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1  REDUÇÃO DA POBREZA 

  E ECONOMIA 

1.1  Estudantes universitários em 
estágios comunitários 
Jornal de Angola
1 De Março de 2011

Estudantes de universidades pú blicas e privadas partici-
pam, desde o início do mês de Fevereiro, na sexta edição 
do Programa “Estágios Comunitários”, organizado 
pela Or ganização Não-Governamental De velopment 
Workshop (DW), com o apoio da British Petroleum. 

Antes do estágio junto das co munidades, um grupo 
de 30 estu dantes recebeu formação na Deve lopment 
Workshop sobre o papel das ONGs, noções sobre a 
activi dade e o papel do agente de desen volvimento 
comunitário, ética e comunicação. 

Após a acção formativa, os estu dantes foram colocados em 
projec tos desenvolvidos por várias ONG, onde vão realizar 
os seus estágios, percorrendo várias regiões do país. 

Willy Piassa, gestor do progra ma para a Governação 
Urbana, da Organização Não-Governamental DW, disse 
ontem ao Jornal de An gola que o programa de estágios 
comunitários resulta de uma par ceria entre as instituições 
de ensi no superior, estudantes, ONG e as comunidades. 

O gestor de programas explicou que, durante dois 
meses, os estu dantes vão realizar várias activida des junto 
das comunidades, que vi sam conferir maior dignidade 
às populações ali residentes. Durante este período os 
estagiá rios vão igualmente reforçar as suas capacidades 
intelectuais e fa zer um estudo sobre a realidade so cial de 
Angola e os desafios para al cançar as metas do milénio 
em relação à erradicação da pobreza. 

O programa vai facilitar a publi cação de monografias, 
além da ela boração de temas ligados à área so cial, como 
educação e desenvolvi mento social das comunidades. 

O gestor para Governação Urba na da Development 
Workshop su blinhou que a instituição vai ofere cer uma 
compensação financeira aos estagiários que participam no 
programa, de modo a ajudá-los a suportar as despesas ine-
rentes aos seus estudos. Willy Piassa realçou que, durante 
o estágio, os estudan tes viajam para várias regiões do país, 
onde as ONG’s desenvolvem as suas actividades. 

Para este ano, o programa inscre veu mais de 200 candi-
datos das vá rias instituições de ensino superior do país, 

privadas e públicas, já que uma das condições exigidas 
pelo programa é que os candidatos se jam estudantes 
universitários (de vem estar no terceiro ano em dian te) e 
que estejam a fazer sobretudo cursos ligados às Ciências 
Sociais. 

A Organização Não-Governa mental DW- Angola 
realiza, desde 2002, o Programa Estágios Comu nitários 
para estudantes universitá rios de todo o país. 

Estes estágios têm característica essencialmente comu-
nitárias e os estudantes participam em projectos de ani-
mação em zonas suburbanas e rurais, com a aplicação de 
técni cas e ferramentas adquiridas du rante a formação.  
A rede universitária tem estado a aumentar com a 
entrada de novas universidades na República de Angola, 
públicas e privadas. 

1.2  Pobreza arrasta leste de Angola
Novo jornal
04 De Março de 2011 

O líder do grupo parlamentar do PRS, Sapalo António, 
lamentou terça-feira, em Luanda, o exces so de nível de 
pobreza que arrasa as populações da região Leste do 
país, Lundas Norte, Sul e Moxico. “A situação inspira 
cuidados no Leste de Angola, onde milhares de famí-
lias ficam cada vez mais pobres”, deplorou, salientando 
que, face à situação, regista-se uma onda de violência nas 
comunida des locais. 

Para Sapalo António, os gover nos locais, com a inter-
venção das autoridades centrais, devem en contrar meca-
nismos para conter a pobreza através de fomento da 
actividade agrícola e a criação de postos de trabalho. 
“A situação piorou desde que o Governo cen tral tomou 
medidas drásticas nas zonas de exploração diamantífera. 
O povo sobrevivia do garimpo”, re feriu. 

O líder do grupo parlamentar do PRS, Sapalo António, 
defendeu que sendo Angola um país rico, o Governo 
deve criar um fundo de desemprego para as famílias 
desempregadas e pobres. 

Sapalo referiu ainda a urgência em materializar as acções 
inscritas no plano do governo para 2011 que concorram 
para a resolução das ne cessidades básicas da população e 
dos trabalhadores em particular. 

