUD. 

José Irias esclareceu que, no âmbito do programa de 
descen tralização financeira a nível muni cipal, o PNUD 
actualmente presta apoio técnico a 18 administrações 
municipais das províncias do Kwanza-Norte, Uíge, 
Malanje, Bié e Bengo. 

O evento promovido pelo Pro grama das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) vi sou proporcionar 
um intercâmbio entre as administrações municipais das 
províncias do Kwanza Norte, Uíge e Bengo, tendo em 
atenção os resultados alcançados com a imple mentação 
do modelo de governação local implementado à luz do 
pro grama do governo de combate a fome e redução da 
pobreza.

5.7  Programa de descentralização 
financeira ajustado às necessidades 
das populações 
O independente 
18 de Junho de 2011

O vice-governador do Kwanza Norte para a área econó-
mica, Manuel Abreu da Silva, caracterizou no Dondo, 
município de Kambambe, o programa de descen-
tralização financeira a nível local, como um modelo de 
governação ajustado às necessidades do povo angolano. 

Ao intervir durante acerim6nia de abertura do Workshop 
regional sobre governação local, promovido pelo 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), Abreu da Silva realçou o contributo da descen-
tralização financeira a nível local na execução, em tempo 
oportuno, de vários investimentos direccionados aos 
sectores da saúde, educação, saneamento básico e outras 
acções direccionadas a melhoria e aumento da oferta dos 
serviços sociais básicos às populações. 
Para a concretização do referido desiderato, o responsá-
vel referiu que o governo priorizou a criação de equi pas 
técnicas municipais de combate à pobreza e baseadas na 
execução de projectos de desenvolvimento com recuso às 
propostas apresentadas pelas comunidades beneficiárias. 
Abreu da Silva assegurou ainda que o programa de 
descentralização financeira a nível local constitui uma 
experiência adquirida pelo governo de Angola, versado 
na potenciação das administrações municipais e capa-
citação têcni.ca dos recursos hu manos, sobretudo no 
Kwanza-Norte, cujos indicadores demonstram um 
futuro promissor para populações. 
Porseu turno, o director do PNUD em Angola, José 
Irias, considerou a opção governativa de desconcentra-
ção financeira, como a melhor forma de desenvolvi-
mento dos países emergentes, baseando-se da expe riência 
e resultados alcançados desde o inicio da implementação 
do projecto em Angola, em 2004. 
O mesmo apontou a parceria público-privada como 
factor preponderante para garantir uma maior cele-
ridade dos projectos sociais e reforço da capacidade 
técnica das administrações municipais com recurso às 
propostas apresentadas pelo PNUD. 

José Irias esclareceu que, no âmbito do programa de 
descen tralização financeira a nível muni cipal, o PNUD 
actualmente presta apoio técnico a 18 administrações 
municipais das províncias do Kwanza-Norte, Uíge, 
Malanje, Bié e Bengo. 

O evento promovido pelo Pro grama das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) vi sou proporcionar 
um intercâmbio entre as administrações municipais das 
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províncias do Kwanza Norte, Uíge e Bengo, tendo em 
atenção os resultados alcançados com a imple mentação 
do modelo de governação local implementado à luz do 
pro grama do governo de combate a fome e redução da 
pobreza. 
 

5.8  Oposição contraria créditos 
adicionais ao OGE 
Semanário o Pais 
24 de Junho de 2011

Na leitura da bancada parlamentar da UNITA, o orça-
mento suplementar aprovado na primeira sessão extra-
ordinária do parlamento, na terceira legislada vai alterar as 
verbas aloca das aos programas orçamentais com a incorpo-
ração de despesas pontuais esquecidas de forma esquisita. 

Esta posição foi expressa pelo líder da bancada parla-
mentar da UNlTA, Silvestre Gabriel Samy, quando apre-
sentava a declaração politica que jus tificava o sentido do 
voto da sua ban cada parlamentar que optou por votar 
contra a adopção desse mecanismo previsto por lei. 

Na sua intervenção, considerou ainda a previsão pes-
simista na com ponente de arrecadação de receitas, 
destacando que o petróleo tem tido reflexos negativos 
nalguns sectores como a saúde, a educação, a habitação 
e a agricultura, cujas verbas são fixadas abaixo daquilo 
que deveriam ter sido alocadas. 

“O Executivo opta por apresentar uma relação de acções 
com carácter meramente eleitoralista e evita apre sentar 
à Assembleia Nacional um or çamento amplo e profun-
damente revisto, estruturando de forma a dar urna res-
posta mais eficaz e cabal às ne cessidade das populações, 
tendo em conta as receitas que expõem”, disse ainda a 
previsão pessimista na com ponente de arrecadação de 
receitas, destacando que o petróleo tem tido reflexos 
negativos nalguns sectores como a saúde, a educação, a 
habitação e a agricultura, cujas verbas são fixadas abaixo 
daquilo que deveriam ter sido alocadas. 

“O Executivo opta por apresentar uma relação de acções 
com carácter meramente eleitoralista e evita apre sentar 
à Assembleia Nacional um or çamento amplo e profun-
damente revisto, estruturando de forma a dar urna res-
posta mais eficaz e cabal às ne cessidade das populações, 
tendo em conta as receitas que expõem”, disse 

O deputado da UNITA, que disse não haver alternativa 
senão votar contra a proposta de lei. Além disso, o maior 
partido na oposição aconselhou o Executivo a elabora-
ram o mais rapidamente possí vel, um novo Orçamento 
Geral do Es tado para o presente ano económico. 

Cleque em Branco Para o Executivo 
No entendimento do Partido de Reno vação Social, a 
autorização dos créditos adicionais para o OGE de 20ll 
repre senta um cheque em branco que aca ba de ser entre-
gue ao Executivo, além de constituir uma via clara de 
fuga à transparência e fiscalização, declarou.
O deputado Sapalo António, líder da bancada parla-
mentar da terceira maior força parlamentar. 
“Entendemos que do ponto de vista da gestão é grave”, 
asseverou aquele deputado. Lembrou ainda que ao ní vel 
do país muitas obras se encontram inacabadas, apon-
tando, como exem plo, as estradas que se traduzem 
em projectos inscritos no OGE, razão pela qual alega 
não haver necessidade de aprovar mais verbas para este 
tipo de obras, porque até estão orçamentadas, porém 
inacabadas.”O mais grave ao nível de Luanda é que 
muitas estradas que começaram a ser construídas e 
re abilitadas antes das eleições continuam a gastar rios e 
rios de dinheiro”, de nunciou o deputado do PRS. 

O parlamentar considera, por isso, que a via utilizada 
não é realista, além de apelar à coerência tendo em conta 
que se trata do dinheiro do país e que o povo deve saber 
claramente da sua aplicação. 

5.9  Governador de Luanda faz primeira 
mexida no elenco
Semanário o País 
24 de Junho de 2011

Há sete meses a conduzir os destinos da províncias de 
Luanda, José Maria dos Santos fez a primeira mexida ao 
nível de três das nove administrações municipais, o que 
surpreendeu tudo e todos, nas hostes do GPL, a julgar 
pelo secretis mo que norteou a sua acção. 

Fonte do GPL disse a O PAÍS ser também a primeira 
vez, no historial de Luanda, que um governador exara 
uma despacho de exoneração e no meação que preenche 
quatro páginas do tipo A4. 

Ao todo, o governador de Luanda exonerou 19 respon-
sáveis, entre di rectores provinciais, administradores 
municipais e comunais, directores de gabinete, secretá-
rio-geral do GPL, e nomeou 22 outros para as vagas dei-
xadas e para novos postos entretanto criados 
Dos administradores municipais e comunais exone-
rados, na quarta -feira, 22, destaque para o do Rangel, 
Maciel Neto, da Ingombota, Suzana de Melo, e da 
Samba, Pedro Fançony. 

Embora o governador não tenha avançado, pelo menos 
ao nível do edifício da Mutamba, as verdadeiras razões 
da”vassourada” empreendi da no Rangel, Samba e 
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Ingombota, pelos diversos círculos da província comenta-
-se em surdina que os vi sados não se adaptaram à fIlosofia 
de trabalho implementada por José Ma ria dos Santos. 
Além disso, os mesmos adminis tradores há muito 
estavam na lista de dispensa, ainda no tempo de Fran-
cisca do Espírito Santo,.mas que fo ram sendo segurados 
por interpos tos interesses. Ainda na senda das presun-
ções, a nossa fonte adiantou que Suzana de MeIo, Pedro 
Fançony e Madel Neto tinham as imagens gastas junto 
dos munícipes e que por arrasto prejudicavam a imagem 
do MPLA, a julgar pelas constantes de molições efectu-
adas nas suas áreas de jurisdição, ineficácia no combate 
ao lixo, entre outros. 
Da mesma forma que se comenta a saída daqueles fun-
cionários, alu dindo os possíveis motivos da”sua des-
graça”, os mesmos círculos em Luanda questionam a 
manutenção dos restantes cinco administradores que 
não foram mexidos. 
Uns são de opinião que José Ma ria dos Santos não tocou 
em José Tavares, do Sambizanga, por ser.

5.10  Serviços públicos chegam ao Zango
Jornal de Angola
25 de Junho de 2011

O Serviço Integrado de Atendi mento ao Cidadão 
(SIAC) de Talatona arrecadou para a Conta Úni ca do 
Tesouro, desde a sua inau guração, em 2007, cerca de 42 
mil milhões de kwanzas, pelos servi ços prestados a mais 
de 2,7 mi lhões de cidadãos. 
:-”” A informação foi dada ontem, em Luanda, por Rosa 
Luís Micolo, directora do SIAC do Zango I, que foi 
inaugurado pelo governa dor da província de Luanda, 
José Maria dos Santos. 
Os valores arrecadados foram provenientes de serviços 
prestados pelo SIAC em emolumentos, taxas no Cartório 
Notarial, Conservató ria de Registo Civil, Comercial, 
Predial, de Propriedade Automóvel e das Direcções 
Nacionais do Ar quivo de Identificação, Impostos e 
Viação e Trânsito. 
Rosa Luís Micolo, ao discursar no acto de inauguração, 
disse que o SIAC vai minorar os problemas de acesso 
dos cidadãos aos servi ços públicos. Hoje, referiu, o SIAC 
OO1lcretiza as políticas de moderni zação dos serviços 
públicos e com a inauguração do SIAC do Zango o 
público vai ter serviços com alto padrão atendimento. 
“Não basta inaugurar o SIAC. E fulcral o cumprimento 
do compro misso dos deveres do funcionário para com 
o atendimento ao cida dão, e a busca da satisfação per-
manente do público”, disse Rosa Luís Micolo. Lembrou 
também que o Ministério da Administração Pú blica, 
Emprego e Segurança Social (MAPESS) tem alargado 
os servi ços integrados de atendimento aos cidadãos a 
todo o país, tendo come çado na província do Bengo, 

com a inauguração da SIAC Caxito. 
Antes da inauguração do SIAC do Zango, José Maria 
dos Santos relançou o Programa de Auto Em prego e da 
concessão de micro-crédito. O coordenador adjunto do
Programa, Jacinto F erre ira Domin gos, disse ao Jornal 
de Angola que empurra o programa seja relança do agora, 
ele nunca esteve comple tamente parado, teve uma redi-
finição dos conteúdos e alargamento dos cursos e carga 
horária”, acres centou aquele responsável. 

5.11  Administradores iniciam funções
Jornal de Angola
25 de Junho de 2011

O governador da província de Luanda, José Maria dos 
San tos, deu posse ontem aos novos membros do governo 
da pro víncia. Na cerimónia, que teve lugar no Salão 
Nobre do Gover no Provincial, tomaram posse a admi-
nistradora municipal Adão Malungo, Samba, Pedro 
Samuel John Júnior, Ingombota, Maria Clementina 
Gomes da Silva, Rangel e Manuel Cafussa, Cacuaco. 
Madalena Manuel é adminis tradora adjunta do muni-
cípio da Samba, Maria da Silva Freire de Carvalho 
Francisco, admi nistradora adjunta do municí pio do 
Cacuaco, António Fran cisco Catembo, administra-
dor adjunto da Ingombota e Ana Cristina Podia Kay, 
administra dora adjunta da Samba. 
Como administradores comu nais foram também 
empossa dos João Gaspar da Costa, Ngola Kiluanje, 
Manuel Bernardo, Calumbo e Júlio Manuel Tava res 
como administrador da co muna do Rangel. 
José Maria dos Santos pediu aos novos administra-
dores mais trabalho e concentração em be nefício das 
populações:”somos servidores deste povo, que é o ti tular 
natural do poder”. 
O governador de Luanda pe diu a todos os funcionários 
do Governo Provincial para terem na primeira linha do 
seu pensa mento”a solução dos problemas do povo”. José 
Maria dos Santos disse aos novos administradores que 
têm de possuir a visão ne cessária para detectar os proble-
mas do dia-a-dia dos seus muní cipes e dos seus espaços. 
O governador de Luanda apon tou o saneamento básico, 
vias de comunicação, segurança públi ca, iluminação, 
fornecimento de energia eléctrica e água potável, o pro-
blema do consumo exage rado do álcool, venda ambu-
lante e a criação e preservação das zo nas verdes como 
acções que de vem merecer toda a atenção dos novos 
administradores. 
Durante a cerimónia foram também empossados novos 
res ponsáveis do Governo Provin cial de Luanda: 
Luís Manuel Ribeiro da Mo ta, para o cargo de chefe 
do departamento de Protocolo e Relações Institucionais 
e Pau lo Kabeletete Miguel Pereira, chefe de Gestão 
Orçamental e Património. 
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A província de Luanda é cons tituída pelos municípios 
do Cacuaco, Cazenga, Ingombota, Kilamba Kiaxi, 
Maianga, Rangel, Samba, Sambizanga e Viana. 
Presidente da Akwa Sambila, uma agremiação daquele 
município, que tem em José Eduardo dos Santos, um 
membro destacado. 
Outros dizem que José Manuel Mo reno, de Viana, 
Victor Nataniel Narci so, do Cazenga e Manuel Marta, 
da Maianga não foram substituídos por serem membros 
do Comité Central do MPLA, e os sues municípios têm, 
a exemplo da Samba, Kilamba Kiaxi e Cacuaco projec-
tos de requalificação urbana e desenvolvimento de novas 
centralidades. 
Pelo sim ou pelo não, há muitas reticências no meio 
dos motivos que nortearam a saída de uns e a manu-
tenção de outros, porque conforme disse a nossa fonte, 
se for pelo posi cionamento ao nível das estruturas do 
partido, Susana de Melo também é do CC, a exemplo de 
José Moreno, Nataniel Narciso e Manuel Marta, o que 
aumenta as incertezas. 

No entanto, a mesma fonte disse acreditar que a limpeza 
ao nível das restantes administrações poderá acontecer, 
na medida em que José Maria dos Santos quererá ter na 
sua equipa de trabalho elementos esco lhidos por si e que 
se adaptem ao seu método de gestão. 
Por esse motivo, a fonte de O PAÍS disse entender que 
o processo de renovação nas administrações mu nicipais 
ainda não está encerrado, podendo nos próximos dias 
haver notícias relacionadas com o assunto. 
Dança nas direcções provinciais 
Ao nível das direcções provinciais dos ministérios 
também acontece ram mexidas, com destaque para a 
substituição de pelo menos dez res ponsáveis, sendo 
Agostinho Lima o rosto mais saliente. 
Mas em algumas áreas dessa esfera de actividade o 
cenário não mudou como era de esperar, observando-se 
apenas a mudança de um posto para outro, mantendo 
o”status”. 
Velhas figuras como Eduardo Cos ta Gabriel e Júlio de 
Carvalho foram apenas movimentadas de uma área para 
outra, mantendo-se como”de canos” dos responsáveis do 
GPL. 
Eduardo Costa Gabriel sai do Ga binete de Apoio às 
Administrações Municipais e assume agora o cargo de 
director provincial de Organização e Modernização 
Administrativa, uma área nova no organigrama do GPL. 
Outra área nova criada pelo go vernador é a de Trânsito, 
Tráfego e Mobilidade, cujo responsável é o até agora 
porta - voz da Polícia de Luanda e antigo comandante 
da Unidade de Trânsito da capital, super - intendente 
chefe Jorge Bengue. 
Agostinho Lima, que era até então director provincial 
das Eleições, é o único”peso pesado”das estruturas do 
GPL que ficou de fora, depois de vários anos no cargo. 

5.12  Mentira grosseira Intolerância 
Velada 
Semanário Folha 8 
25 de Junho de 2011

Ouvindo, vendo e lendo o pub licado pelas médias, é 
mesmo impressão com que se fica, isentos de receios 
de caluniar ou difamar seja quem for. Os casos são de 
baixa intensidade, atiçados somente pelos apaniguados 
da UNITA, de resto tudo legal, diz o porta-voz. 
Falso. Segundo se colheu, o também General Higino, 
aliás não é por acaso que o escolheram, foi suficiente-
mente astuto para orquestrar esta 2’ fase do inquérito, 
depois dos ensinamentos que retirou da primeira viagem 
que também deixou traços de muita trapaça. 

Desta vez, um cenário perfeitamente mon tado, com 
artistas ou figurinos do lado dos acusados, escolhidos 
a dedo. Apenas para olear, e de acordo com as fontes, 
sincronizaram a maquinação na metod ologia: 

1 - Audições abertas e gravadas. Exigiu-se que os do lado 
do governo e os da Unita fornecessem listas daqueles que 
prestariam declarações. Primeira questão: até quando 
vai se considerar GOVERNO/UNITA e não tão-somente 
cidadãos angolanos? 

2 – Os dirigentes locais da UNITA são obrigados a escre-
ver as suas declarações, alegadamente por serem muito 
extensas, quando para cada declarante são dispensados 
apenas 3 minutos, como se estivessem no Parla mento 
Europeu. 

3 - Os sobas que deviam se predispor ao serviço dos 
cidadãos nos mesmos moldes, transformaram-se em 
activistas do MPLA e, têm os demais como inimigos. 
Nos tectos das suas casas estão colocadas as bandeiras do 
Partido MPLA instrumentalizados, esgrimem o porquê 
que não autorizam colocação de bandeiras e actividades 
políticas, mas isto quando se trata de outros Partidos, 
porquanto o MPLA e os seus, são os únicos representan-
tes e defensores da so berania, se permitem a tudo. Foi 
então, durante a sessão, do fundo do átrio improvisado, 
angolano farto de toda esta ( porcaria grita:”Devíamos 
parar por aqui; I estes enunciados são factores de insta-
bilidade da democratização, da intolerância e contra a 
paz duramente alcançada.

4 -  Os administradores municipais e comun ais são 
na maioria primeiros secretários do Partido MPLA. 
A sua agenda é 90”10 de Luta contra a UNI T A 
e não de solução dos problemas locais e prementes do 
povo. Oprimem e assustam os cidadãos que nas aldeias 
aderem outros partidos. Não há investimento nem mate-
rial, nem temático para o ensino e à saúde. A mi séria é 
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extrema. E o MPLA quem nomeia os sobas, destruindo 
a tradição do direito consuetudinário quanto a ascensão 
de linhagem. Todo soba que se aproxime a UNITA é 
exonerado. 

5 - Contudo, o Gen eral matreiro como sempre, sabe 
que aquele que se pronunciar abertamente a favor do 
MPLA, está naturalmente imunizado e desde logo auto-
-protegido; os da UNITA não ousam porque temem 
represálias. Mas Higino Carneiro, passa a ideia dos 
sobas livremente terem seus partidos e a convivência 
ser cordial, ape sar de pequenas desavenças. Por nossos 
meios apura-se, a realidade é o avesso do enredo exposto 
pelo General, outros vão mais longe, muito pior. Nos 
quimbos há excesso de prisões arbitrárias, bastou o 
soba fazer estalar os dedos para se pren der o cidadão. 
No fundo, todas as prisões têm conotação política. Há 
uma ligação estruturada entre polícias e sobas na conso-
lidação da estratégia de crimes políticos; democracia nos 
municípios e comunas, desconhecem, esta é substi tuída 
por um estado de terror e o General 

5.13  Mídea Comunitária na Promoção 
da Cidadania 
Semanário Folha 8 
25 de Junho de 2011

O homem é um ser comuni cante. A dimensão da comu-
nicabilidade é intra-subjecti va e se abre para a alteri-
dade. Tal como a estrutura onto antropológica é dotada 
da somatici dade, da sexualidade, da racionalidade, da 
vontade, da liberdade etc., também a comunicação 
faz parte da estrutura antropológica da pessoa. (Cf. 
OLIVEIRA, 2006, pp. 145-175; MONDIN, 1986, pp. 
132-151; RABUSK, 2010, pp. 119-134 e AUROUX, 
2009). 

Como conseqüência, ela tem algumas funções que 
levam necessariamente ao desenvolvimento do homem 
e da mulher. Sendo a comunicabilidade uma proprie-
dade do ente humano, a sua negação é equivalente a 
negação da hu manidade e conseqüente inviabilização e 
realização do indivíduo no plano sub jectivo e na sociabi-
lidade (comunidade), sendo que a comunicação se dilui 
na so ciabilidade o permite interagir com os outros (1M 
BAM BA, 2003, pp.190-195; RABUSK, 2010, pp.136-
156 e MONDIN, 1986, pp.154-165) para que o Eu seja 
autenticamente Eu no processo e na dialéctica da comu-
nicação com um Tu que se traduz num Nós. 

Se pode afirmar que a comunicação se dá no (1) nível 
interpessoal e (2) in terpessoal. E nestes dois níveis onde 
se pode dar a comunicação autêntica, capaz de tornar o 
projecto humano mais humano. No caso do segundo 

nível se realiza nas comunidades microssociais: família, 
grupo de amigos, etc. Na reali dade africana, as pessoas 
trocam dados no diálogo face à face com os membros da 
comunidade, sem se preocuparem tanto com a grande 
mídia. Não é por acaso, que muitas pessoas vivem e 
ob servam cenas como a que se segue: 

João, ouvi na rádio que haverá guerra. É verdade? 
-Olha, eu também ouvi a mesma infor mação ontem. 
Confirmarei no tio Kaben gule Ngumba. 

- Faz isso. Não esquece de dar o toe sobre o que ele disser 
ouviu? 
Este diálogo acima expresso demonstra bem o quanto, 
a informação veiculada, trocada e partilhada na comu-
nidade, para a comunidade, com a comunidade, elas-
tificaria o debate e fariajus a natur eza da dimensão da 
comunicação que não se sustenta nos meios, mas sim, 
na pessoa. Mais do que uma questão técnica, a comu-
nicação é um problema antropológico e ontológico com 
impli cações sociopolítica, económica, etc. Se a comu-
nicação é uma questão an tropológica, então, não faz 
sentido pen sar numa comunicação articulada desde 
cima, porque estaria a por em causa a sua natureza e 
fim. A comunicação é humana e não técnica. Os meios 
são simplesmente auxl1io. Elasticidade des ta dimensão 
que faz parte do projecto homem. Posto isto, faz sentido 
abordar as justificativas (talvez fundamen tos), para a 
mídia comunitária. 

Justificativas para a mídia comunitária 
Há razões que justificam a necessi dade da mídia comu-
nitária nos dias de hoje. A pesquisa elenca algumas que 
se seguem: 

Promove a poliarquia versos a falência da democra-
cia representativa em det rimento do eu comunicante. 
Encontra mo-nos na era da poliarquia. Um con ceito 
proposto por Robert Alan Dahl em 1972.”Poliarquia: 
regime com disputas de poder e ampliação da partici-
pação política.” Uma das consequências ime diatas da 
poliaquia é a queda da de mocracia representativa que 
dá lugar a Democracia participativa, fundada no indi-
víduo, que faz jus ao liberalismo clássico, pelo menos 
no espírito. Esta premissa vai de acordo com a visão de 
N. Bobbio (2004) segundo a qual a De mocracia assenta 
no indivíduo, é por isso, que nas eleições não se conta 
o voto do grupo, mas de cada pessoa ou seja, um a um. 

A mídia comunitária, visa exactamente este propósito: 
criar vários centros de puder. Promover a participação 
efectiva do indivíduo por meio de órgão de co municação 
da comunidade. O Eu comu nicante se afirma e exerce 
a cidadania. Não mais uma cidadania retórica, mas 
de facto, na medida em que o indivíduo fala e rompe 
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a subalternidade comu nicativa. Deixa de ser exclusiva-
mente receptor e passa a ser também trans missor. 

Globalização versos Globalização. Nos finais dos anos 
80 e princípios de 90 com o desmoronamento do 
Marxismo e do Socialismo, começou a expansão ver-
tiginosa da globalização com todas as suas implicações: 
económica, geo política, cultural etc. 

Uma das marcas essenciais da globalização é a ascensão 
da hegemonia ocidental que se traduz na tentativa de 
homogéneas as culturas e povos e não vos surpren dais ao 
saber que um das instrumentas bases para este projecta 
acidental de Mundialização é a mídia.

 Não é por acaso que o Norte controla toda a tecnologia 
de informação e comunicação. Diante deste quadro, as 
culturas lacais devem promover politicas de resistência 
a hegemonia, sob pena de serem diluídas no projecto” 
inumano chamado globalização. Há que se promover a 
mídea comunitária para que se promover a mídea comu-
nitária para que se crie anti-corpos capazes de enfrentar 
o gigante que tende a dizimar tudo e todos em nome 
de um projecto uniforme, que na verdade é domínio e 
colonização á moda contemporânea. 
Soube disso, foi por isso que procurou por todos os 
caminhos encobrir. De um lado, perseguição dos mili-
tantes mais corajosos; de outro, protecção dos crimi-
nosos de actos de homicídios políticos. 6 - Foi-nos dito, 
MPLA é governo, não tem contas a prestar à ninguém. 
UNITA por seu turno, lamenta impotente: se reagir é 
incriminada de procurar o passado nas trevas e municiar 
a guerra. Dirigentes lo cais do Galo Negro pensam, actos 
de in tolerância e crimes políticos são estraté gia superior 
do MPLA e não de iniciativa local individual E vão mais 
longe: na al tura da Comissão Bilateral resultante dos 
acordos de Luena, há uma determinada altura, o MPLA 
passou a recusar esforços conjuntos. 

MPLA/UNITA na solução local desses problemas. Foi 
nesta altura que se agudizaram a intolerância e crimes 
políticos em quase todas as províncias de Angola. 
Finge-se que há reconciliação, mentira. 7 - Os militantes 
e membros do Partido que estão a depor. pediram que os 
sobas, os administradores e polícias sejam apartidários, 
assim não enten dem, pois são revanchistas. Em quase 
to dos os municípios, muitas casas destruí das, vidas 
humanas perdidas, jovens nas cadeias, cidadãos expul-
sos das suas co munidades e outros que têm de fugir 
por perseguições constantes; crianças impe didas de ir a 
escola pelo simples facto de seus pais serem da UNITA, 
senhoras não são autorizadas a venderem nas praças por 
serem da UNITA. 8 - E esta em suma, a constatação 
a que os membros da CPI, chegaram. A intolerância 
reina, a prepotência e sobre-aproveitamento dos órgãos 

de soberania para intimi dação e fins partidários, é uma 
con stante. Foi o que se provou no terreno e mais: os 
militantes do MPLA diante da CPI foram peremptórios, 
só querem uma bandeira que se confunde (MPlA) para 
não se volta mais á guerra. 

Para Mateus Chitanga activista social, a intolerância 
política no Huambo é um facto. Ficou patente que, o 
homem do galo negro era um preto, feito de cau da, de 
muita barba. Para todos efeitos, um diabo, com aquele 
garfo. O activis ta cívico confirmou a este semanário 
que, a intolerância política no plan alto central é um 
facto indesmentível 
Para o activista, podem aparecer pessoas antes mortas 
e agora vivas (Marcelino Pataka e Luciano Moma), é 
apenas um arranjo político. Considerou ainda que, 
reduzir o conceito intolerância político a pessoas agora 
aparecidas, é antes não assumir o compromisso com 
a referida Comissão de Inquérito. Adiantou tam bém 
que, as causas de intolerância políti ca, são profundas, 
é preciso discutirmos profundamente esta situação. 
Porque, depois fica uma situação insustentável Por seu 
turno, depois de ter passado pelo Chinjenje, Longonjo, 
Ekunha, Mungo e a sede do Huambo, Liberty Chiyaka 
a saída da reunião, em declarações a imprensa privada 
disse:”O seu partido congratula -se com a presença de 
CPI, na província do Huambo. Fomos ouvidos por que 
afinal de contas somos os mais interessados no processo. 
Fomos nós que denuncia mos as violações dos direitos 
humanos, perpetrados aqui no Huambo.”. Chi yaka, 
referia-se aos assassinatos políti cos, perseguições, prisões 
arbitrárias, destruição de propriedades e a manipu lação 
das autoridades tradicionais, bem como da comunicação 
social pública, para além da partidarização da função 
pública, situações nada abonatórias para o processo de 
paz.”Os deputados viram, ouviram, constataram um 
conjunto de situações de carácter preocupante, tal é o 
caso de um cidadão queimado a gaso lina, senhoras sem 
pernas que viram os.

5.14  Ministério da Justiça abre 
estruturas em todas 
administrações municipais
Jornal de Angola 
26 de Junho de 2011

A ministra da Justiça, Guilher mina Prata, anunciou 
ontem em Luanda que o sector que dirige passa a contar, 
em breve, com mais infra-estruturas nas admi nistrações 
municipais em todo país, onde vão funcionar os ser viços 
de Identificação civil e de registos e notariado. 
Falando na cerimónia de toma da de posse de novos 
directores da instituição, a ministra indicou que o objec-
tivo é pôr em funciona mento os serviços de justiça de 
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proximidade nas comunidades, em locais onde ocorrem 
situações de conflitualidade. 
Na cerimónia tomaram posse 25 responsável do 
Ministério da Jus tiça. Foram empossados o inspec-
tor-geral do Ministério, o chefe do Departamento de 
Identificação Ci vil de Luanda, 18 delegados pro vinciais 
do Ministério da Justiça e funcionários de restantes áreas. 
Os empossados juraram honrar os compromissos 
assumidos. 
Guilhermina Prata disse que o acto resultou de um pro-
grama de selecção rigorosa em colabora ção com os gover-
nadores provin ciais, que apresentaram candida tos com-
petentes para as respecti vas províncias. 

Modernização 
Recentemente, a ministra da Justiça manifestou a inten-
ção do seu sector promover a criação de tribunais dentro 
das novas centra lidades urbanas a serem construí das em 
todo o país. 
Guilhermina Prata disse ser in tenção do Ministério da 
Justiça garantir o surgimento de tribu nais com compe-
tência genérica a nível das novas centralidades ur banas 
em construção no país, visando aproximar os serviços 
de justiça às comunidades. Tal medi da, referiu, visa 
garantir uma maior capacidade de resposta aos diferen-
tes actos ilícitos que venham a ser registados nos referi-
dos locais, pa ra além de promover uma maior ce leridade 
processual. 
Guilhermina Prata disse ainda que o Ministério da 
Justiça encon tra-se engajado na melhoria das condições 
dos tribunais em todo o país, de modo a permitir a ele-
vação dos níveis de produtividade, maior celeridade pro-
cessual e restituir a confiança que os cidadãos nutrem 
pelos órgãos de justiça.”Esta confiança passa pela reali-
zação de uma justiça mais célere e mais justa em nome 
de quem a mesma deve ser administrada”, manifes tou a 
ministra. 
Com vista a elevar a qualidade dos serviços de justiça, 
a ministra referiu queiram atribuídos a alguns tribunais 
do país viaturas ce lulares (destinadas ao transporte de 
reclusos), grupos geradores, meios informáticos, entre 
outros meios administrativos. 
A ministra revelou ainda que o sector procedeu à aqui-
sição de al guns meios de transporte (motori zadas) a 
serem atribuídos aos ofi ciais de diligência de todo o país, 
visando garantir uma maior celeri dade e eficiência na 
entrega de no tificações a cidadãos envolvidos em pro-
cessos judiciais. 
N o âmbito da modernização dos serviços, está 
ainda a criação do re gime de Notariado e respectivo 
re gulamento, que permite a liberali zação do sector, pas-
sando esta ac tividade a ser exercida em regime concor-
rencial entre os notários pú blicos e privados. A ministra 
já ex plicou que a liberalização do sec tor do Notariado 
não deve ser con fundida com privatização. Apesar das 

limitações orçamentais nos  últimos anos tem vindo 
assistir-se a um significativo investimento no sector da 
Justiça, tanto no plano da melhoria das instalações, 
equi pamentos e meios de mobilidade, como no plano 
da qualificação dos recursos humanos, bem como das 
reformas legislativas em curso. 
Neste sentido, em 20 I O foi inau gurado o Tribunal 
Municipal de Caconda (Huíla), as salas do Con tencioso 
Fiscal e Aduaneiro e das Questões Marítimas, ambas do 
Tribunal Provincial de Luanda. 
Já no sector dos Registos e N 0 tariadó as reformas vão 
a bom rit mo, estando este Ministério a tra balhar em 
medidas importantes que introduzem simplificação, 
celeridade, qualidade e inovação, representando uma 
assinalável melhoria da capacidade de res posta desses 
serviços aos cida dãos e às empresas.

5.15  Municipes falam do estado critico 
do rangel
O continente
27 de junho de 2011

Na ocasião, foram explicadas as in úmeras dificuldades 
com que se deba tem os moradores, como o deficiente 
saneamento básico, mau estado das vias rodoviárias, 
bem como a defi ciência no abastecimento de água 
po tável e energia eléctrica. 

Para o presidente da comissão de moradores da Rua 
do Ribatejo, Alfredo Cardoso, o bairro Terra Nova, 
tem problemas gravíssimos de sanea mento básico, situ-
ação que já se ar rasta há bastante tempo, não tendo 
em momento algum beneficiado de obras de constru-
ção definitiva. Alfredo Car doso disse, também, que os 
munícipes estão, agora, à espera de um programa sério, 
exortando que o mesmo não seja viciado por elementos 
da administra ção municipal. Os moradores esperam, 
igualmente, que se coloque fim as ob ras de tapa buraco 
nas vias principais e secundárias do município. Quanto 
à distribuição da energia eléctrica no bairro, a fonte 
reconheceu que, para além das falhas que se têm regis-
tado, a situação não é tão preocupante, tendo recomen-
dado a EDEL para melhorar os seus serviços.”Nós temos 
problemas de muitos postos que arderam, es tando a 
Edel a demorar na solução do problema”, disse Alberto 
Cardoso. A moradora Jacinta Kiala, aproveitando 
a presença do governador, sublin hou que a administra-
ção municipal não tem encontrado soluções para os pro-
blemas que afligem os munícipes, devido à negligência 
que se faz sentir naquela instituição. Jacinta acu sou os 
funcionários da administração municipal de estarem 
a criar barreiras aos populares que querem dar o seu 
contributo. Em seu entender, os ad ministradores deve-
riam ir sempre ao encontro da população, para viver 
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de perto a realidade dos seus prob lemas.”Eles só saem 
dos gabinetes de prados, enquanto os munícipes se 
deparam com falta de água, luz eléc trica e saneamento 
básico”, desabafou a interlocutora. Joaquina Machado, 
por seu lado, contou que vive junto a Praça Nova, tendo 
pedidas as auto ridades no sentido de aproveitarem o 
tempo seco para repararem as ruas que se encontram 
em estado avançado de degradação, devendo-se criar 
vala de ç drenagem.”Os populares pedem que se con-
tratem empresas que vêm, realmente, fazer trabalho, e 
não aquelas viciadas nas comissões e trabalhos”, disse 
Joaquina Machado. Segundo a entrevista, muitas crian-
ças 1, perderam a vida na sequência das inundações 
durante o tempo chuvoso, c enquanto outras têm sido 
assoladas P por doenças diarreicas e paludismos coman-
dante da Divisão da Polícia do Rangel, superintendente-
-chefe a Domingos Fernandes, fez saber que a s crimi-
nalidade não é uma grande preocupação, reconhecendo 
o surgimento P de alguns casos que, a corporação tem 
sabido dar resposta, com a colabora ção da população. 
O oficial apontou como casos frequentes, o roubo de 
ma teriais nas viaturas estacionadas. Sobre o processo de 
entrega de armas ilegais em posse de cidadãos civis, disse 
que, desde o início da campanha os popu lares não têm 
colaborado com as au toridades policiais, sendo apenas 
um cidadão a entregar a sua arma. O superitendente-
-chefe exortou aos mar ginais que actuam no muni-
cípio, para procurem outro método de ganhar a vida, 
não cometendo crimes para a sobrevivência. O admi-
nistrador mu nicipal, por seu lado, reconheceu que a I 
participação da população ao encontro I foi boa, devido 
à contribuição valiosa durante os debates, devendo per-
mitir as autoridades a fazer uma reflexão profunda.
Maciel Neto considerou que os principais problemas 
levantados no encontro serão assumidos pela admin-
istração municipal.”Nós, também, como administração 
já os tínhamos no nosso pacote de programa que são 
prioritários como a saúde, educação, energia eléctrica e a 
água potável”, disse Maciel Neto, acrescentando que,”o 
ponto alto que nós tivemos é a luta para o combate a 
pobreza, programa do Executivo que está a ser entregue 
a todos os municípios. O mesmo prevê acções no mon-
tante de cerca de 288 milhões de kwanzas e que nós 
apre sentamos.

5.16  Vamos propor calendário para 
eleições autárquicas
Jornal de Angola
27 de Junho de 2011 

O ministro da Administração do Território visitou, no 
último fim-de-semana, 12 municípios em quatro pro-
víncias do país, num percurso de cerca de dois mil qui-
lómetros. O objectivo foi a avalia ção da realidade local. 

No termo da visita, que aconteceu na cida de do Dondo, 
Bornito de Sousa, falou das assimetrias entre os municí-
pios visitados e das ac ções em curso, principalmente com 
o Programa Municipal integrado de Desenvolvimento 
Rural e Combate à Pobreza. Aos jorna listas, o ministro 
falou igualmente dos preparativos das primeiras eleições 
autárquicas no país que devem acontecer logo após as 
eleições gerais do próximo ano. 
Jornal de Angola - Que avalia ção faz das visitas que 
efectuou aos municípios das províncias do Kuando-
Kubango, Bié, Huambo, Kuanza-Sul e Kuanza-Norte? 
Bornito de Sousa uma expe riência interessante. E a 
primeira que o fazemos, mas a ideia que está subja-
cente a estas visitas que fize mos foi a de que, estando 
responsa bilizados pelo Chefe do Executivo pela área da 
Administração do Ter ritório, não se pode governar com 
base nos relatórios ou ouvindo ape nas o que nos dizem. 
Não há melhor coisa do que constatar. Daí que tomámos 
esta decisão de visitar alguns municí pios, particular-
mente na província do Kuando-Kubango. Tomámos a 
iniciativa de viajar por estrada e termos contacto com 
cada um dos municípios ao longo do trajecto. 

JA – Quais as principais preo cupações encontradas nos 12 
municípios que visitou? 
BS – Visitámos Nankova, Dirico e Cuchi, na pro-
víncia do Kuando Kubango, Chitembo, Cachiungo 
e Chinguar, no Bié, Chicala  Choloango, Bailundo e 
Lunduimbala, no Huambo, Cela e Quibala, no Kuanza-
Sul, e Cambambe, no Kuanza-Norte. 
A preocupação primária foi, so bretudo, tratarmos de 
saber as ex periências e o balanço do que está a ser feito 
a nível do programa mu nicipal do combate à pobreza 
e de senvolvimento rural. Este é o pon to central. Mas 
aproveitámos tam bém para trocar impressões sobre, por 
exemplo, a organização das administrações municipais. 
Neste momento, está em análise, a nível central, a estru-
tura orgânica dos governos provinciais e, antes que seja 
aprovada definitivamente esta estrutura, pretendemos 
fazer esta troca de impressões com as ad ministrações 
municipais. Por outro lado, esta visita de trabalho é uma 
forma de conhecermos a realidade do terreno e não nos 
limitarmos so mente a relatórios. 

JA – As assimetrias entre nos municípios visitados deixam 
al guma preocupação à Adminis tração do Território? 
BS – Preocupação talvez não. São questões identifica-
das. Daí que o Presidente da República esteja a orien-
tar directamente o Programa Municipal Integrado de 
Desenvolvi mento Rural e Combate à Pobreza. 
Foi com base na identificação dum diagnóstico que fez 
de todos e cada um dos municípios, que co nhecemos a 
realidade de cada um deles e ter-se feito esta primeira 
fa se de execução deste programa. Neste exacto momento 
está-se a fa zer um balanço preliminar. 
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Esperamos, no próximo mês, reu nir todos os adminis-
tradores munici pais e provavelmente um dos pri meiros 
problemas a analisar é este, assim como a preparação 
do Orça mento Geral do Estado para 20 ~ 2. Aí vamos 
fazendo as correcções. E ver dade que não é possível 
resolver to dos os problemas simultaneamente. 

JA – Qual é o sentimento com que ficou dos municípios por 
on de passou? 
BS – Das conversas e dos encon tros que tivemos ao 
logo dos 12 mu nicípios em que passámos, tivemos o 
sentido que o impacto do progra ma, embora esteja na 
fase inicial, é positivo no que toca à municipa lização 
da saúde. Na componente educação, pudemos apreciar 
várias escolas a serem construídas, assim como noutras 
áreas, nomeadamen te a habitação social, em que cons-
tatámos a preparação das reservas fundiárias onde vão 
ser construí das 200 habitações e as do projecto de 110 
mil casas. 

JA – Em Cachiungo falou de um modelo que pode ser o 
padrão nas futuras autarquias. Que mo delo pode configu-
rar o país? 
BS – A questão das autarquias ainda está em estudo. 
Nesta pri meira fase, estamos a trabalhar na preparação 
das opções legislati vas. Era um pouco neste sentido que 
falávamos no modelo que refere. 

Existem várias experiências. Há países em que os 
representan tes eleitos da autarquia acumulam com 
a responsabilidade do Estado, outros países em que a 
entidade eleita representa os cidadãos coe xiste com uma 
outra entidade. No nosso caso poderia ser o adminis-
trador que representa o Estado. 
Mesmo em termos de organiza ção, há modelos em que 
a autar quia é um município no seu con junto e outros 
modelos em que a autarquia é apenas a cidade e ain da há 
modelos híbridos. São ques tões que estamos a ver. 
Na base disto, vai ser proposto um calendário no sentido 
de se preparar as próprias eleições au tárquicas que estão 
a ser divisadas muito provavelmente logo depois do 
pleito de 2012. 

JA – No Kuando-Kubango, o governador falou de uma 
nova programação financeira. Isso é exclusivo daquela pro-
víncia ou vai estender-se ao resto do país? 
BS – O modelo de programação financeira é uniforme 
e está feito, com base no Sistema Integrado de Gestão 
Financeira do Estado.
O que pode variar são as condi ções e as especificida-
des em cada um dos municípios. Talvez seja impor-
tante destacar, na senda das preocupações apresentadas 
pelo governador do Kuando Kubango, este Programa 
Municipal In tegrado de Desenvolvimento Ru ral e 
Combate à Pobreza que tem adjacente um programa 

próprio. Com base na experiência da exe cução do orça-
mento do corrente ano vão ser preparados vários modelos 
e opções sobre o orça mento de 2012. 

JA – Há um tratamento espe cial para os municípios que 
têm maior facilidade de contacto com os países fronteiriços, 
como é o caso de Nankova e Dirico, que distam a 600 e 
800 quilómetros da capital da província? 
BS – Não só Nankova e Dirico. O Kuando-Kubango 
é uma das províncias que tem municípios bem distan-
tes. A duração do voo de Menongue ao Dirico é prati-
camente idêntica a que se leva, na mesma aeronave, de 
Luanda até ao Huam bo. O terreno é de difícil acesso 
por fala de estradas em algumas áreas, como é o caso 
de Nankova e Dirico, embora esteja no programa 
do Executivo e as obras em algumas estradas estejam 
em execução. Temos também a leste o municí pio de 
Mavinga e outros municí pios em direcção à fronteira 
com a Zâmbia que, logicamente, vão merecer, da parte 
do Executivo, atenção especial. 

JA – A transferência da sede do município de Nankova 
para a co muna do Rito será consumada? 
BS – O Governo provincial do Kuando-Kubango apre-
sentou uma proposta neste sentido. Como pu demos 
constatar durante a nossa vi sita, Nankova era uma 
antiga base dos fuzileiros navais portugueses e nota-se 
que a sede do município é constituída por pequenos 
casebres, isto para não falar do terreno que não permite 
edificações. Por esta razão, a sede da Comissão Nacio nal 
Eleitoral, o hospital e o edifício da administração muni-
cipal tive ram de ser construí dos onde as ter ras são um 
pouco mais sólidas. 
O governo da província propôs a transferência da sede 
do municí pio para a localidade do Rito, a 20 quilóme-
tros a sul de Nankova. 

JA – O Governo do Kuando  Kubango apresentou uma 
ques tão que tem a ver com a substi tuição de batas escolares 
por uniforme... 
BS – O Governo provincial do Kuando-Kubango 
colocou esta preocupação e diz que tem sido difícil em 
todas as zonas a ques tão do asseio, o que cria de certa 
forma dificuldades na utilização das batas escolares que 
exigem um esforço tremendo para man tê-las asseadas. 
Vamos transmitir esta preocupação ao Ministério da 
Educação. 
Devo dizer que há bastante tem po que partilhamos esta 
tese. Re cordo-me que, logo após a inde pendência nacio-
nal, víamos em qualquer canto, até o mais recôn dito, 
crianças das escolas vestidas com um calção azul-escuro 
e ca misola também da mesma cor com um tom claro. 
Acho que é muito mais fácil ge rir um fardamento do 
que uma ba ta. Duas ou três mudas do farda mento 
escolar devem certamente servir para utilizar durante 
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uma sema, enquanto com duas ou três mudas de bata 
é necessário que tem também duas ou três mudas de 
roupa normal. 

5.17  Primeira rádio comunitária começa 
a emitir em Nharea
Jornal de Angola
29 de Junho de 2011 

A primeira rádio comunitária de Angola será oficial-
mente inaugura da no próximo mês, no município de 
Nharea, província do Bié, disse ontem ao Jornal de 
Angola o admi nistrador daquela circunscrição. 
Nicolau Sapalo explicou que o si nal da estação j á está 
no ar, numa fa se experimental, acrescentado que a mon-
tagem de uma torre de 40 me tros, com um emissor de 
250 watts, está prestes a ser concluída. 
Está igualmente em curso a ins talação de um repetidor 
do sinal para todo espaço geográfico do município e a 
montagem do siste ma eléctrico, incluindo a coloca ção 
dos equipamentos técnicos e da área administrativa. 
Nicolau Sapalo lembrou que a construção da rádio 
comunitária é uma iniciativa da administração lo cal, 
no âmbito do Programa Muni cipal Integrado de 
Desenvolvimen to Rural, em parceria com o Minis tério 
da Comunicação Social, 
O director da emissora provincial do Bié, da Rádio 
Nacional de An gola, Fernando Manuel, elogiou os 
esforços do Executivo para levar a informação às comu-
nidades, com vista a melhorar a qualidade de vida das 
populações. 
O município de Nharea, a 176 qui lómetros a Nordeste 
da cidade do Kuito, tem uma superfície de 7.607 quiló-
metros quadrados e compreen de cinco comunas. 
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6  URBANISMO E HABITAÇÃO

6.1  Quando famílias correm o risco de 
ficar sem tecto
Novo jornal
7 de junho de 2011

NO BAIRRO da Praia do Bispo qua tro famílias correm 
o risco de perder as suas residências. Todas elas são 
acusadas de ocuparem os imóveis ilegalmente por uma 
senhora que diz ser a legítima proprietária das casas. 
A acusação é refutada pelos visados que garantem que 
vivem ali há mais de 30 anos e que têm pago a renda na 
junta habitacional.

Segundo os lesados, tudo aconteceu quando Carlos 
Gouveia, antigo mo rador da casa mãe (a habitação 
que fica na parte frontal da rua), viajou para Bangui, 
capital da República Centro Africana, para tratar de 
algum, mas questões familiares e deixou a sua afilhada 
Filomena Pioca a tomar conta da sua suposta residência. 
Passados alguns anos, o padrinho veio a falecer e a partir 
daí, come çou o litígio com os vizinhos. 