Para o político, a construção de es tradas, escolas, hospi-
tais, abaste cimento de água potável e de ener gia eléctrica, 
saneamento básico, aumento salarial dos trabalhado res, 
são algumas das preocupações que afligem os angolanos. 
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1.3  Criadas associações de combate á 
pobreza 
Jornal de Angola
4 De Março de 2011

 
A criação de cooperativas e associações de camponeses, 
artesãos, pedreiros, carpinteiros e outras que possam 
contribuir para o fomento do programa de criação de 
rendimen tos, constitui uma prioridade do sec tor da 
Assistência e Reinserção Social (MINARS), com vista 
ao combate á fome e a pobreza no município na municí-
pio da Bembe, província do Uíge. 

O chefe da área municipal da As sistência e Reinserção 
Social, Agos tinho Teca, informou que a institui ção está 
a distribuir às famílias lo cais, desde o princípio do ano, 
ins trumentos de trabalho, com enxa da, catanas, picare-
tas, machados, além de sementes. 

Esta acção tem por objectivo ace lerar e cumprir as obri-
gações ex pressas no programa de combate à fome e à 
pobreza no seio das popu lações. 

Em 2011, prevê cons truir novos centras infantis 
co munitários nas localidades de Kulo, Bonde e Kíngana 
para albergar crianças com menos de cinco anos.Nesta 
altura, único centro infantil a funcionar na comuna de 
Lucunga, tem 127 crianças matriculadas. 

No ano passado, a secção muni cipal do MINARS criou 
três asso ciações agrícolas, de 25 elementos cada, nas 
localidades de Kinganga e Bonde, sendo a maior parte 
deles angolanos expulsos da República democrática do 
Congo e realojados nestas localidades, onde produ zem 
mandioca, batata-doce, feijão, amendoim (ginguba), 
batata rena e hortícolas. 

Em 2010, pelo menos 250 chefes de famílias realojadas na 
sede mu nicipal do Bembe e na comuna da Lucunga rece-
beram 3.500 folhas de chapa de zinco, além de enxadas, 
catanas, picaretas, machados, entre outros instrumentos. 

O Minars assistiu ainda 260 idosos com bens diver-
sos, com arroz, massa alimentar, sabão, óleo ali mentar, 
cobertores e roupa usada. Deste número de idosos, 
apoiou 45 mais velhos que ainda estão fisica mente bem 
e farão agora integrados na associação de criação de tra-
balho e rendimento

O objectivo segunda o respon sável, é fazer com que haja 
fomen to da produção de diversos instrumentos tradicio-
nais, como vassou ras, cestos e panelas de barro. 

O município do Bembe fica a cerca de 135 quilómetros a 
norte da cidade do Uíge. Possui duas comunas (Lucunga 

e Quimaria), 19 regedorias, 118 aldeias e uma população 
estimada em mais de 40 mil habitantes.

Produtos como a mandioca, ba nana, batata-doce e rena, 
ginguba, laranja, abacaxi, feijão, milho, café e horticul-
turas são os mais cultiva dos na região. 

1.4  Inflação desacelera em Janeiro e 
fixa-se em 0.63%.
Semanário Factual
De 5 a 12 de Março

No mês de Janeiro, o “vilão da infla ção” foi a classe 
de Hotéis, restaurantes e cafés que sofreu aumento de 
3,32%. Tal como ao longo de 2010, os preços alimentos 
influenciou, sig nificativamente, a alta do índice da classe 
de hotéis, restaurantes e cafés. Desta feita, o preço do 
prato de funge com carne variou em 11,29%; o chur-
rasco aumentou 11,14%; o mu fete aumentou 10,13%; 
o funge com peixe variou 6,49% e o bife com bata tas 
fritas subiu 2,57%. No ano passado, a classe de hotéis, 
restaurantes e cafés também foi um dos princi pais “vilão 
da inflação”.

Os produtos alimenta res também não ficaram para trás 
no mês de Janei ro, em consequência, o preço do leite 
em pó subiu 3,10%; o pão cassete au mentou 0,76%; 
as miude zas de vaca variaram 2,82%; o açúcar branco 
subiu 1,98%; o feijão ca tarino. Cresceu 4,02%, a man-
teiga variou 2,88%, a batata rena 1,36% e a carne de 
primeira aumen tou 1,37%. De um modo geral, os ali-
mentos contin uam a crescer mês a mês, contribuindo 
cada vez mais para a depreciação do poder de compra 
dos sa lários.