Filomena Pioca passou a exigir dos vizinhos a mensa-
lidade do aluguer das casas, mas estes não, concorda-
ram, porque defendem que não de vem pagar a renda 
à senhora em cau sa, mas sim ao Estado, como sempre 
fizeram. Não gostando da reacção dos vizinhos, a então 
proprietária despejou sem aviso prévio uma das inqui-
linas, Madalena Pascoal. Não tendo para onde viver, 
a mulher viu- se obrigada a arranjar uma”cubata” no 
mesmo quintal onde vive há três anos com a sua farm1ia. 

A nossa entrevistada convidou-nos para entrar na sua 
humilde casa, feita de lona e coberta, com alguns reta-
lhos de chapinhas e sem porta. Uma cortina apenas 
faz de porta. Já no interior da casa, encontrámos uma 
cama, uma televisão e calçado pendurado na parede. Os 
móveis estavam todos amontoados e não havia espaço 
para as pessoas se  comoverem.
 
Com um olhar melancólico, Mada lena Pascoal 
começou a contar a batalha que enfrenta diariamente 
naquela”cubata”.
“Aqui estamos mal. Não temos casa de banho, fazemos 
as necessidades maiores e menores no saco e depois des-
pejamos no contentor de lixo”. Foi esta a resposta que 
Madalena nos deu, quando questionada sobre a forma 
como ela e a sua família fa zem as necessidades. 

A mulher, que ficou viúva há uma semana, disse que o 
seu marido morreu de dores na coluna.”Ele tinha que 

ceder todos os dias a nos sa cama para mim e os meus 
filhos e ele dormia no chão. Com o passar dos meses, a 
dor na coluna foi au mentando e ele acabou por morrer”, 
revelou Madalena Pascoal, com a voz embargada, acres-
centando que as suas duas irmãs dormem à porta da 
casa. 
A cozinha é totalmente descoberta e, no tempo chuvoso, 
os inquilinos desta residência precária vêem-se impedi-
dos de cozinhar.
 A viúva disse também que, quanto à higiene corpo-
ral, têm de acordar muito cedo para tratarem dela no 
quintal, antes que os vizinhos acordem.

 A família de Alice Pedro e mais outras duas famílias 
também correr risco de perder a sua casa. Segundo 
Alice, o caso está em tribunal, mas a senhora Filomena 
diz-lhes para terem esperança, porque ela, como sempre, 
vai ganhar a causa, porque goza de imunidade.
 
“Esperemos que alguém de direito vele por nós, porque 
ela diz sem que vai ganhar a causa. Ela já nos encontrou 
aqui. Quando vim para. aqui, eu era criança, estou aqui 
mais de 30 anos”, recordou. 
Os nossos entrevistados disseram; que o caso está no tri-
bunal há m de 10 anos. 

O Novo Jornal apurou que a casa n era propriedade 
de Carlos Gouveia mas sim de um cidadão português 
chamado José Henriques, que depois da independência 
entregou casa ao então cunhado do senhor Gouveia para 
que cuidasse dela.

“O. Senhor Gouveia passou a perna ao meu pai e a 
Filomena passou meu tio Gouveia”, esclareceu, por 
telefone, Amélia Pinto, filha Adelino Pinto, amigo do 
proprietário legítimo da casa, acrescentou”Não sei como 
a senhora Filomena conseguiu um documento que o 
imóvel é seu”. 
O Novo Jornal contactou a senhor Filomena Pioca, mas 
esta recusou falar para a imprensa. 

6.2  Cerca de três mil residências são 
erguidas em Malange
Jornal de Angola
Do dia 11 de Junho de 2011

A província de Malange vai pas sar a dispor, nos próxi-
mos tempos, de 2.600 novas residências, no âm bito do 
Programa Nacional de Ur banismo e Habitação, anun-
ciou on tem o coordenador da comissão na cional para a 
implementação do re ferido projecto. 

De acordo com António Gamei ro, que falava durante a 
reunião do conselho técnico deste organismo, na cidade 
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de Malange, o programa está previsto arrancar antes da 
primeira quinzena do mês de Novem bro deste ano. 

O coordenador da Comissão Na cional para 
Implementação do Pro grama de Urbanismo e Habitação 
referiu que o custo dos kits varia entre os sete mil e os 15 
mil dólares, tendo adiantado que para a aquisi ção deste 
pacote cada pessoa vai receber um crédito bancário. 

O administrador do município de Calandula, Manuel 
Campos, lou vou a iniciativa do Executivo, uma vez que 
vai minimizar a situação habitacional de muitos cida-
dãos e, em particular, dos munícipes da 

Projectos habitacionais ganham corpo sua circunscri-
ção Além disso, vai permitir o descongestionamento da 
cidade de Malange O responsável garantiu que já estão 
identificados os terrenos para a implementação do pro-
grama, nomeadamente na localidade de Quiambata e na 
sede do município e anunciou que o pro jecto de cons-
trução de residências sociais para os quadros, no âmbito 
do Programa de Investimentos Pú blicos (PIP), já está a 
andar.

6.3  Odebrecht antecipa-se na entrega 
de imobiliário
Jornal expansão do dia 17 
de Junho de 2011

Localizado em Luanda Sul, o em preendimento está ava-
liado em 215 milhões USD e comporta 260 apartamen-
tos distribuídos por 13 torres que ocupam uma área de 
cerca de 56 mil metros quadra dos. 
Segundo o director de contrato da Odebrecht Angola, 
Félix Mar tins Filho, que fez a apresentação do projecto 
à imprensa, esta se mana, a construção do referido pro-
jecto teve início em 2008, com previsão de conclusão e 
entrega aos clientes em Abril de 2012. 
Contudo, fruto de muito pla neamento e do compromisso 
com a satisfação dos clientes, apesar da crise económica 
e fi nanceira mundial, que afectou o País, a Odebrecht 
conseguiu con cluir o projecto com antecedên cia de um 
ano, contrariando a tendência do mercado, caracteri-
zada por atrasos na conclusão de projectos imobiliários. 
“A conclusão antecipada deste projecto é uma continu-
ação da estratégia de investimento da construtora, que 
se prepara para apresentar a mais nova etapa do Belas 
Business Park, no final des te mês de Junho, um com-
plexo residencial e empresarial que reúne inúmeras van-
tagens, pela sua localização e conveniência em termos de 
opções de serviços e entretenimento”, salientando tratar-
-se este feito um”marco de prestígio para a história da 
em presa”. 
Com vista para o mar, gás cana lizado, ginásio, garagem 

coberta, parque de estacionamento para visitantes, o 
empreendimento integra apartamentos do tipo T2 e 
T3 que estão a ser comercializados ao preço de 700 mil 
USD e 900 mil USD, respectivamente. 
De acordo com o director de contrato da Odebrecht, 
dos 260 apartamentos, 97% foram vendidos ainda na 
fase da concepção do projecto. 
“Na altura, os interessados fi zeram um pagamento 
antecipa do de 20% do valor da residência e, neste 
momento, apenas 12 resi dências aguardam por clientes”, 
explicou o gestor, salientando que os novos proprietários 
passa rão a pagar mensalmente o equi valente a 500 USD 
de custos com o condomínio. 

Félix Martins caracterizou o empreendimento Noblesse 
Resi dence como sendo o seguimento de outros projectos 
da empresa, a exemplo do Luanda Sul e Belas Business 
Park. 
No entanto, para os próximos tempos, a Odebrecht pro-
jecta le var avante a construção de pro jectos imobiliários 
similares, nas províncias do Huambo e de Ben guela. 
A Odebrecht opera no mercado nacional há mais de 26 
anos, ten do entrado com o projecto de construção da 
barragem hidroe léctrica de Capanda, em Malanje. 
Até à data presente, a constru tora realizou alguns dos 
projec tos de infra-estruturas de maior impacto econó-
mico no País, no meadamente a construção do Be las 
Shopping, a rede de super mercados Nosso Super, as 
insta lações do Serviço Integrado de Atendimento ao 
Cidadão (SIAC), a auto-estrada periférica Cabo lombo-
Viana e a revitalização das principais vias urbanas da 
cidade de Luanda. 
Nos últimos anos virou tam bém a sua área de actuação 
para o agro negócio, com o projecto da fazenda agrícola 
Pungo a Ndon go, na província de Malanje. 
No âmbito da sua responsabili dade social, a Odebrecht 
Angola apoiou a construção do complexo escolar Dom 
Bosco, em Luanda, e patrocina a edição de livros de 
au tores angolanos, numa parceria com a União dos 
Escritores An golanos (UEA).

6.4  Um milhãõ de casas para quem?
jornal angolense 
de 11 a 18 de junho de 2011

Que não restem a promessa que empurrou o MPLA 
para a estrondosa vitória d 2008 foi a de construção 
de um milhão de casas, contudo, quando caminhamos 
para próximo ano eleitoral começamos a questionar: um 
milhão de casas para quem? 

Para seja mais fácil um camelo passar pelo buraco de 
uma agulha do que o Governo construir um milhão de 
casas em tão pouco tempo, não restam dúvidas de que 
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estão a ser construída: um número considerável de casas 
em todo país, através do plano de construção de habita-
ções sociais, do projecto”Angola Jovem” e tantos outros, 
contudo, continua muito nebuloso o processo de atri-
buição ou comercialização das residências em questão. 
Até ao momento, o cidadão comum continua sem 
saber quais os critérios para ter acesso as tão sonhadas 
casas, não digo para receber de oferta, mas para pagar, 
de acordo com os seus recursos. É inaceitável que falte 
transparência em todo processo, porque as referidas resi-
dências estão a ser con struídas com fundos públicos e 
fazem parte da promessa eleitoral de um partido que 
ganhou as últi mas eleições com 81 % dos votos. O facto 
de tanta gente ter confiado no MPLA deve levar a que 
os seus líderes e gestores deste projecto permitam que 
quem realmente precisa tenha acesso as casas ao invés 
de distribuir as habitações de acordo com critérios como 
a filiação partidária, relação de par entesco com um 
membro do Governo, bajulação ao sistema e outros que 
nem me atrevo aqui a falar. 
Neste processo deve ser evitado o que aconteceu com o 
Projecto Nova Vida, em que as residên cias foram dadas, 
na sua maioria, a pessoas que já têm casas no centro 
da cidade e que, simples mente, as alugaram e estão des-
cansados a espera da próxima oportunidade, enquanto 
quem real mente precisa continua na miséria, vivendo 
em cubículos de chapa, em bairros sem luz e sem água 
potável. 
Mais grave em tudo isso é que, quanto sei, as casas que 
estão a ser erguidas já têm donos e, inclu sive, estão já 
distribuídas por quotas a funcionários seniores de minis-
térios, a estruturas do partido maioritário, caminhando 
para uma teia de favorecimentos difícil de seguir. 
Onde está a justiça? uns comem tudo e outros sem pão. 
Se, realmente, serão construídas um milhão de casas é 
uma óptima oportunidade de mudar a história de um 
milhão de famílias, de fazer o que é certo e apoiar quem 
realmente precisa, seria uma mais valia para o partido 
no poder e reforçaria a confiança do eleitorado no actual 
governo. 
  
Quando terminar todo este processo, não poderemos 
nos convencer com as entrevistas que serão dadas pelos 
poucos”felizes contemplados” pelas casas que estão a ser 
escondidas a sete chaves como a nova cidade de Kilamba 
Kiaxi, teremos que ir mais longe e questionarmos 
quantos de nós tivemos a possibilidade de comprar uma 
casa ao Governo, quantos dos que nos cer cam tiveram esta 
possibilidade? 
Já não podemos esperar pela justiça social, é imperioso 
que todos angolanos sentem e reflictam sobre a melhor 
maneira de distribuir equitativamente a riqueza do 
país, porque tudo que temos não pode ficar nas mãos 
de uns quantos enquanto minguamos neste mar de 
preocupações.

Nesta altura, por tudo que tenho observado, julgo que tenho 
o direito de questionar: um mil hão de casas para quem? 

6.5  Odebrecht investe mais de 1 bilião 
de dólares no imobiliário 
Agora 
18 de junho 2011

Nos últimos cinco anos a empreiteira brasileira proce-
deu a entrega de 1300 uni dades e interveio em vários 
projectos, in cluído agrícolas com destaque para a os bio 
combustíveis
A construtora Odebrecht apre sentou esta semana, 
em Luanda, o seu mais recente investimento imobili-
ário avaliado em 215 mi lhões de dólares. Trata-se do 
No blesse Residence, um moderno e bem equipado con-
domínio de luxo localizado em Talatona, com 260 apar-
tamentos distribuídos por 13 torres numa área de 56 mil 
metros quadrados. 
A empreitada, que deveria ser entregue no próximo ano 
está já concluída, sendo que 97% do em preendimento 
já foi vendido. 

A conclusão antecipada do pro jecto responde a uma 
estratégia de investimento num sector cada vez mais 
competitivo, segundo os executivos da empresa. Cada 
apartamento terá sido comerciali zado entre 600 a 900 
mil dólares, considerando as suas dimensões e o custo de 
construção, na base de 3000 dólares o metro quadra do. 

Nos últ imos cinco anos, a Ode brecht procedeu à 
entrega de mais de 1300 unidades, interveio no assore-
amento do rio Catum bela, na construção de 31 super-
mercados da rede Nosso Super, construiu o canal de 
águas do Ki kuxi, beneficiando mais de três milhões de 
pessoas, além de ter as suas impressões digitais na cons-
trução das barragens de Kapanda (Malanje) e Gove, no 
Huambo.
 
O total do investimento, apenas no imobiliário, anda 
à volta de 1 bilião de dólares, de acordo comas nossas 
fontes. 
“Também construímos 205 casas do condomínio 
Atlântico, bem como o Business Park (complexo de 
escritórios e aparta mentos), em Luanda Sul. Estamos 
a intervir nas vias, e prevemos avançar na constru-
ção e moderni zação do aeroporto da Catumbela em 
Bengue la”, sublinha Félix Filho, director de contrato da 
empresa. 

No país há 26 anos, a Odebrecht também está presente 
no sector mineiro com urna participação de 16,4%, 
na Sociedade Mi neira de Catoca, e investiu no sector 
agrícola, nomea damente na fazenda Pungu-Andongo 
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(produz ração animal, fuba de milho e fei jão) e nos bio – 
combustíveis, com vastos campos de plantação de cana-
-de-açúcar em Malanje. 

A empreiteira opera com 13 mil trabalhadores 960 dos 
quais ex patriados. A sua estratégia con siste na aposta 
contínua na formação e capa citação da mão-de-obra 
nacional. J.G. 

6.6  Autoridade do sumbe preocupadas 
com as construções ilegais no 
chingo
Jornal de angola
20 de junho de 2011

A chefe de secção de Pescas e Ambiente da Administração 
Mu nicipal do Sumbe, Maria do Céu Jesus, denunciou 
ontem que a inobservância de regras sobre a preserva-
ção do Ambiente, es tá a tomar contornos alarman tes e 
põe em perigo o ecossiste ma, saneamento e as infra-es-
truturas rodoviárias. 

Maria do Céu Jesus diz que é pre ciso inverter este 
cenário, que só é possível”devido à inércia na apli cação 
dos instrumentos legais que punem os actos contra o 
Ambien te”. Outra preocupação da secção de Pescas e 
Ambiente prende-se com a falta de meios de transporte 
e de técnicos para sensibilizarem as comunidades. 

“Todos os dias assistimos à de gradação do Ambiente 
pelas activi dades humanas, mas não há rigor na punição 
dos infractores para de sencorajar tais práticas”, disse 
Ma ria do Céu Jesus:”é muito urgente uma mudança de 
comportamentos, na perspectiva individual, familiar e 
comunitária”. 

Outra preocupação apontada pe la chefe de secção de 
Pescas e Am biente prende-se com a ocupação ilegal 
de espaços para fins de cons trução de habitações, nos 
montes circundantes do Sumbe:”os ocu pantes ilegais 
não poupam as plan tas e rochas que jogam um impor-
tante papel de contenção dos so los”. A responsável do 
Ambiente da Administração Municipal do Sumbe acon-
selha as autoridades tradicionais e as populações a po rem 
fim à venda de terrenos para construção que não lhes 
perten cem e que causam sérios proble mas ao Ambiente. 

Maria do Céu esclareceu que a cidade do Sumbe e os 
seus arredo res começa a ressentir-se da falta de esgotos 
nas áreas onde foram erguidos bairros não urbanizados, 
acrescentando que as más práticas contra o Ambiente 
estão a provocar erosões, o que representa um peri go 
para a própria existência da cidade. A chefe da secção 
de Pescas e Ambiente defende a criação de re des sociais 

comunitárias que de senvolvam acções de sensibiliza-
ção das comunidades em torno da defesa do Ambiente, 
sublinhando que”o impacto de acções pedagó gicas é 
tardio, mas sensibilizar e fa zer é mais prático”. 

Maria do Céu Jesus critica tam bém a forma desor-
deira como é de positado o lixo, um processo que não 
ajuda os serviços encarregados da recolha dos resíduos 
sólidos:”nós verificamos que, em muitos casos, o depó-
sito de lixo é feito por crianças ou adolescentes, fora dos 
contentores. Temos de acabar com isso”, alertou. Pediu 
que o depósito do lixo seja feito pelos adultos nos locais 
próprios, porque os resíduos domésticos espalhados pelo 
chão podem causar graves problemas de saúde pública. 

Morro do Chingo 
A chefe de secção de Pescas e Ambiente do Sumbe 
manifestou”muita preocupação” com a inva são de casas 
no morro do Chingo. As pessoas ocupam ilegalmente o 
morro com habitações. 
O morro do Chingo num passado recente estava livre 
de casas e de problemas ambientais. Hoje é a área do 
Sumbe mais sujeita à pres são humana e são visíveis por 
toda a parte construções anárquicas. 

O mais preocupante é que as bar reiras que protegem a 
Estrada Na cional número 100 estão a sofrer erosões que 
podem evoluir para ra vinas. Quando isso acontecer a via 
fica cortada e os prejuízos são in calculáveis. 
A inconsciência de alguns e a ne gligência das autoridades 
compe tentes podem causar graves prejuí zos a milhões de 
angolanos que precisam da estrada para viver. 
A nossa reportagem constatou que na curva que dá 
acesso à entrada para o bairro do Chingo, as ravinas 
começam a surgir. 

Se nada for feito de imediato, nas próximas chuvas 
o pior pode acontecer. Maria do Céu Jesus diz que a 
devastação de cactos e a exploração ilegal de pedreiras 
constitui um grande perigo. 

Vandalismo nos cemitérios 
 As construções anárquicas não pouparam os cemitérios 
e Maria da do Céu Jesus defende que a reposição da 
legalidade passa por ac ções conjuntas que envolvam as 
autoridades, sociedade civil e po pulação em geral. 

Para inverter o actual quadro, Ma ria do Céu defende a 
conjugação de esforços entre as autoridades e as popu-
lações, através de diálogo e para se definirem acções em 
que todos saiam a ganhar. 
 Mas a ocupação abusiva de esses paços públicos em 
prejuízo de todos, não pode ser impedida apenas pelo 
diálogo. A autoridade do Esta do tem de estar presente, 
sobretu do quando alguns se apropriam ile galmente 
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daquilo que é de todos. Maria do Céu disse que é preciso 
agir agora para travar a destruição do ambiente. 

6.7  Familia despejada pelo tribunal 
provincial de luanda esta ao relento
Jornal semanario continente
de 24 de junho de 2011

Uma família composta por doze mem bros foi despejada, 
recentemente, na rua dos Doentes (29 A) bairro Tala 
Hady, município do Cazenga, em Luanda, por elemen-
tos da Polícia af ectos a 123 Esquadra, sob orientação do 
Tribunal Provincial de Luanda, ale gando que a mesma 
vivia ilegalmente naquela residência.
 
Em declarações ao CONTINENTE, Bernardinelli da 
Silva Faria (filho) lembrou que antes do seu pai, Matias 
André António, construir a residên cia procurou seguir 
todos os passos necessários, no sentido de localizar o 
dono do terreno, mas este não apare ceu. 

De acordo com a fonte, o terreno em causa estava em 
litígio, tendo sido abandonado há 22 anos. Assim sendo, 
Matias António viu-se na obrigação de seguir os trâmi-
tes legais, a partir do Governo Provincial, no sentido 
de confiscar o terreno, tendo recebido luz verde daquela 
instituição do Estado.”Assim, nós demos início ao pro-
cesso, recorremos à Comissão de Moradores do bairro 
Tala Hady, na zona 19, no sector, 4. A partir daquele 
momento seguiu-se os trâmites legais, tendo ido à admi-
nistração municipal do Cazenga, onde o mesmo pro-
cesso, foi parar até ao Governo Provincial de Luanda 
(GPL)”, relembrou.
 
A fonte conta que a partir do GPL foi cedido o terreno 
pelo então governa dor, José Aníbal Rocha. Seguiu-se 
então a limpeza do terreno, tendo no terceiro dia dos 
trabalhos aparecido duas senhoras, entre elas a mãe do 
su posto proprietário, João Pedro Culeca e um senhor 
que se intitulou de tio do mesmo.
 
Os desalojados desconhecem o alega do proprietário do 
terreno (João Cule ca), sabendo-se apenas que o mesmo, 
na altura em que começou a contenda ostentava a 
patente de oficial superior da Polícia. 
“A família do oficial está a usar todo o seu poderio para 
nos colocar na rua. O assunto foi parar na administra-
ção municipal, onde também recorremos, apresentando 
documentos que nos dão legitimidade, documentos 
estes que o tribunal atesta Matias António como legí-
timo dono”. 

Segundo apuramos, três meses depois de ter sido erguida 
a residência no lo cal, começaram” as reivindicações, por 
parte do suposto proprietário. 

Uma das vezes em que os familiares de João Culeca, se 
dirigiram à residên cia, não entraram pela porta, tendo 
pu lado o muro e ameaçado a esposa de Matias André. 
João Culeca terá feito queixa junto à Direcção Nacional 
de Investigação Criminal (DNIC) onde abriu um pro-
cesso crime contra Matias André, acusando-o de delin-
quente e tráfico de drogas, por ter construído uma casa 
em seis meses.
 
Bernardinelli Matias contou que, de pois da acusação na 
DNIC, feita por João Culeca, a polícia começou com 
os seus mandatos de buscas das 24 horas a 2 horas da 
manhã. Segundo informou, nunca foi encontrado o seu 
pai por motivos de serviço. 
Dona Domingas António Faria (es posa de Matias 
André) quando foi a DNIC, para saber do processo, foi 
in formada para se dirigir no segundo an dar, para ter 
com o investigador José Domingos, que cuidava do caso.
Lembrou que depois de ser informada do processo 
que deu entrada ao Tribu nal com o número 1316/ 02, 
e depois de ter apurado os factos, foi informada que 
Matias é traficante. 
Em 2002 fez-se a entrada de um processo que só foram 
chamados em 2005, mas, mesmo assim, não foi lida a 
sentença e desde aquela data ninguém voltou a tocar no 
assunto, tendo sido surpreendidos no passado dia 16, 
com a presença de elementos, alegadamente afectos ao 
Tribunal Pro vincial de Luanda, avisando a família para 
abandonar a residência no prazo de quatro dias. Até 
agora a família vive ao relendo não se encontrando uma 
saída para o seu realojamento. 

6.8 Vítimas das chuvas recebem casas 
Jornal de Angola
25 de Junho de 2011

As vítimas das chuvas e de ou tras ocorrências natu-
rais do Cunene, Huíla, Namibe, Benguela e Kuando-
Kubango são realoja das, a partir de Agosto, em casas 
evolutivas, anunciou, ontem, no Lubango, a secretária 
para os Assuntos Sociais da Presidência da República. 
Rosa Pacavira, que fez o anúncio após a reunião técnica 
com os go vernadores daquelas províncias, disse que o 
processo se enquadra no Programa de Realojamento das 
Populações Sinistradas pelas cala midades naturais. As 
casas evoluti vas, em construção em novas urba nizações 
naquelas províncias, reve lou, dispõem de 30 metros 
quadril dos e têm dois quartos, sala, cozinha e casa de 
banho, além de mais uma área, com outra sala e divisões 
a se rem concluídas pelo proprietário. 
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As casas evolutivas, referiu, po dem ser montadas com 
painéis ou tijolo numa área vasta para conti nuidade das 
obras de autoconstru ção. O custo de cada uma delas é 
de cerca de sete mil dólares. 
O Programa de Realojamento da População, lembrou, 
beneficia as famílias afectadas pelas chuvas ou outras 
calamidades naturais que vi viam ao longo das margens 
dos rios e das zonas destinadas a infra-es truturas sócio-
-económicas.Neste momento, disse, muitas famílias 
vivem em tendas e casebres naque las províncias. 
“Vamos construir casas e à me dida que forem conclu-
ídas as pes soas são reintegradas em infra-es truturas 
habitacionais com condi ções para viverem com digni-
dade, com o suporte do governo provin cial”, afirmou. 
A secretária da Pre sidência da República sublinhou que 
o processo de realojamento depende do dinamismo das 
comis sões cri das para avaliar a situação concreta de 
cada província e traçar medidas, a curto, médio e longo 
prazos, tendo em vista acudir as po pulações.”Estamos 
a estender o programa que começamos em Luan da e 
temos orientações do Chefe do Executivo para alargar a 
iniciativa a outras províncias, uma vez que anualmente 
aumenta o número pes soas que fica sem habitação por 
vá rias intempéries”, salientou. 
Namibe e Cunene 
As províncias do Namibe e do Cunene tem já as con-
dições neces sárias para começar o programa de realo-
jamento das vítimas das chu vas e das populações que 
residem ao longo das margens dos rios e do Caminho-
de-Ferro de Moçâmedes, garantiram os governadores. 
A governadora Cândida Celeste disse que o Namibe 
dispõe de mais de 18 mil lotes na urbanização do. Giraúl 
de baixo e que o governo da província reservou cerca de 
cinco mil para as cerca de 6.500 famílias vitimas das 
chuvas na cidade e no município da Bibala. Cândida 
Ce leste manifestou-se satisfeita por a reunião ter permi-
tido a troca de ex periências com o governador da pro-
víncia da Huíla, onde há uma fábrica de placas para a 
construção de casas rápidas. 
“Estou muito feliz por termos re cebido garantias de 
apoio em re cursos financeiros, estamos prepa rados para 
começar de imediato o projecto para, dentro de dois 
me ses, podermos dar casas condignas às pessoas afecta-
das pelas chuvas e às que têm de abandonar as áreas da 
linha férrea”, afirmou. 
O governador do Cunene, Antó nio Didalelwa, lembrou 
o que a província tem sofrido, nos últimos quatros anos, 
devido às inundações que provocaram o desalojamento 
de 5.420 famílias, que vivem ac tualmente em tendas. 
Para fazer face às consequências das chuvas, referiu, o 
governo provincial executa três projectos habi tacionais 
que, em conjunto com o ) programa de realojamento da 
população do Executivo, vão contemplar as vítimas das 
calamidades naturais. 
Intercâmbio 

o ministro da Administração do Território defendeu 
um maior in tercâmbio de experiências entre os governos 
das províncias onde ocorreram casos de cheias ou ou tras 
situações que obrigaram à des locação das populações. 
A troca de ideias entre os gover nadores, referiu Bornito 
de Sousa, vai possibilitar a transferência de conhecimen-
tos e de boas práticas para outras regiões, onde existem 
pessoas nas mesmas condições. 
O ministro recordou que o Exe cutivo criou grupos 
técnicos em to das as províncias, que vão fazer o levan-
tamento concreto das situa ções das famílias e traçar 
medidas de çurto e longo prazo para apoiar as popula-
ções sinistradas. 

6.9 Associação garente apoio 
a populaçao na resoluçao 
dos problemas urbanistico e 
loteamento
jornal o continente 
27 de junho de 2011 

A tomada de posse dos corpos ge rentes aconteceu, 
recentemente, no auditório do Centro de Formação de 
Jornalistas (Cefojor), em Luanda. Segundo o presidente 
da organiza ção, João Domingos Trinta, as direc trizes 
traçadas pelo Chefe de Estado, José Eduardo dos Santos, 
em prol da Reconstrução Nacional e os vários problemas 
que a população ango lana enfrenta, no que diz respeito 
a urbanização, estão na origem da sua existência. O res-
ponsável informou, igualmente, que o estabelecimento 
de relações e colaboração com outras organizações filan-
trópicas, públicas e privadas são as grandes premissas da 
sua associação, tendo adiantado que a associação está 
muito bem orientada, pois nela, fazem parte figuras de 
de staque do aparelho governamental e deputados, como 
o próprio Chefe de Estado que pretende ver a vida dos 
angolanos melhorada em todos os domínios, bem como 
Kwata Kanawa, ministro para Assuntos Parlamentares, 
Bento Bento e José Maria dos Santos, respectivamente 
primeiro secretário do MPLA e governador de Luanda. 
O secretário para os assuntos institu cionais da associa-
ção, José da Costa Zua, falou a este jornal, que com a 
tomada de posse do corpo directivo, os governos provin-
ciais, municipais e comunais têm um parceiro para solu-
cionar vários problemas que afligem a população, no que 
toca à construção desordenada, que se tem registado em 
todo o país. Já para o jurista da asso ciação e porta-voz, 
Castro João, esta é uma agremiação sócio-profissional, 
que tem como objectivo fundamen tal identificar as 
grandes dificuldades que a população vive no que tange 
à construções nas zonas de risco, sa neamento básico, 
urbanização, lote a mento e outras preocupações que 
são transformadas em projectos e por sua vez, estes são 
levados junto das administrações locais. 
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Em seu entender, com a identifica ção destes problemas, 
a organização deverá colaborar na concretização dos 
programas para o bem-estar das comunidades. O repre-
sentante do gabi nete provincial do MPLA, Lino Botel ho 
de Oliveira, lembrou que Luanda hoje cresceu de forma 
despejorada, desenquadrada faltando armamento, sane-
amento básico, infra-estruturas para o transporte de 
energia e água potável.”Todos nós reclamamos, luz, 
água mas construímos em locais imprópri os”, subli-
nhou, apontando que quando há calamidades naturais, 
reclama-se ao Governo para apoiar, quando de veríamos 
nos prevenir. 
Por outro lado, o político reconheceu que organizações 
como esta devem sempre aparecer para ajudar o Execu-
tivo no sentido de ultrapassar vários problemas que têm 
afectado o povo angolano no que concernente à calami-
dades naturais. 

6.10  Mercado angolano possui potencial
Jornal de Angola
27 de Junho DE 2011

 
As empresas e os empresários estrangeiros continuam 
a conside rar Angola um mercado de eleva do potencial 
para se investir, disse sábado, em Luanda, o economista 
angolano Manuel Lourenço. 
O economista, que falava à Angop no II Salão Imobiliário 
de An gola (SIMA), afirmou que a com provar este facto 
está a presença cada vez maior de empresas es trangeiras 
nas diversas feiras sec toriais no país, o que confirma a 
confiança destes agentes no mer cado angolano. 
Quanto às expectativas em rela ção ao sucesso da expo-
sição imobiliária que ontem terminou em Luanda, 
disse serem muito boas, porque a economia angolana 
dá sinais de crescimento e consoli dação, pelo que acha 
estarem reu nidas as condições para um salão ainda com 
melhores resultados do que os alcançados em 20 I O. 
No que toca ao programa de acti vidades paralelas à feira 
deste ano, referiu que as conferências da As sociação 
de Profissionais Imobi liários de Angola (APIMA) são 
sempre um valor acrescentado pa ra o SIMA e destacou 
o facto de na presente edição ter sido enrique cida com 
o contributo da experiên cia brasileira. Co-organizada 
pela FIL e APIMA, a II edição do SIMA decorre sob 
o lema”Habitação é para todos” e contou com a parti-
cipação de 100 expositores, entre nacionais e estrangeiros. 
O certame, a decorrer até domin go, contou com a pre-
sença de em presas de Angola, Portugal, Bra sil e China, 
sendo 70 por cento das empresas participantes de direito 
angolano. 

6.11  Arrendatários são informados 
sobre Imposto Predial Urbano
Jornal de Angola
29 de Junho de 2011 

Na sequência do lançamento da revisão do Imposto 
Predial Urbano (IPU), o Projecto Executivo para a 
Reforma Tributária promoveu um encontro com os 
contribuintes que se encontram na condição de maio res 
arrendatários de imóveis no país com destaque para os 
bancos comer ciais, empresas petrolíferas e outras ligadas 
ao sector dos serviços. 
No rescaldo desta acção, técnicos da Direcção Nacional 
de Impostos (DNI) vão visitar alguns dos princi pais 
proprietários e arrendatários da cidade de Luanda para 
compreen der as suas necessidades e prestar os esclare-
cimentos necessários so bre as novas regras do regime 
do IPU, em especial, sobre o funciona mento do novo 
regime de retenção na fonte, aplicável desde já. 
Estas visitas, iniciadas Junho, abrangem perto de cem 
imóveis, com o objectivo primordial de garantir a eficaz 
execução das al terações agora introduzi das e a correcta 
aplicação da Lei, refor çando a proximidade entre a 
Ad ministração Fiscal e os sujeitos passivos de imposto. 
Entre as novidades deste novo regime, salienta-se a 
redução da carga fiscal sobre a detenção e obtenção de 
rendimentos (rendas) de imó veis, bem como a intro-
dução da li quidação através de retenção na fonte libe-
ratória no caso de imóveis arrendados, que vai contri-
buir para a construção de um sistema fiscal mais justo 
e um Administração Fis cal mais eficaz e alinhada com 
as melhores práticas internacionais. Com a entrada em 
vigor do novo regime, uma empresa ou contri buinte 
com obrigatoriedade de con tabilidade organizada deve, 
em cada pagamento de renda, reter 15 por cento do 
valor devido pela ren da para o entregar na sua Reparti-
ção Fiscal, por conta do IPU devi do pelo proprietário. 
Esta obrigação deve ser cumpri da até ao dia 30 do mês 
seguinte àquele a que respeita a retenção, após o que 
o inquilino deve entre gar uma cópia do Documento 
de Arrecadação de Receitas (DAR) ao proprietário do 
imóvel, que serve de comprovativo no fim do ano da 
liquidação do IPU correspondente. 
Desta forma, a Administração Fiscal pretende associar 
o pagamento de impostos ao rendimen to, evitando, 
assim, que o senhorio seja obrigado a manter reservas 
para regularizar o IPU no fim de cada ano. Além disso, 
a liquidação e pagamento de imposto por reten ção na 
fonte é liberatório, o que sig nifica que o proprietário 
não tem que declarar rendas ou custos com imóveis ou 
ainda pagar qualquer imposto adicional relativamente 
a esses rendimentos. Todavia, fi ca o senhorio obrigado 
a apresen tar a declaração de rendimentos do IPU em 
Janeiro de cada ano, como acontecia até agora. 
Nesta revisão legislativa, a reten ção na fonte passa a ser 
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obrigatória, pelo que os contribuintes a ela obri gada 
e que não a efectuem são pri vados de considerar estas 
rendas co mo custos para efeitos de imposto« Industrial, 
ficando ainda responsá veis principais pelo pagamento 
des se imposto nos termos gerais, estan do ainda sujei-
tos às penalidades e outros procedimentos previstos na 
demais legislação tributária. Para evitar estas situações, 
a Administra ção Fiscal lançou agora esta acção de infor-
mação aos contribuintes. 

6.12  Executivo quer envolvimento de 
todos na solução dos problemas 
habitacionais 
Jornal de Angola
29 de Junho de 2011 

O secretário de Estado do Urba nismo e Habitação, 
Joaquim Sil vestre, defendeu ontem, em Luan da, a união 
de esforços e o envol vimento da sociedade na imple-
mentação do programa nacional de urbanismo e habita-
ção e de redução da pobreza. 
Discursando na cerimónia de assinatura de um convé-
nio entre o Ministério do Urbanismo e Cons trução e 
a Associação Juvenil An golana de Habitação (Habitat 
Angola), no domínio dos assentamen tos urbanos, 
Joaquim Silvestre lem brou que, há três anos, o Governo 
de Angola assumiu o desafio de dar aos angolanos con-
dições dignas, ao estabelecer o Programa Nacio nal de 
Urbanismo e Habitação, que visa reduzir gradualmente 
o défice habitacional e promover, desta for ma, a justiça 
social e o bem-estar. 
No quadro deste programa, dis se, o Executivo ango-
lano conside ra imperiosa a mobilização e parti cipação 
activa e sustentada da so ciedade. na materialização das 
po líticas e estratégias públicas nos domínios do urba-
nismo e habita ção para o quadriénio 2009-2012. 
Para o secretário de Estado do Urbanismo e Habitação, 
a socie dade deve envolver-se na imple mentação dos 
programas indicati vos para o melhoramento dos 
as sentamentos urbanos, nos estudos de capacitação para 
o desenvolvi mento urbano sustentável e no sis tema nacio-
nal de informação terri torial, na componente urbana. O 
convénio ora assinado, explicou Joaquim Silvestre, visa, 
essencial mente, consolidar e fortalecer a relação de tra-
balho entre o Minis tério do Urbanismo e Construção e a 
Habitat Angola, através da im plementação de múltiplas 
e inte gradas iniciativas no domínio do desenvolvimento 
dos assentamen tos urbanos, sobretudo no planeamento 
e prevenção do surgimento de bairros precários, e siste-
mas de gestão urbana na perspectiva dos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio. 
As iniciativas, disse, envolvem áreas de planeamento e 
sistemas de Gestão, migração de populações e urbani-
zação, serviços básicos, in cluindo saneamento e forneci-

mento de água potável, posse segura e titu lada da terra, 
emprego, redução da pobreza, estratégia para a integra-
ção de grupos vulneráveis, desenvolvi mento do sector 
informal e das co munidades e actividades técnicas. 
“A cooperação técnica vai basi camente combinar a troca 
de infor mação, a melhoria gradual dos as sentamentos 
humanos e a necessi dade crescente de criação de capa-
cidades para as tarefas de planea mento e gestão do solo 
urbano”, disse Joaquim Silvestre.
o problema da habitação, frisou, diz respeito a todos os 
angolanos. Por isso, disse acreditar que a eficá cia dos 
esforços para melhorar a vi da urbana depende muito do 
estado da economia nacional, mas, acima de tudo, da 
necessidade. de fortale cer a cooperação a todos os níveis, 
no sentido da melhoria progressiva da vida no campo e 
na periferia das cidades e municípios. 
“E neste sentido e com esta visão que se enquadra o 
convénio, visan do reforçar o engajamento de to dos os 
cidadãos e a sua participa ção no desafio assumido pelo 
Exe cutivo”, disse. 
O director executivo da Habitat Angola, Pacheco Pedro 
Ilinga, dis se que a assinatura d9 convénio se enquadra 
na necessidade de mobi lizar todas as forças vivas da 
Na ção para a questão da habitação, dos assentamentos 
humanos, da urbanização e da melhoria de vida das 
populações. 
“O desafio habitacional só será vencido se toda a socie-
dade se en gajar para tal. Por isso, a Habitat Angola entra 
nesse desafio cons ciente da necessidade de contribuir 
nesse esforço que o Governo está a fazer para reduzir o 
défice habita cional”, sublinhou. 
Pacheco Pedro Ilinga acrescen tou que a sua instituição 
vai mobili zar a sociedade, em particular a juventude, 
para o Programa Nacional de Urbanismo e Habitação.. 
A Habitat Angola defende que, através da concessão 
de terrenos e serviços, os jovens podem cons truir a sua 
própria casa. 
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7  TERRA

 
7.1  Unita em tribunal para reavr 

imóveis ocupados pelo estado
jornal o pais
3 de junho de 2011

A UNITA vai, nos próxi mos dias, apresentar queixas 
contra o Estado angolano nos tribunais nacionais e 
internacio nais para reaver o património que a direcção 
daquele partido perdeu ao longo do conflito armado.
 
Os imóveis, de acordo com informações apuradas 
junto de fontes do maior partido da oposição, foram 
ad quiridos pela UNITA, alguns dos quais após a assina-
tura dos Acordos de Bicesse, no dia 31 de Maio de 1991.
 
Entre as casas pretendidas pelo partido dirigido por 
Isaías Samaku va consta a residência situada no bairro 
Miramar onde residiu o seu predecessor Jonas Savimbi, 
trans formada hoje no Complexo Hotelei ro da Endiama 
(CHE), propriedade da empresa diamantífera estatal. 
Além da casa onde viveu Jonas Sa vimbi, no Miramar, a 
UNITA recla ma também a titularidade de uma outra 
localizada na rua engenheiro Armindo de Andrade, 
n. º 41.
 
Existem ainda outras casas no São Paulo, particular-
mente na rua da li berdade Maculusso e na avenida Ho 
Chi Min. A relação estende-se para a Maianga, onde 
o partido já recu perou o imóvel onde viveu o Elias 
Salupeto Pena, que foi transformado no quartel-general 
de Isaías Samakuva.
No bairro Cassenda, ainda na Maianga, os maninhos 
pretendem recuperar duas casas, uma na rua 12 e outra 
na rua Sagrada Esperança. 

Nas imediações do largo do Balei zão, a UNITA reclama 
todos os apar tamentos do quarto andar de um dos 
prédios. O mesmo acontece com to dos os apartamentos 
do terceiro an dar do prédio da ex-Messe dos Ofi ciais, na 
avenida dos Combatentes. 
O secretário para o património desta formação política, 
Adalberto da Costa Júnior, contou a O PAÍS que a lista 
inclui outras casas no interior do território angolano. 
Em Luanda, por exemplo, concretamente no mu nicípio 
de Viana, existe uma quinta no km 9, que acreditam ter 
sido ocu pada após os confrontos de 1992 pela Polícia 
Nacional. 

“Os compromissos assumidos pelo Governo de entrega 
do património não foram respeitados, com grande pena-
lização para a UNITA”, contou Adalberto Júnior, acres-

centando que”das 84 casas em Luanda, apenas fo ram 
entregues 36 e não foram na ci dade, mas na Nova Vida, 
substituin do-se casas de valor elevado por de baixo valor 
fora da cidade”.
 
Apesar de terem recebido as ca sas no Nova Vida, os res-
ponsáveis da UNITA salientam que foram infor mados 
pelos gestores da Imogestim, entidade que gere o refe-
rido con domínio, que o Governo ainda não efectuou 
o pagamento dos imóveis atribuídos a dirigentes deste 
partido oposição. 
Adalberto da Costa Júnior confessa e não há concor-
dância entre o que os responsáveis da Imogestin, do 
Ministério das Obras Públicas e os representantes do 
Estado angolano na então Comissão Bilateral para o 
Processo de Paz. 
Enquanto uns asseguram que os imóveis estão pagos e 
são pertença dos actuais inquilinos, entre os quais diri-
gentes e familiares directos de Jonas Savirnbi, estes cons-
tatam que a situação continua por ser definida. 
Os queixosos garantem que não fazem questão de 
receber os mes mos imóveis comprados, mas tor na-se 
necessário que o executivo angolano cumpra com os 
acordos rubricados com o seu partido. 

7.2  Guerra pela posse de terras? 
18 De Junho 2011 – Agora 
Angola – MEMÓRIAS

Governo e latifundiá rios. Deslocados e autóc tones: dois 
segmentos sociais que podem en volver-se numa peri-
gosa luta pela posse de terras no Dombe Grande, em 
Benguela. Os nativos es tão a perder empregos a favor 
dos deslocados, enquanto mão de obra barata. Os lati-
fundiários começam a apostar num projecto subterrâ-
neo de usucapião. O governo provincial nega qual quer 
possibilidade de conflito 

LIMA DOS PASSOS, em Benguela
O perímetro agrícola do Dombe Grande (70 quiló-
metros a sudoeste de Ben guela), com mais de 10 mil 
hectares agricultáveis, pode ser o primeiro foco de con-
flitos sobre a terra nesta região, tendo em conta os indí-
cios de disputa territoria1. 

Deslocados sem terras e nativos sem emprego vão 
trocando”mi mos”, pelo facto de os primeiros aceitarem 
ser utilizados como mão de obra barata dos latifun diários 
e os segundos rejeitarem”remuneração de miséria”. 

Um outro cenário, a nível mais elevado, opõe o governo 
local, que quer reaver 7,5 mil hectares para a cultura 
da cana sacarina no quadro da reabilitação da indús-
tria açucareira, e os empresários agrícolas que alugaram 
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os terre nos a título precário e que agora reivindicam 
titularidade. 
O governo diz que há”falta de honestidade”, mas um 
estudo realizado recentemente pela ADRA-Benguela 
indica a existên cia de”confusão de limites” na atribuição 
de terras aos nativos e aos deslocados. 
“Os próprios empresários tra balham nas terras da açu-
careira. Os deslocados e os nativos idem. Mas quando 
interrogados os au tóctenes, dizem que as terras são her-
dadas dos seus bisavôs e tri savôs”, explicou o historiador 
Ar mindo Jaime Gomes. 

O que fica por saber é onde co meça e acaba o 
espaço da açuca reira e que espaço resta à população 
trabalhar.”Quando perguntamos aos responsáveis da 
Açucareira 4 de Fevereiro di zem que as terras são deles, 
para depois começarem a meter pes soas conhecidas e 
amigas”, subli nhou Armindo Gomes. A indústria açu-
careira começou a ser instalada no Dombe Grande nos 
anos 30, com o aumento pro gressivo das áreas cultivá-
veis que colocaram os nativos dentro dos perímetros 
agricultáveis.
Nos anos 80, os índices de pro dução foram baixando 
até à para lisação total da indústria, em 1990. Várias ten-
tativas para a reabilita ção da empresa pela LHORON, 
do Reino Unido, fracassaram. Em 1998, a SCHAFFER 
& ASSOCIA TE, dos EUA, elaborou um estudo de 
reabilitação orçado em 70 mi lhões de dólares, cuja 
implementa ção aguarda pela formação de um consórcio 
com o Estado angolano. 

Com a paralisação da Açucarei ra 4 de Fevereiro, as 
terras foram adjudicadas a vários empresários a título 
provisório.”Não há ne nhum direito deles reivindica rem 
a terra”, afirmou em tom ameaçador o delegado da Agri-
cultura, Eng. Abrantes Carlos. 
“Eles sabem que as terras são para produção de cana”, 
disse. Sem Consenso. Entretanto, a Associação dos 
Agricultores de Benguela (AAB) demarcou-se das inten-
ções de alguns dos seus filiados recorrerem à usucapião 
como tese para a titularidade das terras. Urna fonte, que 
prefe riu o anonimato, disse ao AGO RA que”qualquer 
posição neste sentido não vincula a AAB”. 
O delegado da Agricultura avança como alternativa a 
conci liação da alta produção da cana -de-açúcar com o 
aproveitamen to da pequena produção de bens agríco-
las, sublinhando que”o Dombe Grande continua a ser a 
reserva da produção da cana sa carina do país”, 

Quanto aos deslocados de guerra, Abrantes Carlos disse 
que o seu reassentamento é pro visório, estando na mesma 
con dição que a produção agrícola.”Se a situação melhorar, 
esses deslocados podem ser engloba dos na actividade açu-
careira, mas ninguém pode intitular-se dono da parcela 
que ocupa en quanto deslocado”, esclareceu. 

Neste momento, a ADRA-Bengue la está a sensibilizar 
as organizações comunitárias e as pequenas associa ções 
para controlar a tensão. A sensi bilização, integrada num 
projecto de direitos humanos, procura introduzir os 
valores tradicionais e culturais na legislação, tendo em 
conta uma cons tituição democrática e de direito. 

“O projecto consiste em mos trar às pessoas, os caminhos 
de luta pela terra, o seu uso e a criação de um sistema 
de orga nização que permita no fundo resolver de forma 
legal esse tipo de conflitos”, explicou ao AGORA o his-
toriador Armindo Jaime. 

Legislação com lacunas. A ac tual legislação angolana 
sobre a terra apresenta lacunas que per mitem”o dito pelo 
não dito”. As lacunas residem na falta de codi ficação, de 
haver mais de cinco instituições a permitir a distri buição 
da terra, de ignorar em grande escala o elemento antro-
pológico, o valor consuetudiná rio e o direito às terras 
sagradas da cultura bantu. 

Para o historiador Armindo Jaime, a legislação não é 
clara,”com elementos que permitem e ao mesmo tempo 
não permi tem”, deixando as pessoas sem saber o que é 
permissível.”O facto de ter sido trabalhada em gabine-
tes, não permitiu cruzar o elemento tradicional com o 
moderno, revelando muitos pontos fracos”, sustentou. 
Por seu  turno, o padre Francis co Katchilinguitchimue 
defende que o bantu está ontologicamen te ligado à sua 
terra, e esta não pode ser vendida. Ele é apolo gista de um 
desenvolvimento combinado entre o empresário agrícola 
e o camponês, com as suas tradições.”Deus não criou 
nenhum ser humano sem antes lhe dar terra”, filosofou.
 