A inflação homóloga caiu de 15,31 % para 15,13%, o 
que representa uma desaceleração da in flação homóloga 
na or dem de 0,18 pontos per centuais. Para economis tas, 
existe cepticismo quanto ao comportamen to dos preços 
ao longo de 2011, apesar de o primeiro mês apresentar 
um leve abrandamento em com paração ao último de 
2010 e em comparação ao pe ríodo homólogo. Convém 
salientar que persiste o ris co da inflação permanecer 
relativamente alta nos pró ximos meses, tendo em conta 
o excesso de liq uidez que paira na econo mia.

Salienta-se que a infla ção acumulada em 2010 foi 
de 15,31 % contra 13% previsto pelas autoridades. A 
inflação dos alimentos e dos transportes situaram- se 
acima da inflação geral e mostra que, no ano passa do, 
o poder de compra dos salários caiu substan cialmente. 
Em contrapar tida, o comportamento dos preços não se 
mostra ra uniforme ao longo de todo o ano, tendo o prin-
cipal choque ocorrido co mo consequência do au mento 
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do preço da gasoli na em 50% e do gasóleo em 37,93%, 
o que causou uma aceleração da infla ção, em Setembro, 
para cerca de 2,35%. 

A subida do preço dos combustíveis no mês de Setembro 
provocou forte choque sobre a inflação que desviou da 
sua ten dência mensal em torno dos 1,01% nos primei-
ros oito meses do ano em cur so e fixou-se em 2,35%, 
contra 0,81 % no mesmo período de 2009. O cho que 
sobre os preços em Setembro colocou em “stand by” a 
expectativa de inflação para 2010, numa altura em que 
a inflação acumulada ultrapassava já a fasquia dos 10%, 
e a tari fa do táxi colectivo au mentou de 50 para 100 
Kwanzas. 

Desta feita”, ao longo dos 12 meses de 2010, os preços 
dos alimentos e dos transportes foram os que mais con-
tribuem para a inflação. Em Setembro, os transportes 
registaram aumento de preços de 11,65%, influenciados 
pela subida dos combustíveis, pelo acréscimo no preço 
da corrida do táxi colecti vo em 3,29% e pelo trans porte 
aéreo doméstico de passageiros com um incremento de 
preços de cerca de 1,79%. Esta situação demonstra que 
os trans portes, cuja oscilação de preços persistiu ao do 
ano transacto, continuam a re presentar problema estru-
tural para a estabilidade dos preços.
 
Em Dezembro último, o nível geral de preços re gistou 
uma variação de 1,65%, na qual o “vilão da inflação” 
também foi a classe de hotéis, cafés e restaurantes que 
contri buiu com um aumento de preços na ordem de 
6,41 %, motivado pela su bida do preço do funge com 
peixe com 12,89%, funge de galinha com 12,71 %, o 
peixe grelhado com 12,32%, o churrasco 8,12%, o bife 
com batatas fritas com 7,38% e o cozi do. com 7,03%. 
Neste período, os preços para os transportes cresceram 
2,14%, os alimentos 1,77% e as bebidas alcoóli cas e 
tabaco aumentaram 1,11%. 

1.5  Rendimento dos angolanos tem 
aumentado de 118 por cento
Jornal de Angola
16 De Março de 2011 

Angola registou progressos em to dos os indicadores do 
Índice de De senvolvimento Humano. Os dados constam 
do último relatório, apre sentado ontem, em Luanda, pelo 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) e o Mi nistério do Planeamento. 

De acordo com o economista do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Jo sué Gomes 
de Almeida, entre 2000e 2010, a esperança de vida à nas-
cença em Angola aumentou quase cinco anos, enquanto 

q a mé dia de anos de escolaridade e o nú mero de anos de 
escolaridade espe rados se manteve constante. 

Josué Gomes de Almeida, que apresentou o relatório 
sobre o Índice de Desenvolvimento Humano com o 
tema “A Verdadeira Riqueza das Nações: Vias para o 
Desenvolvi mento Humano”, disse que o Rendi mento 
“per capita” de Angola au mentou quase 118 por cento 
durante mesmo período. 

O ministro da Educação, Pinda Si mão reconheceu que 
pirâmide edu cacional em Angola está concentrada em 
grande medida na base, enquanto no ensino secundário 
e superior a ta xa de escolarização ainda é baixa. 
Esta acção, acrescentou o minis tro, tem efeito sobre a 
média nacional e de todo o sistema educativo. Pinda 
Simão afirmou que o ensino secun dário e superior não 
têm o mesmo de senvolvimento que o primário. 