No último mês de Maio, Ben guela organizou um fórum 
sobre o poder e a terra, auspiciado pela ONG norte-
-americana World Learning. 

O fórum solicitou o redimen sionamento das antigas 
fazen das, a definição de uma política de gestão da água 
nos períme tros de regadio, a codificação do direito 
consuetudinário e um maior envolvimento das comu-
nidades no processo de identifi cação e distribuição das 
terras. *Edição do AGORA de 17 de Junho de 2000. 
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7.3  Moradores do Mártires agastados 
com administração da Maianga 
Agora
18 de junho 2011 – Agora

Os moradores do Már tires de Kifangondo dizem estar 
agastados com a autoridade munici pal devido à vedação 
de um espaço afecto às ruas 5, 6 e tra vessa 5 do mesmo 
bairro, e acu sam o administrador de vender um espaço 
público onde os mu nícipes têm estacionado as suas via-
turas para além de realiza rem maratonas, palestras e 
acti vidades desportivas. 

A falta de espaços de lazer faz parte das principais 
preocu pações da população residente.”Como o bairro 
está em obras aproveitamos este local para realizar con-
vívios e parquea mento de viaturas. Consideran do a falta 
de escolas, hospitais e centros recreativos, os espa ços 
existentes deveriam servir para a construção de institui-
ções de utilidade pública e não para benefício particu-
lar”, de fendeu um morador. 

No espaço em causa deveria ser erguida uma estação 
de ser viço por cima de duas condutas de água o que 
também é repro vável. A administração munici pal é 
acusada de ter vendido a mesma parcela sem dar satisfa-
ção ao administrador do Cassequel e à Associação dos 
Natu rais e Amigos do Mártires de Kifangodo (Anamk). 

António de Carvalho, mora dor na zona desde 1974, 
diz es tar muito triste com o sucedido.”A administração 
devia ter em conta os habitantes e não pas sar a realizar 
negócios que não ajudam o bem-estar dos mora dores. 
Estamos muito tristes. Isto revela abuso de poder”, 
notou, acrescentando que”com pareceu um indivíduo 
desco nhecido com documentos para vedar o espaço”. 

Já a moradora Flaviana dos Santos, frisou que a venda da 
parcela associada à falta de energia eléctrica vai aumen-
tar a delinquência já de si preocu pante. 

Os moradores encontram di ficuldades de contactar 
o admi nistrador e a Anamk endereçou uma carta que 
ainda não foi res pondida. 

Num encontro recente com as administrações muni-
cipais, o governador provincial José Ma ria dos Santos 
prometeu inter vir no caso.
Hermenegildo Manuel, no Mártires do Kifangondo.
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8  SERVIÇOS BASICOS

8.1  Chicala e boavista Abastecimento 
de água melhora na Ingombota
Jornal de Angola 
02 de Junho de 2011

Projectos de abastecimento de água potável estão a ser 
executados no município da Ingombota, em Luanda. 
Em declarações ontem à Angop, a Administradora 
Munici pal, Susana Augusto de Meio, dis se que os pro-
jectos consistem na construção e recuperação de fon-
tanários e chafarizes. 
Sublinhou que oito projectos vão beneficiar mais de 
dez mil pessoas dos bairros da Chicala- e Boavista, nas 
comunas da Ilha do Cabo e Patrice Lumumba. 
No âmbito do programa munici pal, está a ser feita a 
manutenção de redes de distribuição de água atra vés 
da Empresa de Aguas de Luan da (EPAL) em escolas 
primárias e centros de saúde, nas cinco comu nas da 
Ingombota. 
Devido à localização e às carac terísticas urbanísticas 
do municí pio da Ingombota, mais de 90 por cento da 
população beneficia de água potável canalizada através 
da EP AL. Com uma população de 600 mil habitantes, 
o município da Ingombota é composto pelas comunas 
da Ingombota (sede), Patrice Lumumba, Ilha do Cabo, 
Kinanga e Maculusso. Ocupa mais de 50 por cento da 
zona urbana da cidade de Luanda. 

8.2  Petrolíferas inauguram 
empreendimentos sociais.
Jornal de Angola 
02 de Junho de 2011 

As aldeias do Mpuela, Manda rim e Tchiafi, município 
de Cacon 90, situadas 65 quilómetros a nor te da cidade 
de Cabinda, têm, desde o fim-de-semana, novos empre-
endimentos, no âmbito da responsabilidade social das 
em presas petrolíferas que operam no Bloco 0. 
Os empreendimentos sociais, construí dos de raiz, ava-
liados em 1,27 milhões de dólares, são dois sistemas 
de produção e distribuição de água potável, incluindo 
outros tantos reservatórios, cada um deles com capaci-
dade para armazenar 25 mil litros de água, o mesmo 
número de grupos geradores de 20 KVA, 20 postos de 
energia solar para ilumi nação pública, um posto médico 
e uma casa para enfermeiros. 
Os patrocinadores, a Chevron e os parceiros do Bloco 
O, pretendem com os novos empreendimentos refor-
çar a intervenção no processo de reconstrução do país, 
melhoran do as condições de vida das popu lações das 

aldeias costeiras onde exercem actividade. 
Os projectos, cujas empreitadas estiveram a cargo de 
empresas na cionais, têm impacto directo em mais de 
cinco mil habitantes das três aldeias, que durante longos 
anos viveram enormes dificulda des sociais. 
O posto de saúde, por exemplo, vai incrementar a qua-
lidade dos serviços às populações, antes obri gadas a per-
correr longas distân cias, até à vila de Lândana, municí-
pio de Cacongo, para terem assis tência médica. 
Os sistemas de iluminação públi ca e de produção e dis-
tribuição de água potável vão garantir maior se gurança 
e momentos de lazer aos habitantes e melhorar-lhes a 
saúde. Afonso Gomes, coordenador da aldeia de Mpuela, 
com 520 habi tantes, e beneficiária de um sistema de 
produção e distribuição de água potável, disse, à nossa 
reportagem, que, doravante, as populações da sua área 
de jurisdição deixam de consumir água imprópria, 
anterior mente acarretada a partir do rio Tchimanha, a 
250 metros da aldeia. 
Com um sorriso nos lábios, a jus tificar a alegria que lhe 
ia na alma, afirmou que era o fim do consumo de água 
não tratada, prometendo, enquanto soba da aldeia, fazer 
tudo para conservar o empreendimento, estabelecendo, 
inclusivamente, pe ríodos próprios de distribuição. 
O regedor de Tando Pala, cuja área de jurisdição é com-
posta por 12 aldeias, incluindo a de Mpuela, também 
garantiu que as infra- estruturas vão ser conservadas. 
Augusto Zau pediu às petrolíferas que desenvolvam 
outros projec tos sociais, designadamente a rea bilitação 
das vias de acesso às al deias de Tungo, Mandarim, 
Chississi, Tchiafi II e Tchimbingo e a construção de 
mais postos de saú de, casas para enfermeiros e esco las 
e criem uma repetidora para a cobertura total do sinal 
telefónico das duas operadoras nacionais.
 
Continuidade dos projectos 
O director de operações da Chevron, Artur Custódio, 
garantiu que acções do género vão ser desenvol vidas 
noutras aldeias da zona cos teira de Cabinda para dar 
resposta às preocupações das populações quanto ao 
bem-estar social. 
Artur Custódio declarou, em no me das associadas do 
Bloco O, que os projectos inaugurados, sobretu do as 
infra-estruturas sanitárias, são importantes, até por os 
indica dores nacionais de saúde mostra rem que ainda há 
um grande défice nesse domínio. 
“Os projectos que inauguramos vão, certamente, suprir 
algumas das dificuldades mais prementes que as popu-
lações beneficiadas têm vivi do, o que obviamente nos 
dá imensa satisfação”, sublinhou, pedindo às Secretarias 
da Saúde e da Energia e Águas que, em parceria com 
a ad ministração municipal de Cacongo, empreendam 
esforços para os pro jectos terem operacionalidade de 
qualidade e regular. 
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O apelo de Artur Custódio foi ex tensivo às populações, 
pedindo-lhes que cuidem dos empreendimentos,”pois só 
dessa forma se pode sensi bilizar mais investidores para 
gestos semelhantes”.
 
Mandarim mais iluminada 
A comunidade de Mandarim, com três mil habitantes, 
foi a que mais ganhou em termos de empreendi mentos 
sociais: posto médico, casa para enfermeiros e sistema de 
ilu minação pública. 
O realce, sem retirar a importân cia de que se reveste o 
posto médi co, vai para a iluminação pública, um bem 
que para muitos habitantes foi visto pela primeira vez. 
A outros, mesmo sabendo da exis tência de energia eléc-
trica gerada por fontes térmicas ou por via de 
 pequenos grupos geradores, nunca lhes tinha passado 
pela cabeça que um dia a aldeia fosse iluminada por 
painéis foto voltaicos ( solares), ali mentados por baterias 
e regulado res de energia. 
Miguel André, de 36 anos, nasceu e sempre viveu na 
aldeia de Man darim. Ao descrever a importância do 
projecto de iluminação pública exclamou: 
“Não acredito no que estou a ver, mas a minha curio-
sidade reside em saber como é que estas lâmpadas 
acendem já que não há nenhum fio pendurado”
Se a Miguel André a ilumina ção pública produzida por 
painéis solares causou admiração, o mes mo não aconte-
ceu com Margarida Tchindembe. 
No alto dos seus respeitáveis 65 anos, já sabia da exis-
tência de fontes limpas de fornecimento de energia, não 
poupando esforços para saltar, gritar e até dançar para 
exteriorizar a alegria que lhe ia na alma por ver a sua 
aldeia ilumina da,”coisa que nunca aconteceu antes em 
Mandarim”.
Carvalho Ferreira, técnico da empresa ELCCAN, que 
instalou o sistema de iluminação pública, referiu que o 
mesmo tem o tempo de vida útil de 15 anos, desde que a 
manutenção seja regular. 
a sistema, referiu, está munido de um”dispositivo inte-
ligente” que permite entrar em carga auto maticamente 
a partir das 18h30 e desligar à meia-noite, de modo a 
poupar energia que, quando devi damente economizada, 
ilumina a aldeia durante dois dias ou mais, quando não 
faz sol para a recarga das células foto voltaicas.
 
Combate à pobreza 
A vice-governadora para Área Política e Social, que 
procedeu ao corte de fita de todos os empreendi mentos 
inaugurados, disse que os mesmos se enquadram no 
progra ma do Executivo de combate à po breza no meio 
rural. 
O programa, disse, prevê colo car junto das comunida-
des rurais os principais serviços sociais. 
Aldina da Lomba agradeceu o gesto das companhias 
petrolíferas e pediu que continuem a ajudar o Executivo 

a desenvolver progra mas que beneficiem as populações. 
“A maior riqueza de um país é o. homem e para a sua 
sobrevivên cia é preciso garantir água potá vel, que vai 
permitir uma boa saú de às crianças, às mães, aos jovens 
e aos adultos”, afirmou, salientado ser imprescindível 
que a popula ção comece a sentir o desenvolvi mento nas 
suas próprias comuni dades, para se travar o êxodo para 
os grandes centros urbanos. 
Aldina da Lomba pediu também à Chevron que incor-
pore no projec to do posto de saúde uma sala de parto 
para”as mamãs poderem ter partos seguros”. 
“Não podemos continuar a ver aumentar os casos de mor-
talidade materna infantil. É preciso que An gola deixe de 
ser o terceiro país com o maior número de mortalidade 
in fantil”, dec1arouAldina da Lomba, para acrescentar 
que isso só aconte ce devido à falta de acompanha mento 
da mãe grávida e da criança no momento do parto. 
Segundo a vice-governadora para a área Política e Social, 
os servi ços de saúde devem, no mínimo, ter salas de 
parto e uma área específica de aconselhamento e testa-
gem vo luntária do HIV /SIDA. 

8.3  Governo de auto-golos (i) 
Jornal angolense
de 11 a 18 de junho de 2011

Em marcha há sensivel mente quatro meses, a terceira 
fase do Projecto de Águas de Benguela (PAB) vem, para 
lá dos benefícios es perados, dar resposta ao cepti cismo 
demonstrado por uma opinião pública que não via 
com bons olhos o investimen to aplicado na reabilitação 
de estradas em cidades como Ben guela e Lobito. Foi, 
estamos lembrados, na altura do CAN/2010, a com-
petição que trouxe obras para todos os gos tos e feitios, 
certamente graças ao crescimento económico ver ificado 
nos últimos anos. Ol hando para a destruição do as falto 
ainda ontem colocado, com a derradeira fase do PAB 
delineada há já cinco anos, fa cilmente se percebe que 
espe cialistas chamem atenção para os dissabores de um 
crescimen to económico que se revela longe de ser susten-
tável. São, no fundo, os gastos supérfluos no mundo das 
obras públicas que fazem o desassossego de economistas 
preocupados com o”day after». Já se sabia, por tanto, que 
estava a caminho a substituição de condutas de água, 
operação que implica escavações em várias artérias das 
cidades em referência, mas ninguém tratou de travar os 
excessos. Afinal, dirão os ho mens das grandes decisões, 
tudo era válido em nome da festa do futebol. Amanhã, 
quando a construtora brasileira Odebrecht der por con-
cluída a empreitada, o Governo voltará a”torrar» mais 
alguns milhões de dólares num.processo idên tico ao 
realizado simplesmente para o CAN. A menos que pre-
tenda deixar intacta a marca de uma destruição que bem 
pode ria (ou deveria?) ter sido evita da, o que se afigura 
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como pou co provável, tendo em conta o estardalhaço 
político de um cenário destes em tempo deida às urnas. 
Oxalá, dirá o cidadão que gostava de ver os”milhões do 
desperdício» em escolas, hospitais e na luz, não aconteça 
o mesmo com os pas seios e lancis, colocados tam bém na 
altura do asfalt9 hoje diluído na terceira fase do Projecto 
de Águas, avaliada em USO 114 milhões. Tudo indi ca 
que não, nem mesmo numa eventual reparação do 
sistema de esgotos, a ter em conta ga rantias do director 
das Obras Públicas, Elmano lnácío, apre sentadas, recor-
damos, numa conferência de imprensa que serviu para 
anunciar a instalação de passadeiras aéreas na via Ben-
guela Lobito. Alguém viu por aí, já que estamos com 
a”mão na massa», as demais passadeiras prometidas? Se 
repararmos, estão apenas duas, uma no Negrão”e outra 
na Graça, das treze anun ciadas. 

8.4  Projectos de água estão em 
conclusão
Jornal de Angola 
do dia 11 de Junho de 2011

 A ministra Emanuela Vieira Lo pes deixou, ontem, ins-
truções aos seus quadros na província do Cunene para 
acelerarem os projec tos de abastecimento de água à 
população de Ondjiva. 
“Nos projectos em curso, vai ha ver necessidade de análise 
dos cro no gramas para encurtar os prazos, completar e 
verificar a questão de formação do pessoal”, informou a 
ministra, após visitar o projecto que está a ser construí 
do no rio Cu nene, a subestação de energia de Naipalala 
e as novas urbanizações da sede capital. 
Emanuela Vieira Lopes disse que há necessidade de 
aumentar a capa cidade de energia à cidade:”esta mos a 
efectuar um estudo para de pois termos dados preci~os”, 
disse a ministra da Energia e Aguas, que apontou ainda 
outros projectos pa ra o sector que dirige a serem cria dos 
nas localidades. 
Ainda ontem, a ministra Emanuela Vieira Lopes encon-
trou-se, em Ondjiva, com o seu homólo go namibiano, 
com quem discutiu questões ligadas à cooperação no 
domínio da energia eléctrica entre os dois países.

8.5  Beber água com o estômago vazio
Semanário Factual Sáude 
De 18 a 25 de Junho de 2011 

A água ajuda na perda de gordura, porque lava o interior 
do corpo, acabando com as células adiposas do nosso 
organismo. Só para não dizer que ficar sem a tomar 
pode acabar por trazer sérias consequências, como, por 
exemplo, desenvolver pedras no rim. 

A água também aju da a repor todas as energias que são 
consumidas ao longo do dia, entre muitos outros bene-
fícios. Para ter uma óptima saúde, é impor tante junta-
mente com uma boa alimentação in gerir cerca de dois 
litros de água diários. 

E importante que se beba água com estômago vazio. 
Hoje, é muito popu lar no Japão beber água imediata-
mente após levan tar, na parte da manhã. Além disso, a 
evidência científica tem demonstra do estes valores. Para 
idosos com doenças gra ves e doenças em trata mento 
médico, a água tem sido muito bem – sucedida.
 
Para a sociedade médi ca japonesa, beber água com o 
estômago vazio pode curar de até 100% de dores de 
cabeça, corpo ferido, problemas cardía cos, artrite, taqui-
cardia, epilepsia, excesso de gor dura, bronquite, asma, 
tuberculose, meningite, aparelho urinário, doenças 
renais, hemorróidas, todas as doenças oculares, obsti-
pação, útero, câncer, dis túrbios menstruais, doenças de 
ouvido e gar ganta. 

Método de tratamento: 

1. Na parte da manhã e antes de escovar os dentes, beber 
4 x 160m! copos de água; 

2. Lavar e limpar a boca, mas não comer ou beber nada 
durante 45 minutos; 

3. Após 45 minutos, pode comer e beber nor malmente; 

4. Após os 15 minutos do lanche, almoço e jantar não se 
deve comer ou beber nada durante 2 horas; 

5. Pessoas idosas ou doentes que não podem beber 4 
copos de água, no início podem começar por tomar um 
copo de água e aumentar gradualmente a quantidade 
para 4 copos por dia; 

6. O método de trata mento cura doenças e ou tros podem 
desfrutar de uma vida mais saudável. A lista que se segue 
apresen ta o número de dias que requer tratamento para 
curar / controle / reduzir as principais doenças: 
Pressão Alta – 30 dias 
Gastrite – 10 dias 
Diabetes – 30 dias 
Obstipação – 10 dias 
Câncer – 180 dias 
Tuberculose – 90 dias 
Os doentes com artrite devem continuar o tratamento 
para apenas 3 dias na primeira semana e, desde a 
segunda semana, diariamente. 
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Este método de trata mento não tem efeitos secundários. 
No inicio do tratamento, terá de urinar frequentemente. 
É me lhor, se continuarmos com o tratamento, porque 
este procedimento funciona como uma rotina de nos sas 
vidas. 

Beber água é saudável e dá energia. Isto faz senti do: o 
chinês e o japonês bebem líquido quente com as refei-
ções, e não água fria. Talvez tenha chegado o momento 
de mudar os seus hábitos de água potável para água 
quente, enquanto se come. Nada a perder, tudo a ga nhar! 
Para quem gosta de beber água fria, esta secção aplica-
-se-lhes. E bom beber um copo de água fria ou uma 
bebida fria após a refeição; porém, a água fria ou bebida 
fria solidifica o alimento gor duroso que você acabou de 
comer. Isso retarda a digestão. Uma vez que essa mistura 
reage com o ácido digestivo, ela repar te-se e é absorvida 
mais rapidamente do que o ali mento sólido para o trato 
gastrointestinal. 
Isto danificada o intestino. Muito em breve, isso vai 
se transformar em gordura e pode nos levar ao câncer.  
E melhor tomar uma sopa quente ou água quente após 
cada refeição. 
Nota muito grave  perigoso para o coração: As mulhe-
res devem saber que nem todos os sin tomas de ataques 
cardía cos vão ser uma dor no braço esquerdo. Esteja 
atento para uma intensa dor na linha da mandíbula. 
Pode nunca ter primeiro uma dor no peito durante um 
ataque cardíaco. Náuseas e sudorese inten sa são sinto-
mas muito comuns. Sessenta porcento das pessoas têm 
ataques cardíacos, enquan to dormem e não con seguem 
despertar. Uma dor no maxilar pode des pertar de um 
sono profun do. 

Sejamos cuidadosos e estamos vigilantes. Quan to mais 
se sabe, maior chance de sobrevivência… Um cardiolo-
gista diz que, se todos que receberem esta mensagem a 
en viarem a pelo menos uma das pessoas que conhece, 
pode ter a certeza de que poderá salvar uma vida. Ser um 
verdadeiro amigo, é enviar este artigo para todos os seus 
amigos e conhecidos. 

8.6  Habitantes de Etalangala satisfeitos 
com sistema de abastecimento de 
água 
O independente 
18 de junho de 2011

Os habitantes da aldeia de Etalan gala, no município de 
Tchindjendje, a 118 quilómetros a oeste da cidade do 
Huambo, manifestaram-se satisfeitos com a entrada em 
funcionamento do sistema de abastecimento de água 
potá vel na localidade. Contactados pela Angop, por 
ocasião do acto de inaugu ração do empreendimento, 

alguns cidadãos manifestaram-se satisfeitos com a 
implementação deste projecto, inserido no programa do 
executivo angolano”água para todos”, para a erradicação 
da fome e a pobreza no seio das populações. 

A cidadã Joaquina António regozi jou-se pela qualidade 
de água potável que vai reduzir o índice de doenças diar-
reicas agudas, a malária e febre tifóide, que têm afectado 
a população da localidade.”Nós habitantes desta aldeia 
agradecemos ao Presidente da República, José Eduardo 
dos Santos pelo seu empenho na melhoria das condições 
de vida e de assistência médica e medicamentosa das 
popula ções angolanas”, acrescentou. 

Por sua vez, António Mariano elogiou o esforço empre-
endido pelo executivo angolano e do presidente José 
Eduardo dos Santos, em particular na melhoria do 
abastecimento da água potável das famílias. Segundo 
ele, o programa” água para todos” é muito importante 
para a manutenção da saúde dos habitantes da aldeia de 
Etalangala.”Queremos fazer com que as crianças desta 
localidade estudem e aproveitem água para o consumo 
doméstico”, sublinhou.
A cerimónia de inauguração do sistema de abastecimento 
de água para população de Etalangala, foi orientada pelo 
vice-governador da província do Huambo para o sector 
económico e produtivo, Henrique Deolindo Barbo sa.  
O projecto vai beneficiar 379 famílias da localidade. 

8.7  Agua preta nas condutas do 
cazenga
Jornal de Angola 
18 de Junho de 2011

O recipiente que aparece nas fotografias não con tém 
mel, nem tão pouco um refrigerante. Em con dições 
normais, sobretudo pela sua coloração, poderia ser con-
fundido com um qualquer tipo de vinho. 
Mas, este não é o caso: o que o lei tor tem a oportunidade 
de ver com os seus próprios olhos, é o que os moradores 
de bairros como Hoji-Ya  -Henda e Ngola Kiluanji ao 
Cazenga e Sambizanga, respectivamente, têm r a vindo 
a recolher nos chafarizes des de o dia nove de Março 
último. 
Desde esta data que aqueles munícipes vêem-se obri-
gados a consumir água imprópria, porque de estranha 
a coloração e, pior do que isso, com sabor que repele 
todos. A situação; e adensou-se ainda mais, depois que n 
a secção municipal da Saúde do Ca zenga, por exemplo, 
deu a conhecer já o surgimento de alguns casos de 5 
cólera em bairros do município, in cluindo o da Cuca, na 
comuna do Hoji-Ya-Henda.
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De tão imprópria, os populares, representados pela 
Associação dos Comités de Água para o Progresso 
Comunitário (ACAPC), reclamam há já algum tempo 
desta realidade.
 
 É que, segundo disseram à repor tagem do Area1, mesmo 
que sejam tomadas medidas de precaução, como, por 
exemplo, desinfectar ou ferver a água a consumir, tal 
acaba por não surtir o seu efeito, por consi derar que a 
mesma carrega consigo altos níveis de contaminação 
bacteriana. 
Consideram que, os níveis de c0n taminação começaram 
a fazer-se sentir desde Novembro de 2010, pe ríodo em 
que os dos chafarizes criados na periferia pelo Governo 
Provincial de Luanda (GPL) aperceberam-se de uma cor 
amarela proveniente das tomeÍJ3s e que, aos poucos, se 
foi tomando ala ranjada, para, finalmente, ganhar a cor 
actual, ou seja, preta.
Ainda em Novembro daquele ano, a ACAPC realizou 
um trabalho de fun do tendente a identificar a verdadeira 
origem daquelas águas turvas ao lon go das condutas, 
tendo constatado roturas nos canais ao longo da aveni-
da Ngola Kiluanji, nas proximidade_ dos armazéns da 
empresa Arosfram, até à refinaria Refinaria de Luanda.
 O facto foi comunicado à autoridades administrativas 
locais, incluin do a administração do Cazenga. que pro-
meteu enviar uma equipa para a reparara avaria. Não se 
sabe que tipo de intervenção teci sido feita. o certo é que 
a água tem vindo a transmutar-se radicalmente.
 
Verdadeira origem do problema 
A administração municipal, segun do dados da comuni-
dade, indicou as zonas de depósito, de forma a facili tar 
o trabalho das operadoras de re colha de lixo. Contudo, 
por falta de sinalização e negligência à mistura, essas 
mesmas operadoras ignora a necessidade de protec-
ção das condutas de água e, pura e simples mente, 
danificam-nas.
 
Rumores postos a circular dão con ta que as operado-
ras, não ânsia de ob terem maior lucro, com a ~ do lixo 
recolhido, não olham a meios e retirem também grande 
quantidades de areia e outros inertes, não se coibindo, 
quase sempre, de ferirem também as condutas.
 
E o resultado, claro está, não se fez demorado: quando 
chove, a água acumula-se em cima do fim dep0si tado 
pelos populares e, aos poucos, e se infiltrando nas con-
dutas. E daí à contaminação da água foi apenas um 
cipido piscar de olhos. 

E a situação tem assumido propor ções alarmante, facto 
que obrigou associações locais a solicitar a intervenção 
urgente da administração comunal do Hoji-Ya-Henda.
nosentído desta interceder junto da administração para 

que esta reúna com os responsáveis das operadoras de 
recolha de lixo e dar a conhecer o dantesco quadro e que 
junto com as comissões de moradores para um trabalho 
conjunto. 
É um operação que consistia na remoção dos resíduos 
domésticos, que há muito aguardam por retirada, a 
transferência dos locais de depósitos de lixo para fora do 
perímetro de passagem das condutas, a sinalização das 
vias de passagem das condutas e a proibição de depósitos 
de lixo nessas áreas sinalizadas.

Até a data aguarda-se por uma reacção das autoridades e 
da EPAL, que, prejudicada peja prática e a gritante des-
coordenação na prestação de ser viços pesa ainda sobre 
si a responsabilidade de melhorar o funcionamento de 
água ás populações.

8.8  Seca começa a ameaçar
Jornal de Angola 
18 de Junho de 2011

Camiões cisternas de várias marcas e diferente capaci-
dade voltaram a ornamentar estradas, ruas e ruelas do 
município do Sambizanga, na sequência da já longa e 
gritante falta de água em vários bairros que conformam 
aquela municipalidade.
 
Em função da alta carência e, por isso, grande procura, a 
administração local vê-se em dificuldades para garan tir 
o precioso líquido, a um município de grande concen-
tração populacional. 

A estratégia foi servir-se de viaturas cisternas, que têm 
passado por vários pontos do Sambizanga, mas tal não 
tem respondido à demanda, como é o caso da comuna 
do Ngola Kiluanje, com uma população estimada em 
mais de 400 mil habitantes, mas que enfrenta dificulda-
des de monta para abastecer-se de água potável.
 
. A procura pelo precioso líquido tem sido uma constante 
entre os populares, obrigados a percorrerem grandes dis-
tâncias para, ao menos, adquirirem alguns litros a partir 
de tanques subter râneos, uma vez que, de acordo com 
a distribuição de camiões cisternas feitas pela adminis-
tração, contam apenas tom quatro camiões para acudir 
a situação. O quadro guarda situações ainda mais com-
plicadas, visto que, se gundo administrador adjunto do 
Sambizanga, Agostinho Silva, dos nove camiões cister-
nas colocados à disposição dos populares, apenas quatro 
esse tão disponíveis. Cinco encontram-se avariados, sem 
que se vislumbre um horizonte temporal para que as 
mesmas voltem a estar operacional, por falta de peças 
de reposição. Os populares c reclamam ainda do facto 
de lhes ser c exigido um pagamento em dinheiro cujo 
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valor varia de bairro para bairro. Para os mesmos, tal 
não deveria acontecer, dado que, segundo a administra-
ção local, projecto de abastecimento C tem o condão de 
garantir um fornecimento gratuito.”A água não pode ser 
vendida”, defendeu Agostinho Silva

O administrador adjunto, que apelou à ter calma por 
parte dos munícipes, voltou a garantir que esforços têm 
sido enviados fundos, junto da Empresa Pública de Água 
P de Luanda (EPAL), no sentido desta pôr cobro à situ-
ação. A garantia da empresa é que, ainda no decorrer do 
presente ano, moradores da comuna do NgoJa Kiluanje 
venham a beneficiar da água a partir da rede normal, 
um trabalho que se pretende extensivo, em função dos 
trabalhos que estão a ser realizado ao longo da Sétima 
Avenida, da via que dá para a Refinaria de Luanda e a 
rua direi ta do Mercado dos Kwanzas 

8.9  Sistema de abastecimento de água 
do Zanga avariado há seis meses 
Jornal de Angola
27 de Junho de 2011

A população do sector do Zanga, município de Cazengo, 
província do Kuanza-Norte, está privada do sistema de 
abastecimento de água potável, há mais de seis meses. 
O responsável da água desta lo calidade, Tomás 
Bartolomeu, es clareceu que a situação é resultado da 
danificação dos condutores de água, fruto dos trabalhos 
de terra planagem efectuados na via K/Golungo Alto, acti-
vidade desenvolvida pela empresa Cuba na”Imbondex”. 
“” Segundo ele, o motor que susten ta o sistema de abas-
tecimento de água já foi aplicado na fonte de captação, 
que, neste momento, abastece o tanque reservatório, fal-
tando a reposição dos tubos ainda
Danificados. A administradora mu nicipal do Cazengo, 
Edvige de Je sus Ribeiro, reconheceu que a para lisação 
do abastecimento de água no sector do Zanga está a criar 
transtornos aos habitantes, por isso exortou a empresa 
responsável pe los danos a resolver o problema o mais 
breve possível. 
Edvige de Jesus Ribeiro salien tou que a administra-
ção procedeu à reabilitação completa do sistema de 
captação e substituiu todos os equipamentos, estando 
apenas a aguardar pela reposição do respec tivo canal de 
distribuição. 
Aquela responsável administra tiva disse que a empresa 
que danifi cou o sistema tinha garantido que os traba-
lhos que estavam a ser fei tos a nível da captação esta-
riam concluídos dentro do prazo estipulado, mas isso 
não aconteceu. Edvige de Jesus Ribeiro salientou ainda 
que, na semana passada, a adminis tração municipal 
voltou a contactar o fiscal da obra, (j Instituto Nacio nal 
de Estradas de Angola (INEA), para pressionar a cons-

trutora Im bondex a repor o sistema de abaste cimento 
de água. 
Os moradores lamentam o facto de estarem a transportar 
água a par tir de um rio distante do sector do Zanga. Por 
isso, apelaram ao go verno provincial do Kuanza-Norte 
para intervir no caso, com vista a pressionar a constru-
tora responsá vel pelos danos, e sublinharam a neces-
sidade de uma atitude mais cautelosa por parte destas 
institui ções na execução dos trabalhos pa ra evitar situ-
ações que no futuro não venha acontecer casos similar. 

8.10  Projecto de água potável na aldeia 
de Kapangombe
Jornal de Angola 
27 de Junho de 2011

A população da comuna do Kapangombe, município 
da Bibala, na província do Namibe, tem no vos equipa-
mentos sociais, co mo escolas, postos médicos, residên-
cias para quadros do en sino e da saúde, mas falta água 
potável. 
A administradora comunal, Ma ria da Rosa Fortuna 
José, disse que a falta de água potável é um dos maiores 
problemas da população de Kapangombe, sobretudo 
para as pessoas que vivem na parte norte da comuna, 
que têm de percorrer longas distâncias a pé para conse-
guir água. 
Maria José diz que tem fé que, com base no programa”Agua 
para todos”, de iniciativa Presidencial, o problema vai 
encontrar solução. Disse que no ano passado foi feito o 
levantamento de todas as áreas afectadas e remeteu-se os 
resulta dos do trabalho à Administração Municipal da 
Bibala.”As nossas preocupações já fo ram manifestadas 
às autoridades competentes, que, esperamos, ve nham 
dar o devido andamento ao projecto que leve água às 
nossas populações”, disse. 
Apesar do problema da falta de água, disse a administra-
dora, a co muna do Kapangombe conheceu grandes pro-
gressos sociais, sobre tudo nas áreas da educação e saúde, 
habitação e dos projectos ligados ao combate à fome e 
à pobreza. No âmbito do Fundo de Gestão Municipal, 
Maria José afirmou que está projectada a construção de 
uma escola do ensino primário na povoação do Bombo, 
outra na zona das Mangueiras e postos de saúde em 
Assunção e no Luso 93. Maria José acrescentou que a 
questão da emissão do Bilhete de Identidade constitui 
outra grande preocupação da administração co munal, 
que tem procurado junto das autoridades competen-
tes en contrar solução para este proble ma, que impede 
muitas pessoas de exercerem o seu direito de cidada nia 
plena.”Sem um documento que nos identifique como 
cidadãos na cionais, não podemos usufruir de uma série 
de direitos constitucio nalmente consagrados”, disse. 
Aquela responsável indicou que a população enfrenta 
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algumas dificuldades devido aos estragos pro vocados 
pelas fortes chuvas que se abateram sobre a comuna, que 
fez transbordar as águas do rio, devastando lavras e reti-
rando o sustento de muitas famílias. 
“Temos tido visitas dos nossos di rigentes e, na medida 
do possível, al guns problemas que temos colocado têm 
sido resolvidos. Não se pode ter pressa, porque a solução 
dos pro blemas não é num só dia, temos es perança que 
melhores dias estão pa ra vir”, disse.

Combate à desertificação 
O combate à desertificação é tam bém um facto na 
comuna do Kapangombe. Apesar de ser uma zona com 
muita vegetação, o ano passado, no quadro do pro-
jecto lançado pela go vernadora provincial do Namibe, 
Cândida Celeste da Silva,”Minha planta minha xará”, 
foram planta das 40 novas árvores (casuarinas e man-
gueiras) na sede da comuna.”A sensibilização dos alunos, 
para que saibam da importância de te rem plantas ao seu 
redor e os seus benefícios, continua a ser feita e, 
. voluntariamente, eles vão dando continuidade ao pro-
jecto nas esco las e nos locais de residência, dan do assim 
uma nova e melhor ima gem à vila”, referiu. 
O abate indiscriminado de árvo res, por parte de alguns 
cidadãos, para a produção de carvão, é um mal que pre-
ocupa as autoridades daquela parcela do país. 
Maria José disse que a adminis tração comunal encontra 
muitas di ficuldades para a fiscalização do seu polígono 
florestal, devido à grande extensão e a comuna não 
possuir meios suficientes para de sencorajar os carvoeiros 
e outros que têm no abate de árvores o seu ganha-pão. 
“E necessário que o Instituto de Desenvolvimento 
Florestal, em parceria com a administração mu nicipal, 
trabalhe para podermos, não digo acabar, mas pelo 
menos diminuir estas acções que amea çam o meio 
ambiente”, disse. 
Acrescentou que a desfloresta ção por parte dos carvoei-
ros está na origem das erosões e outras catás trofes natu-
rais, defendendo por is so a necessidade de se sensibilizar 
as populações para abandonarem esta prática. Embora 
o carvão leve algum sustento para algumas famí lias, 
Maria José disse que boa parte delas não recebe em troca 
o sufi ciente para satisfazer as suas neces sidades básicas. 
A administradora comuna! afir mou que o roubo de gado 
é outro fenómeno que acontece em quase todo o ter-
ritório da província do Namibe e o Kapangombe não 
foge à regra. Aqui, os ladrões de gado, sobretudo neste 
período do cacim bo, estão muito activos, obrigando as 
autoridades policiais a reforçar as medidas de segurança 
para tra var os meliantes.
 
Faltam quadros 
A comuna do Kapangombe não tem muitas queixas nas 
áreas da educação e saúde, mas devido ao crescimento 
rápido da população, disse a administradora comunal, 

são necessários mais quadros nes tes dois sectores. 
A escola técnica profissional do Kapangombe, um dos 
cartões pos tais da comuna, está vocacionada para a for-
mação de técnicos bási cos. Este ano lectivo, estão matri-
culados 158 alunos, distribuídos nos cursos de mecâ-
nica, alvenaria, agricultura e pecuária. 
Inaugurada em 26 de Fevereiro de 2009, a escola tem 
12 salas; qua tro pavilhões profissionais e um in ternato. 
A instituição compreende ainda um campo polivalente 
e está a ser er guido um estaleiro para alvenaria e uma 
oficina para as aulas práticas de mecânica. 
Abel Kamati diz sentir-se feliz por estudar na escola 
técnica, que aos poucos se vai tomando referência a nível 
da formação profissio nal na província. 
“No princípio foi difícil a adapta ção, mas hoje o meu 
discurso é di ferente, quero rapidamente termi nar o meu 
curso para poder pôr em prática todos os conhecimentos 
que aqui estou a adquirir, e.tenho estado a aconselhar os 
meus ami gos sobre a importância dos cur sos técnicos 
aqui ministrados”, disse Kamati. 
O director da escola, Daniel Sapi, disse à nossa reportagem 
que os alunos estão a dar bons indicativos.”Esperamos 
que depois possam contribuir para o desenvolvimento 
da comuna e corresponder às pró prias exigências do 
mercado do tra balho. E o que nós queremos e é o que 
estamos a fazer para que isso aconteça”, afirmou. 
Daniel Sapi disse acreditar que só uma formação sólida 
de base desses”miúdos” é o garante do fu turo de uma 
sociedade que se augu ra melhor para todos.
 
Histórico 
A comuna do Kapangombe, cir cunscrição do então dis-
trito de Moçâmedes, foi fundada no dia 10 de Março 
de 1857, por portaria n° 8/83 da então colónia militar 
agrícola de Kapangombe. Segundo dados re colhidos na 
administração comu nal, em 1857 Kapangombe tinha 
uma companhia com cerca de 100 homens, um batalhão 
de caçadores com 500 praças, um paiol para pól vora, 
duas casas para guardas, 24 peças de artilharia de calibre 
12,8 mm, um calabouço e contava com 411 habitantes, 
sendo seis de cor branca, cinco mistos e 400 negros. Na 
povoação do Kapangombe exis te um forte construí do 
em 1861, com um calabouço para os indíge nas que eram 
capturados pelas for ças coloniais e colocados no refe rido 
labirinto onde muitos acaba vam por morrer. 
Segundo rezam os livros que a reportagem do Jornal de 
Angola consultou, um antigo Rei do Bié es teve preso no 
calabouço de Kapangombe antes de ser deportado para 
Cabo Verde. O nome Kapangombe surge pou co depois 
de os portugueses terem instalado no local lojas. Conta a 
história que quando os autóctones iam fazer as compras, 
os comer ciantes chamavam-nos e diziam: primeiro o boi 
e só depois as com pras. 
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“Ka upe o ngombe” que tra duzido significa’’vai buscar o 
boi” e assim surgiu a designação de Kapangombe. 
Segundo explicações do tam bém historiador Daniel 
Sapi, na altura Kapangombe tinha muito poucos habi-
tantes. Hoje, existem 1.550 casas, das quais 50 de cons-
trução definitiva. 

8.11  Empresa de águas projecta 
melhoria de rede abastecimento do 
produto 
Jornal de Angola 
28 de Junho de 2011 

O Presidente do Conselho da e Administração da 
Empresa Pro vincial de Aguas de Luanda’- (EPAL), 
Leonardo Seitas, anunciou ontem a construção, em 
Luanda, de mais dois sistemas de abastecimento de água, 
com capacidade para seis metros cú bicos por segundo. 
Em 4eclarações à Angop, Leonardo Seitas assegurou 
que a empresa perspectiva construir mais de 700 mil 
ligações domiciliárias, tendo elaborado um plano estra-
tégico que prevê o aumento da taxa de cobertu ra do 
serviço de abastecimento de água, para satisfazer, pelo 
menos, 80 por cento da população da capital angolana, 
até 2015. 
O plano, cuja execução está pre vista para finais de 
2025, inclui a rea bilitação e expansão das infra-estru-
turas e aumento da sua disponibilida de e fiabilidade e 
a melhoria dos ser viços de marketing e comercializa-
ção. O responsável afirmou que o sis tema IV da EPAL, 
localizado no Bita, está a abastecer os consumidores de 
Cabolombo, Ramiro, Benfica, Kilamba Kiaxi, Camama 
e Zango. 
Com este investimento projecta-se o reforço dos siste-
mas da Maianga, Morro Bento, Futungo, Mussulo e de 
áreas urbanas vizinhas. 
O presidente do Conselho de Ad ministração da EPAL 
assegurou que o sistema V, na Quilonga, vai cobrir as 
zonas do novo aeroporto, urbaniza ção do Quilómetro 
44, e zona indus trial de Viana, nova urbanização de 
Cacuaco, devendo ainda reforçar a zona do Cazenga, 
Viana e outras áreas urbanas vizinhas. 
A empresa investiu, entre 2000 e 2010, cerca de 560 
milhões de dóla res nas áreas de produção, distribui ção 
e aumento da rede, nos vários municípios da capital. 
Os projectos em carteira incidem na reorganiza ção 
e reestruturação da empresa e criação de uma nova 
cultura empre saria reorganização da função de re cursos 
humanos, garantia da estabili dade financeira da empresa 
e contro lo dos investimentos Leonardo Seitas referiu 
que, ape sar do investimento avultado e dos resultados 
satisfatórios, o sector es tá atento aos desvios de condutas 
em determinadas zonas para o ga rimpo de água, o que 
dificulta o abastecimento à cidade. 

8.12  Polícia deteve garimpeiros e 
vendedores 
Jornal de Angola
29 de Junho de 2011

Agentes da Polícia Nacional, em colaboração com téc-
nicos da Empresa Provincial de Águas de Luanda, 
deram início no sábado a uma operação para detenção 
de pessoas que desviavam água das condutas, através 
de mangueiras, tidas como garimpeiras e vende doras 
ilegais do líquido, em muni cípios de Luanda. 
A operação, denominada”Água para todos”, abrangeu, 
numa pri meira fase, os municípios da Baianga, Samba, 
Kilamba Kiaxi e Viana, durante a qual foram detidas 
86 pes soas. Destas, 61 são do sexo mascu lino, incluindo 
um cidadão de na cionalidade vietnamita. As pessoas, 
que se encontram agora a contas com a Justiça, detidas 
muitas de las em flagrante delito, desviavam condutas 
de distribuição de água da EPAL para os seus quintais, 
on de, através de tanques com capaci dade para 40 a 60 
mil litros, proce diam posteriormente à sua venda em 
camiões cisternas. 
Na quinta de Herculano Alonso, por exemplo, localizada 
no Morro da Areia, em Viana, agentes da or dem encon-
traram três cisternas subterrâneas e um tanque onde era 
depositada a água desviada. As cis ternas tinham cada 
uma capacidade para 40 mil litros, enquanto o tan que, 
feito de betão armado, através do qual as cisternas eram 
também abastecidas, tem uma capacidade de 50 mil 
litros. 
Detido em flagrante, mas tentan do fugir à responsa-
bilidade, Her culano Alonso alegou não ser o proprie-
tário da quinta. Pouco pas sava das 10 horas da manhã 
de do mingo, quando Herculano Alonso, de estatura 
média, foi interpelado pelos agentes da Polícia e da 
EPAL. Em pânico e com uma voz trémula, disse que”a 
venda de água era da responsabilidade dos funcionários 
da quinta”. 
Minutos depois, através da sua ex-mulher, também 
residente na quinta, ficámos a saber que foi o próprio 
Herculano quem articu lou toda a obra, conside-
rada pelos peritos como um bem elaborado trabalho 
de”engenharia”. Segun do o próprio confessou, tal só foi 
possível graças ao apoio de al guns elementos suposta-
mente li gados à EP AL. 
Meio nervoso, referiu, quando interpelado por um 
agente da Polí cia, não ser técnico.”Quem fez isso são 
conhecedores da matéria. Sem pre vivi em paz e cumpri 
com as minhas obrigações”, alegou. 
No entanto, a Polícia não foi na conversa de Herculano 
Alonso, ex-militar das FAPLA e mecânico de profissão. 
Interrogado sistematica mente pelos agentes, o infractor 
mos trou-se arrependido e alegou que, de vido à falta de 
condições para man ter o sustento da família, entrou 
nes te negócio ilegal. 
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“Fui desmobilizado. Passei parte da minha juventude 
nas matas e não tenho nada. Quando voltei do Kwanza-
Sul, achei que esta seria uma forma de manter a minha 
casa. Não estou a roubar nem a matar, perdoem-me”, 
disse. 
Filomena Manuel, ex-mulher de Herculano, que estava a 
ser respon sabilizada como mentora do crime, acabou por 
confessar algum arre pendimento, alegando que apenas 
colaborava porque o pai das duas filhas a autorizou.”Não 
fiz nada de mal. Como tenho duas filhas com ele decidi-
mos fazer um negócio em que eu vendia uma semana e 
ele na outra”, alegou.
 
Desactivadas ligações clandestinas 
A operação, na qual também es tiveram envolvidos ele-
mentos da Polícia Militar, além de proceder à detenção 
de proprietários e co merciantes ilegais de água, ficou 
concluída com a desactivação de ligações clandestinas 
nas condu tas da EPAL No total, ao longo do fim-de-
-semana, foram desactiva dos diversos focos de garimpo 
de água e dezenas de ligações, além de destruí dos sete 
tanques. Na Maianga, foi desactivado um foco no 
Morro da Luz, com 12 liga ções, mais concretamente na 
zona do antigo Controlo, e nove ligações no Colégio da 
Sabedoria. 
Na Samba, foram desactivados quatro focos e 26 liga-
ções, no bair ro de Talatona. No Kilamba Kiaxi, muni-
cípio com maior número de Agentes da Polícia Nacional 
durante a operação detenções, foi desactivado um foco 
no bairro do Calemba 11 e 10 liga ções, além de destruí-
dos sete tan ques de água. 
Em Viana, foram encontrados um foco e uma conduta 
adutora de 500 mil metros. Havia ainda 12 liga ções e 
foram catalogados 13 focos em residências com reserva-
tórios de água e identificados os respecti vos proprietários. 
O porta-voz da EPAL, Domingos Paciência, explicou 
que as ligações desactivadas reduziam o caudal que ali-
mentava alguns centros de distri buição de Luanda às 
populações.”Em muitos bairros, apesar de exis tirem as 
redes de distribuição e li gações em residências, a água só 
não jorra nas torneiras porque ou tras pessoas, através do 
lucro fácil, desviam estas ligações para os seus quintais, 
impossibilitando o nor mal funcionamento da rede”,

Ex plicou. Domingos Paciência apelou para a necessi-
dade de uma estreita colaboração entre a popula ção e 
os serviços da EPAL, no senti do de se acabar com estas 
práticas.”Temos um serviço de piquete para atender 
estes e outros casos, o que só vai ajudar a melhorar os 
nossos serviços”, considerou. 
Depois da operação, disse que será feito um novo levan-
tamento para se saber com exactidão o que se passa nas 
zonas em questão e, através da base de dados, verificar 
as condições em que estão os clientes e tomar medidas 
jurídi cas. Alertou, ainda, que serão to madas medidas 

relativamente aos funcionários que colaboram nesta 
ilícita actividade.
 
Cisternas apreendidas 
No contrato rubricado entre a EPAL e os clientes não 
existe qual quer cláusula que permita aos se gundos 
(clientes) comercializa rem água.”A comercialização da 
água é da inteira responsabilida de da EP AL”, referiu. 
Domingos Paciência disse exis tirem, em Luanda, girafas 
que efec tuam a venda de água às cisternas. Sem precisar 
o número, garantiu que as mesmas fazem o atendimen to 
mediante uma credencial que ha bilita ao seu uso.”Não 
temos argu mentos para que estes homens re corram às 
residências para o efeito. Há girafas”, garantiu. 
Na mesma operação, foram ain da apreendidos 32 
camiões cister nas de água, sendo 23 em flagrante e nove 
abordados na via pública. Com eles foram também 
apreen didas 120 mangueiras de água de sete metros 
cada, além de 51 mo tobombas e 15 electrobombas. 
To dos estes materiais foram encon trados em residên-
cias de comer cialização de água. Um outro detido foi 
Adelino Bo nifácio, de 26 anos. Motorista de um camião 
cisterna, disse ter documen tação da EPAL e que abas-
tece no Kikuxi. Quando interpelado, encon trava-se no 
interior de uma residên cia, alegando não ter ido ao local 
comprar água.”Eles encontraram  e a depositar água. Só 
que como não me faço acompanhar da docu mentação 
detiveram-me aqui com os outros”, lamentou. 
Interrogado sobre a acção da Polícia, o jovem considera 
ser um acto positivo e que vai ajudar a melhorar a distri-
buição de água à população.
 
Operação conjunta 
A operação”Água para todos” vai continuar e visa melho-
rar o for necimento de água à população de Luanda. 
A jornada desenvolvida no pas sado fim-de-semana 
contou com 598 efectivos de vários organis mos, entre 
os quais fiscais, Servi ço de Migração e Estrangeiros, 
Serviços de Informação, agentes da Polícia de Intervenção 
Rápida, Unidade da Polícia Montada, Po lícia Militar e 
efectivos da Briga da de Helicópteros. Foram utili zadas 
62 viaturas, quatro motos, 12 cães e outros meios da 
Polícia Nacional. 

8.13  O abastecimento de água 
Jornal de Angola 
29 de Junho de 2011

O presidente do Conselho de Administração da 
Empresa Provincial de Aguas de Luanda (EPAL), 
Leonildo Seitas, anunciou, recentemente, a construção 
em Luanda de mais dois sistemas de abastecimento de 
água, o que vai resultar no aumento do número de liga-
ções domiciliárias. 
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O problema do abastecimento de água à capital do país, 
onde vivem hoje, segundo estimativas, cerca de cinco 
milhões de pessoas, tem suscitado a atenção das estru-
turas responsáveis pela execução de projectos virados 
pa ra proporcionar o acesso à água potável a um grande 
número de famílias. 
São avultados os investimentos que têm sido feitos ao 
nível da produ ção, distribuição e aumento da rede de 
abastecimento de água, o que atesta o compromisso de 
o Executivo trabalhar no sentido de os angolanos terem 
uma boa qualidade de vida. 
Importa referir que a EPAL investiu, entre o ano 2000 e 
20 I O, cerca de 560 milhões de dólares em vários pro-
jectos. Trata-se de números signifi cativos que confirmam 
todo o esforço financeiro que vem sendo empreen dido 
para a melhoria das condições de vida das populações. 
A EPAL tem um plano estratégico que prevê o aumento 
da taxa de co bertura de abastecimento qe água para 
satisfazer 80 por cento da popu lação de Luanda até 
2015. E elevada a responsabilidade daquela empre sa 
pública, sendo o serviço que ela presta à população de 
grande impac to social. 
As empresas que têm de prestar relevantes serviços 
públicos devem es tar à altura dos grandes desafios que 
ainda temos de enfrentar neste pro cesso de reconstrução 
nacional. 
Havendo visão estratégica e empenho na execução das 
tarefas para se atingirem as metas previamente traçadas, 
os problemas das nossas popu lações vão progressiva-
mente diminuindo. 
Os gestores públicos devem ter consciência que a sua a 
missão à frente de empresas do Estado devem traduzir-se 
em bons resultados, até porque as avultadas verbas para 
os investimentos serem realizados são disponibi lizadas 
para os problemas se resolverem e para as obras terem 
qualidade e produzirem mudanças, pela positiva, na 
vida das populações. 
Luanda está a crescer com a construção de novas zonas 
residenciais, e, ao que parece, a EPAL está a acompanhar 
esse crescimento, estando apos tada em dar resposta às 
múltiplas necessidades de água que existem na capital 
do país.  
A água potável é tanto mais indispensável quanto se sabe 
que sem esse t precioso líquido há grandes possibilidades 
de surgirem doenças, o que obrigará o Estado a mais 
esforços financeiros para acudir a situações de ordem 
sanitária.’ 
A água é vital para a saúde e compreende-se que esteja 
a haver uma ex pansão de infra-estruturas destinadas a 
melhorar o abastecimento de água, em quantidade e 
qualidade na capital.  
O Conselho Consultivo Alargado do Ministério da 
Energia e Aguas, re centemente realizado no Uíje, 
abordou em profundida4e a problemática do uso e apro-
veitamento dos nossos recursos hídricos, cuja gestão, 

na opi nião dos participantes de esse encontro, se deve 
articular com a estratégia do desenvolvimento de todo 
o país. 

Chamou a atenção o facto de os participantes daquele 
Conselho Alarga do terem constatado que, apesar de 
haver uma rede de bacias hidrográfi cas extensa, Angola 
possui regiões onde os recursos em águas superficiais são 
escassos, sobretudo no Sul e no Leste, em que se toma 
indispensável o estudo das águas subterrâneas, pois 
delas dependem, em grande escala, o desenvolvimento 
económico, e o bem-estar das populações locais. 

O Ministério de Energia e Aguas está a desenvolver, não 
só em Luanda, mas noutras regiões do país, programas 
orientados para aumentar signifi cativamente o grau de 
cobertura, em termos de abastecimento de água, nas 
zonas urbanas e rurais. Sabe-se que a taxa de cobertura 
actual, a nível na cional, é de apenas 43 por cento. 

Feitas as constatações do que existe e não existe em 
termos de abasteci mento de água potável em todo o ter-
ritório nacional, resta arregaçar as mangas para se reali-
zar um trabalho permanente, rumo ao grande objecti vo 
que é a concretização do projecto água para todos”. 
Os quadros do sector de Energia e Aguas têm de usar 
todas as compe tências e colocá-las ao serviço de um pro-
jecto que constitui um importante factor de progresso 
social. 
Outros quadros, se for caso disso, têm de ser formados 
para que o sec tor possa fazer face às exigências decorren-
tes da execução de comple xas tarefas. 
O país tem de crescer também ao nível da gestão dos 
recursos hídricos e tudo tem de ser feito para que as 
populações de todo o país venham a ter acesso à água 
potável. 
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9  GENERO E VIOLENCIA 

9. 1 Moradores preocupados com onda 
de criminalidade
Semanário Factual Sociedade 
De 18 a 25 de Junho de 2011 

A falta de luz eléctrica e a ineficiência da Polícia 
Nacional no combate à delinquência juvenil retomam, 
no Cacuaco, município de Luanda, a onda de crimes 
que já vitimou, durante a primeira quinzena do mês 
em curso, três cidadãos, por grupos desconhecidos pela 
polícia local.

Pedro Gomes & Francisco Bussulo 
Bernardo Afonso, de 28 anos, perdeu a vida ao resistir ao 
assalto cometido por três jovens na paragem de táxi, na 
madrugada do dia 3 de Junho, no bairro da Esperança. 
Na noite se guinte, uma motorizada foi queimada por 
grupos de jovens desconhecidos, depois de uma briga 
pas sional por volta das 21 horas, nas imediações da ex- 
moagem Kianda. 

Os bairros Boa Espe rança, Cerâmica, Cawelele e Catorze 
(à entrada do município do Cazenga) constituem as 
áreas privile giadas dos supostos cri minosos, para perpe-
trar os demais actos de criminali dade, enquanto a popu-
lação considera bairros frágeis a nível de electrici dade e 
sem patrulhamento da Polícia Nacional. 

Nas imediações do bairro Catorze, vendedei ras ambu-
lantes e transeun tes que percorrem a pé na quela via de 
acesso ao município do Cazenga são as principais vítimas 
de roubo, de violações e de espancamentos. Já no inte rior 
do bairro Cawelele, o uso de estupefacientes e álcool e a 
falta de luz há cinco meses motivam os jovens a encenar 
práticas indecorosas a cidadãos e a crianças indefesas. 

Os moradores ouvidos pelo Factual explicaram que a 
onda de criminali dade ganhou espaços des de os finais 
de Maio e prin cípios do mês de Junho, cujos autores são 
jovens de 17 aos 24 anos de idade. Estes actuam com 
armas brancas durante o dia, nas proximidades dos 
merca dos e com armas – de – fogo no período nocturno, 
nas proximidades das escolas e casas de entretenimento. 

Manuela Antunes, mo radora do bairro Cerâmica, 
afirmou lia onda de delin quência juvenil estar a tomar 
passos conturbados, ao ponto de tirar sossego aos demais 
cidadãos, devi do à fraca frequência da Polícia no interior 
dos bair ros e à falta de luz eléctrica. 
“Estamos fartos da situ ação. Necessitamos da interven-
ção urgente da Polícia”, disse um mora dor. 

Adão Correia, estudan te universitário, explicou que a 
37a Esquadra e a 41a desconhecem as zonas de patru-
lhamento, por razões de deixarem às mãos dos meliantes 
toda a área que separa os bairros da Boa Esperança e 
Cawelele. 

O Factual contactou a 41 a Esquadra da Boa Es perança. 
Responsáveis da quela instituição alegaram a área de 
ligação dos bair ros em referência não lhes pertencer para 
a sua actu ação. Opinião semelhante foi ouvida pelos 
responsá veis da esquadra, cita no bairro Cawelele, de 
uma fonte que não aceitou identificar-se. 

“O povo deseja uma Polícia organizada, leal, dis ciplinada 
e vigilante que assegure a tranquilidade dos cidadãos e 
faça res peitar a propriedade social e individual. A luta 
contra a criminalidade só será eficaz com homens bem 
pre parados em todos os senti dos, com instrumentos 
adequados e com a utiliza ção de métodos e de técni-
cas que também se apren dem, possibilitando uma maior 
mobilidade e capa cidade operativa”, reforça o Presidente 
da República, José Eduardo dos Santos, no Plano de 
Modernização e Desenvolvimento e de Proximidade 
com o Cidadão.

9.2  Campanha desafiando o silencio 
tres anos depois
Jornal angolense 
De 11 a 18 de junho de 2011

O Fórum de Mulher jornalistas para a Igualdade do 
Género (FMJIG) tornou-se hoje um espaço heterogé neo 
de debate, devido a dimensão sócio - política que con-
quistou, sendo por isso chamado a contribuir nas dis-
cussões de diferentes diplomas legais e demais políticas 
sociais.
 
Partindo de análises micro a nível de grupos, comunas 
e mw1icípios, o FMJIG deixa hoje registado em debates 
macros a sua opinião e posição, tendo em atenção os 
seus princípios basilares que são a igual dade e oportuni-
dades no género. 
Passados cerca de três anos desde o seu primeiro grito 
contra a agressão física sexual e morte silenciosa no 
género, através da companha”Desafinado o Silêncio: Os 
Meios de Comunicação Social contra a Violência sobre 
a Mulher”, podemos arrogar-nos dizendo alto e em bom 
som que conquistamos o nosso espaço e direito. 
Levamos o debate sobre a violência doméstica a todas as 
províncias do país, vamos a conquista dos municípios 
e comunas e com gratas surpresas, encontramos comu-
nidades aparentemente fechadas para a abordagem de 
questões sidas como culturais, abertas ao diálogo, com 
lições de vida e conhecimento dignos de mestres.
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A sociedade, mulheres e homens, depositaram em nós a 
sua confiança e abraçando a nossa causa procuraram-nos 
para falar de si, suas famílias, seus medos, tormentos e 
sofrimentos silêncios. 
Sempre prontas, levamos aos nossos parceiros e patroci-
nadores as suas preocupações e aflições, que num esforço 
conjunto encontramos inúmeras saídas e auxílio para as 
variadas situações que nos colocam. 
A ajuda sempre pronta de psicólogos, sociólogos, juris-
tas, médicos, polícias, técni cos, ainda os ministérios 
da Família e Promoção da Mulher e da Comunicação 
Social, tornaram realizável o nosso propósito de levar à 
discussão sobre violência doméstica às nossas redacções. 

Como profissionais da Comunicação Social, usamos 
as nossas armas, antenas, pági na e ecrãs para desafiar a 
sociedade a romper o silêncio e de peito aberto denun-
ciar. Não te cales mulher... 

Chegamos ao fim da primeira etapa!
Há três anos, quando fui convida da pela Suzana Mendes 
para fazer parte Fórum, não tinha noção da dimensão 
do fenómeno da violência doméstica. Aceitei o convite 
porque achei interessante praticar uma boa acção a 
favor das vítimas, dando-lhes a conhe cer, através da 
campanha”De safiando o Silêncio: Os Meios de comuni-
cação contra a Violência sobre a Mulher”, a importância 
da denúncia, os perigos e os trau mas que elas e filhos 
estão sujeitos. Com este tema bastante forte e sugestivo, 
acreditei no sucesso da campanha. E assim foi desde o 
dia do lançamento com o desabafo da nossa querida 
Maria Augusta, sempre muito divertida, mas afi nal pro-
fundamente magoada com O que lhe tinha acontecido 
há algum tempo.

Como ela, chorei, embora não tenha deitado lágrima, e 
tive a certeza de que terÍan10S resultados satisfatórios. A 
partir daí me empenhei em várias acções, principalmente 
na produção de encartes, que foram publicados em dife-
rentes jornais do país, com objectivo de atingir vários 
grupos da sociedade. Trouxemos ao público relatos de 
vítimas de diferentes tipos de violência e às respostas 
das autoridades face aos acontecimentos. Ficamos com a 
ideia de que alguma coisa está a ser feita. Mas, é evidente 
e necessário fazer muito mais e envolver toda a sociedade 
no combate a este mal, que atinge homens e mul heres, 
crianças e idosos, pobre e ricos, brancos e negros, religio-
sos e ateus. Neste último encarte, com uma abordagem 
feita na primeira pessoa, deixam os as nossas impressões, 
para marcar o fim da primeira etapa de actividades da 
Campanha”Desafiando o Silêncio”. 
 

Na hora em que o caro leito ler este texto, em algum 
lugar do mundo uma pessoa estará ser vítima de vio-
lência doméstica, o que dá uma ideia d dimensão do 
problema, que afecta a todos nós e que, por isso, exige 
uma resposta enérgica por parte da sociedade. 

Participar da campanha”desafiando o silêncio” que visa, 
dentre outros objectiv05 incentivar as vítimas d agres-
sões no lar a denuncia tem os casos foi um grande desafio 
para mim, principal mente porque antes era a jornalista 
que cobria diversos assuntos, incluindo questões ligadas 
a violência doméstica, mas através do fórum, hoje sou 
também a cidadã que tem a grata possibilidade de par-
ticipar activamente do esforços que estão a ser feitos a 
nível do país para o combate a este grande problema.

Foram quatro anos de intenso aprendizado, trabalho 
árduo e que só fosse possível com o esforço de todas 
integrantes do Fórum de Mulheres Jornalista: para a 
Igualdade no Género (FMJIG) e com o imprescindível 
apoio do nos casos doadores e parceiros.
 
Nesta etapa do projecto sinto-me satisfeita porque hoje 
a questão da violência doméstica é uma prioridade nas 
agendas informativas dos meios de comunicação e, cada 
vez mais, as pessoas vítimas do problema têm consciên-
cia dos seus direitos. 
Apesar das mudanças operadas com o trabalho da socie-
dade civil no com bate ao drama da violência domés-
tica, a brutalidade dos casos que chegam ao nosso 
conhecimento exige que o trabalho continue e que a 
campanha”Desafiando o silêncio”, que costumo dizer 
que ganhou vida própria, se revitalize no sentido de per-
mitir que continuemos a servir a sociedade. 

Programas de Rádio tiveram impacto 
Os programas radiofónicos tiveram muito impacto. Deu 
para perceber pela participação dos ouvintes. Aprendi 
mais em relação a abordagem de questões ligadas à vio-
lência no género duma forma geral, e doméstica, em 
particular. Não foi fácil lidar estas questões sen síveis que 
mexem com a estru tura base da sociedade, a família. 
Como realizadora a minha expectativa de todos os dias 
era de satisfazer o público ouvinte, com informações que 
desencorajassem os actos de violência na sociedade, con-
tribuindo assim para a melho ria da qualidade de vida das 
pessoas vítimas deste fenómeno e não só. Outra experi-
ência boa foi contribuir para o enriquecimento do Ante-
Projecto de Lei Contra a Violência Doméstica, aprovado 
recentemente na generalidade pelo Parlamento. Os pro-
gramas contribuíram também para a identificação das 
principais causas da violência doméstica e suas conse-
quências e ajudaram muitas vítimas a denunciarem o 
drama que viviam nos seus lares.
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O que mais me marcou foi o depoimento de uma senhora 
de 50 anos de idade, que conviveu com violência durante 
trinta anos em silêncio. Depois de ollvir um dos nossos 
programas, ganhou coragem, ligou para o programa e 
fez pela primeira vez a denúncia. Depois decidiu procu-
rar um advogado para lhe ajudar a resolver o problema. 
Com a nossa ajuda, conseguiu também chegar a um dos 
centros de aconselhamento do Ministério da Família e 
Promoção da Mulher. Por outro lado, consegui perceber 
também que muitas mulheres são violentadas porque 
não cumprem com o seu dever em casa. Muitas depois 
do serviço não vão para a casa, ficam a conviver com as 
amigas e chegam a casa embriagadas. O mesmo acon-
tece com algumas zungueiras. Sou contra a vio lência 
para a resolução de conflitos, vamos contribuir para a 
estabilização dos nossos lares e das nossas famílias. 

9.3  Igualdade de género debatida 
 em palestra

Jornal de Angola 
do dia 16 de Junho de 2011

O director-geral da Acção para o Desenvolvimento 
Rural e Ambien te (ADRA), Sérgio Calundungo, defen-
deu ontem, em Luanda, a in clusão da perspectiva de 
género nas políticas nacionais, no interesse da promoção 
da igualdade entre ho mens e mulheres, do desenvolvi-
mento sustentável e da justiça so cial no seio das famí-
lias. Sérgio Ca 1k1ndungoj’alava na”Conferência sobre 
Género e Desenvolvimento Local”, realizada no Centro 
de For mação de Jornalistas (CEFOJOR). 
A directora nacional para a Polí tica de Género 
do Ministério da Fa mília e Promoção da Mulher 
(MINFAMU), Inês Gaspar, que fez a abertura da confe-
rência promovi da pela ADRA, considerou funda mental 
que homens e mulheres re flictam sobre a necessidade 
de se romperem as barreira que impedimos desenvolvi-
mento, particu larmente das mulheres, que são a maior 
fatia da sociedade. 
Inês Gaspar, que representou a Ministra da Família 
e Promoção da Mulher, Genoveva Lino, no evento, 
sugeriu a implementação ~ programas de formação e 
infor mação, com vista a proporcionar um conhecimento 
equitativo para homens e mulheres, a todos os ní veis, 
para garantir o desenvolvi mento sustentável. 
Afirmou que ainda persistem de sigualdades e descrimi-
nações que continuam a expor as mulheres e raparigas 
aos mais variados facto res de vulnerabilidade social, 
eco nómica e política, apesar da exis tência de instrumen-
tos jurídico-le gais que estabelecem a igualdade entre 
homem e mulher. O género, sublinhou, é uma aborda-
gem de di reitos humanos e nunca esteve tão presente 
como nos dias de correm. 

A ADRA, em parceria com o Fó rum de Mulheres 
Jornalistas para a Igualdade de Género (FMJIG) e a 
Plataforma de Mulheres em Acção (PMA) promoveu 
a”Conferência sobre Género e Desenvolvimento Local” 
com o objectivo de contri buir para uma visão integrada 
de Desenvolvimento Local, que in clua a promoção, for-
mulação e aplicação de estratégias e políticas públicas na 
perspectiva de género. 
A conferência visou, também, promover um espaço de 
reflexão sobre as questões de desigualda de nas relações 
entre mulheres e homens, a nível das famílias, das orga-
nizações, instituições e das comunidades. 
O Ministério da Família e Promoção da Mulher tem 
recebido, nos últimos tempos, várias quei xas sobre a 
violação doméstica, facto que tem resolvido através do 
aconselhamento familiar e remeti do as questões aos 
órgãos judiciais.

9.4  Mulheres reclamam mais 
oportunidades
jornal a capital 
18 de junho de 2011 

A actividade aconteceu recente mente na CEFOJOR, 
uma confe rência realizada pelo Fórum de Mulheres 
Jornalistas e a Plataforma Mulheres em Acção, subordi-
nada ao tema: Género e Desenvolvimen to Local. Teve 
como objectivo específico promover um espaço de refle-
xão sobre as questões de desigualdade entre homens e 
mulheres, a nível das famílias, organi zações, instituições 
e das comunidades.
 
No encontro em que estiveram pre sentes membros 
da ADRA, da Plataforma Mulheres em Acção e, 
também, a vice-ministra da Justiça, Ana Carlos Vas-
concelos, foram abordados três temas, nomeadamente, 
o”Desenvolvimento Local: actores, processos e papéis 
sociais de Género, Mulher, Cidadania e Justiça Social, 
Um desafio ao desenvolvimento” Sustentáveis Género e 
politicas públicas, Uma perspectiva de Desenvolvimento 
Local”; tendo, na ocasião, a vice-ministra da Justiça 
falado na necessidade de se trabalhar mais na educação 
e conscien cialização sobre a problemática do Género. 
Ela revelou que, em determinados momentos,”são as 
próprias mulheres que impedem outras de ascenderem”. 
As intervenções dos participantes, a grosso modo, foca-
lizaram-se mais so bre a importância da educação dentro 
e fora das localidades e na necessidade de os serviços de 
saúde e educação se rem”mais humanizados”, para que 
as questões do género fossem abordadas desde a base.” 
A desigualdade do género retarda o desenvolvimento de 
uma pais”, concluiu Cesaltina Abreu. 
Outra interveniente defendeu que”A descriminação 
social da mulher começa desde a tenra idade”, tendo 
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acrescendo que a desi gualdade é uma justiça social. 
O Director Geral, da ADRA, Sérgio Kalundungu, 
salientou ainda durante a conferência que é impossível 
haver de senvolvimento local com sucesso se não forem 
englobadas perspectivas do Género.’’Nós achamos que 
as desigualdades nas relações entre homens e mulhe-
res são o principal responsável pelo subdesenvolvi-
mento”, frisou, salientando que, enquanto haver 
desigualdade,”não poderemos falar de uma sociedade 
justa e democrática”

No discurso feito pela representante do Ministério da 
Promoção da Mulher, foi dito que deveriam haver mais 
im plementações de acções de formação, informação 
e capacitação visando pro porcionar o conhecimento 
equitativo a todos os níveis a fim de garantir o desen-
volvimento sustentável.
 
Os conferencistas manifestaram a sa tisfação pelo facto 
de hoje haver muitas mulheres a ocuparem cargos que, 
outrora, só os homens ocupavam”mas ainda não é satis-
fatório”, disse HeIenaFarinh2 Tendo acrescentado que 
7% da população angolana não é alfabetizada e”neste 
género e a maioria são mulheres”.
 
A Dr. Delma Monteiro, na sua explanação sobre o 
tema”Mulher e Cidadania e justiça Social” disse que 
acredita que a participação da mulher na sociedade 
está limitada devido a fraca participa ção da mesma no 
sistema de ensino. 
Continuou, afirmando que o acesso à educação é um 
dos direitos económi cos sócio-culturais fundamentais 
para garantir o exercício da cidadania, e”um dos factores 
da desigualdade é a pobreza extrema que, consequente-
mente, afecta a educação” 

Lei sobre violência doméstica 
A Assembleia Nacional vai aprovar, nos ~ próximos dias, 
a Lei contra a violência doméstica, depois de terem sido 
ultra passados todos os constrangimentos levantados 
durante a sua apreciação. De acordo com a Ministra da 
Família e Promoção da Mulher, Genoveva Lino, houve 
um trabalho conjunto entre o seu ministério, legisla-
dores e Executivo para deisspartodas as divergências 
existentes. 
“Isto nos leva a acreditar que, depois ~ das questões 
levantadas terem sido resolvidas, chegamos à um con-
senso e elas estão melhor trabalhadas e enquadra das”, 
esclareceu. 
O documento tinha sido retirado da agenda de debates 
numa das sessões ordinárias do Parlamento, depois dos 
deputados terem concluído que carecia de mais contri-
buições da Assembleia Nacional e da sociedade civil. 

9.5  Genero e desenvovimento local 
 em debate 

jornal angolense
de 25 de junho a 02 de julho de 2011

Aconteceu, recentemente, no Centro de Formação de 
Jornalistas (CEFOJOR), uma conferência sobre Género 
e Desenvolvimento Local, realizada pela A Acção para o 
Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA) em parce-
ria com a Plataforma de Mulheres em Acção e o Fórum 
de Mulheres Jornalistas. A actividade, que reuniu repre-
sentantes da sociedade civil de instituições do Estado e 
jornalistas, foi uma oportunidade para reflectir sobre a 
importância do equilíbrio, equidade e justiça de Género, 
para a sus tentabilidade dos processos de desenvolvi-
mento local 

Durante O evento foram abordados temas como Papéis 
Sociais de género, Barreiras e Desigualdades nos pro-
cessos de Desenvolvimento Local”,”Género e Políticas 
Públicas, Uma Perspectiva de Desenvolvimento 
Local”Mulher, Cidadania e Justiça Social e Um Desafio 
ao Desenvolvimento Sustentável”.
 
Como resultado da Conferência, a organização vai 
trabal har no sentido de que sejam aumentados os níveis 
de con hecimentos sobre as dinâmicas e processos locais; 
identifica dos um conjunto de desafios que se ligam a 
promoção da igualdade de género; analisados os desa-
fios da participação cívica da mulher como elemento 
fundamental para a sus tentabilidade dos processos de 
desenvolvimento; e definidas estratégias para responder 
a desafios e promover inovações nas organizações e na 
intervenção.
 
Os participantes, ao longo das suas intervenções foca-
lizaram-se a importância da educação dentro e fora das 
localidades e a necessidade de se continuar a trabalhar 
para a igualdade no género, factor identificado como 
primordial para o desenvolvimento das comunidades. 

O Director Geral da ADRA, Sérgio Calundundo, cor-
roborou da opinião dos participantes, que é impossível 
atin gir o desenvolvimento local se não for englobada 
a perspecti va do Género.”Enquanto houver desigual-
dade não podere mos falar de uma sociedade justa e 
democrática”. 

Já a Directora Nacional para Políticas de Género do 
MINFAMU, Inês Gaspar, realçou a importância de 
acções de formação sobre o tema em debate para a infor-
mação e capac itação visando proporcionar o conheci-
mento equitativo a todos os níveis, a fim de garantir o 
desenvolvimento susten tável. 
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9.6 Lei contra a violencia domestica 
aprovada por unanimidade
jornal angolense
de 25 de junho a 02 de julho de 2011

Foi aprovada por unan imidade, esta semana, em Luanda, 
pela Assembleia Nacional, a Lei contra a violência 
doméstico acto aplaudido em unânime pelos deputados 
na primeira sessão extraordinária do Parlamento, presi-
dida pelo Presidente da Assembleia Nacional, António 
Paulo Kassoma. 
Após de ter sido remeti do ao parlamento em Dezembro 
de 2010, o decre to foi alvo de um amplo debate público, 
bem como a nível das comissões de espe cialidade do 
parlamento. No seu relatório, as comissões afins con-
sideram que o pro duto final espelha uma ade quação da 
proposta prove niente do Executivo às recomendações 
saídas da discussão na especialidade. 
 
Por outro lado, foi ajus tada a proposta do Executivo aos 
princípios de garantia jurídico-criminal, à concilia ção e 
coesão familiar, à rein serção e protecção da vítima e do 
agente do crime. O relatório menciona que está garan-
tida a oportunidade de sancionar e responsabilizar os 
actos que atentem contra o menor, o idoso, a mulher 
grávida, e pessoas psicológi ca, física e economicamente 
vulneráveis e práticas tradi cionais que ferem a dig nidade 
humana. 
No acto foi ainda clarifi cado o conceito de violência 
doméstica e as suas manifes tações no domínio fami-
liar, patrimonial, sexual, verbal, físico e psicológico e 
tam bém o impacto na sociedade sendo elas as produto-
ras de discordâncias susceptíveis de desencadear actos de 
violên cia, a educação, a sensibilização, a informação, a 
for mação e a assistência social são arrolados como prin-
cipais instrumentos de prevenção do fenómeno.
 
O documento fina adopta, assim, um conjunto de 
medidas de apoio e protecção da vítima e possibilidade 
de encaminhamento para espaços de abrigo, sempre que 
a gravidade da situação determine, a restrição, de con-
tactos entre a vítima o agente do crime, sempre que a 
segurança da vítima 01 interesse processual o justifique. 

Apoios gratuitos com psicológico, social, médico jurí-
dico, bem como a consagração do estatuto de vítima 
para efeitos legais sã, outras medidas e são instituídos 
os mecanismos d reconciliação familiar para resolução 
de pequenos conflitos que comportem acta de violência 
doméstica que admitam perdão. 

No domínio da respons abilidade criminal evita-se a 
duplicação de preceitos penais no ordenamento jurídico 
angolano e são cria dos novos tipos penais públicos e 
as respectivas sanções tais como a ofensa à integridade 

física ou psi cológica grave e irreversível, a falta de pres-
tação de ali mentos à criança e de assistência devida à 
mulher grávida. A nova lei condena, igualmente, o abuso 
sexual a menor de idade ou idoso sob tutela ou guarda, 
a apropri ação indevida de bens da herança que pelo seu 
valor atente contra a dignidade social dos herdeiros, 
sone gação, alienação ou oneração de bem patrimonial 
da família, tendo em conta o seu valor pecuniário, bem 
como a prática e promoção de casamento tradicional do 
menor de 14 anos de idade. 
A Lei Contra a Violência Doméstica é constituída por 
um preâmbulo, com seis parágrafos, e um dispositivo 
com 35 artigos inseridos em sete capítulos. 

A violência doméstica é um grave drama social em 
Angola, o que tem levado a um amplo trabalho de com-
bate ao problema por parte do Governo e de organiza-
ções da sociedade civil. 
Através da proposta de lei aprovada é assegurada a legi-
timidade de queixa ou denúncia à vítima e a todo o 
cidadão que tenha conheci mento de factos que consub-
stanciem violência domésti ca, o que vai facilitar a inter-
venção nos casos em que a vítima teme represálias ou 
depende economicamente do agressor.

9.7  Meus senhores, controlem a 
violenciia domestica
jornal agora 
25 de junho de 2011

Violência doméstica é um fenómeno que acompanha 
a dinâmica das sociedades, mas só a partir da década 
de 80 foi identificada como problema social grave que 
afecta as sociedades. 
Na madrugada desta quinta-feira, o bairro malangino, 
nos ar redores da sétima esquadra, acordou agitado 
devido a mais uma vítima contra violência do méstica. 
Rosita, 24 anos, como era conhecida no meio foi espan-
cada até à morte pelo compa nheiro.
 
De acordo com as informa ções prestadas ao AGORA, 
o ciúme é apontado como o crime.”O marido era muito 
violento e ba tia a malograda à meia-noite, sem que os 
vizinhos intervies sem no apaziguamento da luta. Desta 
vez, após notar que a sua companheira estava sem vida, 
o mesmo resolveu enforcar-se, deixando uma carta que 
está em posse das autoridades policiais”, revelou Filipe 
Jacinto, morador da zona.
 
Os casos passionais são os que atingem contornos mais 
dramáti cos no país e Luanda lidera as es tatísticas. 
Com a aprovação da Lei, os prevaricadores terão uma 
pena que varia entre dois a oito anos. Antes do crivo dos 
deputados, o diploma foi alvo de discussão pública e a 
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nível das comissões de especialidade do Parlamento. 
No seu relatório de funda mentação, as comissões que 
tra balharam no documento consideraram que o texto 
final re flecte uma adequação da propos ta do Executivo e 
as recomendações saídas da discus são na especialidade. 

Deste modo, foi conformada a proposta do Executivo 
aos princí pios de garantia jurídico-crimi nal, à concilia-
ção e coesão familiar, à reinserção e protecção da vítima 
e do agente do crime. O documento refere, ainda, que 
está garantida a oportunidade de sancionar e responsa-
bilizar os ac tos que atentem contra a mulher grávida, 
menor, idoso, pessoas psicológica, física e economica-
mente vulneráveis e práticas tra dicionais que ferem a 
dignidade humana. 

A adequação procurou deli mitar o objecto e ampliar o 
âmbi to da Lei, visando dar resposta célere à realidade 
social actual e evitar qualquer atentado aos di reitos, 
liberdades e garantias fun damentais dos cidadãos. Na 
mesma perspectiva, foi clarifica do o conceito de violên-
cia do méstica e as suas manifestações no domínio fami-
liar, patrimonial, sexual, verbal, físico e psicológi co, bem 
como o seu impacto na sociedade. 
O diploma adopta um conjun to de medidas de apoio e 
protec ção da vítima e do agente entre os quais se destaca 
a possibilida de de encaminhamento para es paços de 
abrigo, sempre que a gravidade da situação determine, 
a restrição de contactos entre a ví tima e o agente do 
crime, sempre que a segurança da vítima ou in teresse 
processual o justifique. 

A prestação de apoio gratuito, psicológico, social, 
médico e jurí dico, bem como a consagração do estatuto 
de vítima para efeitos le gais são outras medidas constan-
tes no diploma. 
N a reconciliação das famílias são instituídos mecanis-
mos de re solução de pequenos conflitos que comportem 
actos de violên cia que admitam o perdão.
 
Já no domínio da responsabili dade criminal evita-se a 
duplica ção de preceitos penais no ordenamento jurídico 
e são cria dos novos tipos penais públicos e as respectivas 
sanções como a ofensa à integridade física, psico lógica 
grave, falta de prestação de alimentos à criança e assis-
tência à mulher grávida. 

A Lei condena igualmente o abuso sexual a menor de 
idade ou idoso sob tutela ou a apropria ção indevida de 
bens da herança que, pelo seu valor, atente contra a dig-
nidade social dos herdeiros e a promoção de casamento 
tradi cional do menor de 14 anos de idade. 

No quadro da aprovação des te importante documento, 
o Mi nistério da Justiça criou uma sala para atender os 

casos relaciona dos com esta problemática que funcionará 
junto dos tribunais provinciais para permitir fiscali zar a 
implementação do diploma e o controlo estatístico aferir 
so bre o aumento ou diminuição dos casos, para serem 
tomadas outras medidas em função destas ten dências. 
A prestação de apoio gratuito, psicológico, social, 
médico e jurí dico, bem como a consagração do estatuto 
de vítima para efeitos le gais são outras medidas plasma-
das no documento. 

Botelho José, 32 anos, funcio nário público, sublinhou 
que com a aprovação da Lei os agressores poderão pensar 
antes de praticar o acto.”Os números e as mortes falam 
por si. A nossa sociedade está doente e somos chamados 
a combater este fenómeno”. 

Por sua vez, Artur Pedro, acti vista social, referiu que o 
docu mento jurídico irá revestir-se de um ganho muito 
importante para a sociedade e as famílias.”A Lei é bem 
vinda e irá regularizar o comportamento da sociedade e 
das famílias”. 

Já para Migue Pinto, da FNLA, o seu Partido congra-
tula-se com a provação por unanimi dade deste impor-
tante diploma.”Os crimes desta índole assus tam. Com 
esta Lei podemos for mar uma sociedade em que a vida 
humana seja respeitada”, disse. 
A Lei é constituída por um preâmbulo com seis pará-
grafos e um dispositivo com 35 artigos in seridos em sete 
capítulos. 
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10.  AMBIENTE 

10.1  Desalojados das chuvas continuam 
sem tecto
novo jornal 
17 de junho de 2011

A Administração Municipal de Malanje ainda não 
distribuiu os 220 lotes de terrenos”preparados” para 
as mil e 100 pessoas que habitam as tendas do bairro 
da Quizanga depois de verem destruídas às ca sas nos 
bairros da Vila Matilde e da Quizanga.
 
Além da falta de comida, água e tecto próprio,”os 
inquilinos” que receberam garantias do governa dor de 
Malanje, Boaventura da Silva Cardoso no dia 12 de 
Maio, de que a terraplanagem e dos terrenos seriam con-
cluídos e entregues aos fu turos proprietários em pouco 
tem po, para abandonarem o local antes do início da 
próxima época chuvosa, estão agastados com o difícil 
modus vivendi.
 
Júlia António João, 38 anos e mãe de dois filhos disse 
que coabita na mesma tenda com outras três farru1ias 
os, que abandonaram o acampamento e refugiaram-se 
em residências circunvizinhas fugindo as péssimas con-
dições de habitabi lidade existentes no local.
 
A nossa interlocutora aborrecida com o comportamento 
das autori dades tradicionais e os respectivos secretários 
responsáveis dos centros de desalojados das chuvas do 
bairro da Quizanga, que se apoderarem da maioria dos 
meios doados, o maior constrangimento tem haver, 
com”os quatro meses que estamos aqui, não nós dão 
terreno para nós sair mos daqui, iniciar a fazer os adobes, 
nem nada”, reclamou. 

“Tinham dito que sexta-feira (dia 13 de Maio) viriam 
dividir o terreno, não estão a vir dividir o terreno, hoje 
segunda-feira, dia 6, ainda estamos a espera deles e não 
estão aparecer”, desabafou, para depois esclareceu a vida 
de negociante terminou com o desabamento da casa. Os 
dois filhos de Júlia João, com de 17 anos, Jorge Joaquim 
António (6ª classe) e outro de 10 anos (1ª classe) foram 
obriga dos a abandonar a escola por falta de recursos 
financeiros.
 
A maioria dos habitantes, homens, mulheres e crian-
ças abandonam o perímetro, mas com o anúncio do 
sonho da casa própria, até as peque nas zungas e fretes 
em campos agrí colas das cercanias reduziram, por isso, 
encontramos Evita Nascimen to, 2 anos, sustentando 
três filhos. Ela considerou”difícil” a vida na pequena 

aldeia,”queremos o terreno para nós construirmos. Só 
estamos a depender do terreno e da comida”, que não 
ultrapassam os dois quilos de arroz, um de sal e um litro 
de óleo alimentar. 

O sustento dos filhos está compli cado,”a comida acabou 
há muito tempo. Eu vendo na zunga assim todos os dias 
estou aqui na tenda e não estou a sair para poderem só 
me dar o lugar, para mim poder construir e não estou 
a ir vender”, maçada que atinge todos sem tecto que 
comercializam vários produtos pelas diferentes artérias 
da cidade de Malanje. 

“Nós aqui o importante é só ainda mesmo o terreno, que 
nós quere mos. 
Ora, vem dia não é dia, vem dia não é dia, só estamos 
aqui a sofrer, são as crianças que precisam de comer e, é a 
comida que estão a dar não chega nada”, assim lamentou 
das morado ras que apenas deixou fotografar, mas sem 
revelar o seu nome. 

A interlocutora chegou, a afirmar que um litro de óleo 
é dividido por duas famílias e, recebem uma bar ra de 
sabão e um quilo de açúcar, para serem consumidos 
em 30 dias. A promessa do governador,”nos mostrar o 
terreno” vai aliviar o so frimento. 
Sem rodeios apelou,”os terrenos, então, o governador que 
tinha vin do nos mostrar essa parte aqui que limparam, 
agora aqui, o soba está a dizer que este terreno não vai 
dar por ser para futebol”, reivindicou esperançosa, sem 
saber o paradeiro da autoridade tradicional responsá vel 
por várias almas quase abandonadas. 

O administrador municipal de Ma lange, arquitecto 
Gabriel António Pontes, garantiu recentemente em 
entrevista à RNA, emissora local, que o processo de ter-
raplanagem estava a ser concluído e a seguir acontece-
ria a distribuição dos lotes em parcelas de 15/20 metros 
cada. Os atrasos de momento são desco nhecidos, se 
foram anuídos ao pro jecto de entrega de lotes de terras 
no bairro da Vila Matilde, a sul da capital, onde até os 
cidadãos que pagaram algum dinheiro no banco desco-
nhecem as respectivas delimi tações. 

Os moradores dos dois acampamen tos vivem o mesmo 
dilema, numa al tura em que em pleno período seco São 
Pedro, de vez enquanto abre as portas e molha a terra 
fértil de Malange e propícia para a agricultura. 
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10.2  Crianças desmaiam por inalação de 
produto tóxico
jornal semanario angolense
18 de junho de 2011

Pelo menos, 18 alunos da escola do primei ro ciclo n° 
8084, de nominada São João e 
Deus, no município de Cacuaco, desmaiaram, na 
passada quarta-feira, 15, depois de terem inala do um 
produto tóxico, até agora desconhecido. Julga-se que seja 
o mesmo produto surgido nas de mais escolas luanden-
ses, e não só, onde ocorreram situações idênticas.
 
Nos últimos tempos, tornou-se frequente, nos meios de 
Co municação Social, a veiculação de notícias sobre des-
maios de alunos em escolas, devido à ina lação de produ-
tos químicos de proveniência desconhecida. 
Segundo a directora daquele estabelecimento de ensino, 
Veró nica Miguel, eram precisamente 16 horas, quando 
algumas crian ças começaram a ter dificuldade de respi-
rar e, posteriormente,”bem no momento em que elas se 
dirigiam ao portão principal para abandonar o recinto, 
foram desmaiando.» 

Acrescentou que, no mesmo dia, um total de 17 crian-
ças que haviam desmaiado foram socor ridas e levadas ao 
hospital muni cipal e, na manhã do dia seguinte, mais 
um rapaz também afectado foi levado para o centro 
médico mais próximo. Deste número, 15 são do sexo 
feminino e três rapa zes.
 
A nossa interlocutora deu a conhecer que a DNIC 
(Direcção Nacional de Investigação Crimi nal) está a 
averiguar o caso, mas continua sem resposta. Enquanto 
isso, as aulas continuarão normal mente. 
É a primeira vez que este inci dente ocorre naquela escola, 
de acordo com a responsável, que considerou”muito 
estranho», porque os seus alunos não lidam com produ-
tos químicos, pois o es tabelecimento está desprovido de 
laboratórios.”Pode-se dar o caso de alguém ter trazido 
tal produto para dentro do recinto, não sei quem teria 
essa coragem, porque assim se põe a vida das crianças 
em risco», disse a concluir. 
Com estes 18 alunos, contabi lizam-se 128 vítimas, desde 
que começou a onda de desmaios por inalação de produ-
tos tóxicos em escolas, não tendo, até ao mo mento, sido 
descoberto o nome e a proveniência do produto nem 
quem o esteja a disseminar. 

Os desmaios por acção do es tranho veneno começaram 
a registar-se, primeiramente, no instituto politécnico n° 
6052, no Nova Vida, tendo na altura as suspeitas recaído 
sobre os labo ratórios da referida escola, que foi reaberto 
um dia antes da ocorrên cia, na véspera da visita do vice-
-ministro da Educação. 

Um total de nos estudantes da referida escola e das outras 
adja centes, nomeadamente, o Insti tuto de Administração 
e o Puniv, passaram mal devido à inalação de tal subs-
tância tóxica. Mesmo depois de os três institutos terem 
fechado as portas, durante sensi velmente um mês, e 
transferido alguns dos seus alunos para o colégio Pitruca 
e outros para a es cola de ensino secundário Pedalé, para 
o início dos exames do 10 trimestre, ainda houve relatos 
de desmaios na última instituição, que envolveram uma 
professora e duas empregadas de limpeza.
 
As autoridades policiais dedu zem que o produto tenham 
sido posto por alguém e que não venha dos laboratórios 
reabertos, mas até agora, não se provou esta hipótese, 
tendo os alunos dos três institutos retomado já as aulas.
 
As direcções adoptaram o sis tema de passar em revista 
os ma teriais que os estudantes trazem nas mochilas. 

Das mais de mil substâncias que possuem potencial para 
cau sar c intoxicações, algumas com pletam o quadro dos 
PTA (Po luentes Atmosféricos Tóxicos) e as suas princi-
pais consequências. 

Os poluentes atmosféricos tó xicos são conhecidos ou 
suspei tos por constituírem uma séria ameaça para a 
saúde humana e o ambiente. São eles: dioxinas, amianto, 
tolueno e metais como cádmio, mercúrio, cromo e com-
postos de chumbo. 

A exposição a estes poluen tes pode produzir vários efeitos 
crónicos a curto ou longo prazo efeitos crónicos. Os 
efeitos agu dos incluem irritação dos olhos, náuseas, difi-
culdade de respirar, enquanto os crónicos incluem danos 
ao sistema respiratório e nervoso, defeitos de nascimento 
graves e que necessitam atendi mento de emergência. 

É importante que as autori dades policiais e a equipa de 
in vestigação ajam com celeridade e rigor para que sejam 
desco bertos tal produto e os possí veis indivíduos que o 
possuam. A gravidade do efeito causado é determinada 
pela toxicidade do poluente, a sua quantidade, duração e 
a frequência de expo sição, da saúde geral e nível de resis-
tência ou susceptibilidade da pessoa exposta. Quanto 
mais exposta estiver a pessoa, maior será a probabilidade 
de morte 
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10.3  Centros de formação profissional 
tiram a juventude do desemprego 
Jornal de Angola
23 de Junho de 2011 

A Sociedade Angolana de Pro jectos, SOAPRO, está a 
realizar o estudo de impacto ambiental da mini-hídrica 
sobre o rio Cutato, no município do Andulo, Bié, enco-
mendado pelo Ministério da Ener gia e Águas e a Agência 
de Coo peração Internacional do Ja pão/Newjec, soube 
o Jornal de Angola junto da consultora da em presa, 
Helena Leitão de Barros 
O estudo começou em Maio e termina em Outubro, 
mas na terça -feira a SOAPRO realizou uma con sulta 
pública no Andulo sobre o mesmo, com a presença de 
mem bros da administração local, políti cos, entidades 
religiosas e tradicio nais, além de estudantes. 

A mini-hídrica a instalar no rio Cutato no município 
do Andulo con siste num aproveitamento hidroe léctrico 
tipo”fio de água” com uma potência instalada de 3 MW. 
Foi projectada para ter uma altura de quatro metros e 
uma albufeira com uma extensão de seis quilómetros. 
Para o acesso à barragem será construí da uma estrada 
de 31 qui lómetros que será paralela a uma linha de dis-
tribuição de energia com 46 quilómetros, que ligará a 
central à cidade do Andulo, servin do as localidades de 
Muenga e Chicumbi. 

Os custos globais deste projecto, a ser financiado pelo 
governo japonês, estão avaliados em 50 milhões de 
dó lares. A primeira fase do estudo deve ser entregue 
ao Executivo no próxi mo mês de Julho, envolvendo o 
im pacto ambiental, direito do uso de su perficie e conse-
quente indemniza ção dos proprietários de terra, pesca-
dores e outros instalados num espaço de 50 quilómetros, 
onde vai passar a linha de transporte de energia. 

Helena Barros explicou que o objectivo do estudo é 
avaliar os im pactos ambientais e sociais negati vos do 
projecto e recomendar me didas mitigadoras que possam 
re sultar da sua implementação. Este trabalho vai ser feito 
em duas fases, sendo a primeira a análise da infor mação 
dos estudos anteriores e a segunda a consulta das partes 
en volvidas e eventualmente afecta das pelo projecto. 

A consultora da SOPRO realçou que um dos principais 
objectivos da construção da mini-hidríca no Rio Cutato 
é contribuir par o desenvolvimento rural atravês da 
melhoria do abastecimento de energia, o que vai, como 
referiu, impulsionar a produção agropecuária e o surgi-
mento de pequenas industrias transformadoras. 

O Vice-Governador do Bíe para a área técnica e infra-
-estrutura Adolfo Andrande, reconheceu que o Projecto 

trará benefícios económicos sócias ás populações do 
município do Andulo” A implementação do projecto 
da construção da mini-hídrica é importante porque vai 
resolver as dificuldades que o município enfrenta no 
domí nio da corrente eléctrica e criar postos de trabalho, 
principalmente para os jovens”, disse. 

Com uma população que está cal culada em mais de 80 
mil habitantes, o município do Andulo tem uma re de 
hidrográfica bastante rica que oferece çondições propí-
cias à práti ca da cultura de regadio e monta gem de mini-
-hídricas nos rios Kune, Mbuin, Kunhinga, Kwanza, 
Menbia e Cutato.