A média de anos de escolaridade e o número de anos 
de escolaridade esperados mantiveram-se constan tes. 
O ministro da Educação disse que esta realidade é um 
alerta para o país continuar a ter a tenção à me lhoria 
do rendimento do sistema educativo e, sobretudo, conti-
nuar a investir para que outros níveis de ensino tenham 
níveis satisfatórios. 

O ministro da Educação diz que Angola pode melhorar 
ainda mais: “o Estado continua a disponibili zar recur-
sos, ainda não os deseja dos mas os necessários para o sis-
tema educativo. Sabemos que a área social em termos de 
Orçamento Geral do Estado absorve uma grande parte 
dos recursos”. 

O economista do PNUD, ao apre sentar o relatório 
do índice de De senvolvimento Humano, afirmou que 
África não tem nenhum país num nível muito elevado, 
no Índice de Desenvolvimento Humano. 

Existem três países 110 grupo de Índice de 
Desenvolvimento Eleva do, Maurícias, Tunísia e Argélia. 
No grupo de Índice de Desenvolvimen to Humano 
Médio pá 11 países e 33 países no grupo de Indice de 
Desen volvimento Humano Baixo. 

No ano 2000,  Angola, Uganda e Zâmbia tinham 
valores do Indice’ de Desenvolvimento Humano> pró-
ximos ao nível dos países da Africa Sub-Sahariana. 

Durante o período entre 2000 e 2010, os três países 
conseguiram diferentes níveis de progresso no au mento 
dos seus índices de desenvol vimento humano. Angola 
pode ser comparada à Namíbia, um país com desenvol-
vimento humano médio. 
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A coordenadora do Sistema das Nações Unidas em 
Angola, Maria do Valle Ribeiro, disse que os relató rios 
são elaborados de forma inde pendente, com apoio de 
vários insti tutos de pesquisa e base de dados. 
Na sua elaboração, têm sido apre sentados os principais 
desafios que afectam o desenvolvimento huma no, como 
as mudanças climáticas e a poluição do meio ambiente, 
a migra ção, saúde, VIR/SIDA, a governa ção e direitos 
humanos. 

1.6  Projecto de desenvolvimento local 
é financiado pelo Banco Mundial
Jornal de Angola
17 De Março de 2011

O Governo angolano e o Ban co Mundial (BM) assina-
ram on tem, em Luanda, um acordo de crédito no valor 
de 81,7 milhões de dólares, para a implementa ção do 
projecto de desenvolvi mento local voltado para o com-
bate à pobreza. 

Da parte do Governo assinou a ministra do Planeamento, 
Ana Dias Lourenço, e do Banco Mundial o represen-
tante residente da institui ção em Angola, Eleotério 
Codato. 

O projecto deve ser implementa do pelo Fundo de Apoio 
Social (FAS), um programa de redução da pobreza 
do Executivo, que em mais de 14 anos beneficiou 4,5 
milhões de pessoas, através da provisão e reabilitação de 
2.800 infra-estrutu ras sociais e económicas. 

A estratégia de longo prazo de desenvolvimento do 
Executivo es tá salvaguardado no projecto, que conta 
com algumas prioridades. Estas passam pela necessi-
dade de se redefinir as assiIJ1etrias provin ciais, as dispa-
ridades sociais no acesso aos bens de consumo bá sicos e 
a importância de promo ver uma economia local diversi-
ficada voltada para a melhoria do bem-estar social. 

O fortalecimento da capacidade das administrações 
municipais pa ra a prestação de serviços de quali dade e 
o reforço das capacidades institucionais dos municípios, 
são outras prioridades do programa, a par da melhoria 
do acesso aos ser viços básicos e das oportunidades eco-
nómicas às famílias pobres. 

Para j á, o projecto assenta em três componentes: infra-
-estrutura lo cal social e económica, desenvol vimento 
económico local e forta lecimento local institucional. 

Com a primeira componente pre tende-se aumentar o 
acesso das fa mílias às infra-estruturas sociais e econó-
micas – A segunda, voltada para a melhoria das habili-

dades de de senvolvimento de negócio, tem por objectivo 
uma participação em mer cados de grupos seleccionados 
de produtores, que forneçam assistên cia técnica. Com 
esta pretende-se também estabelecer parcerias de micro-
-finanças. A terceira compo nente visa fortalecer a capa-
cidade das entidades públicas e a sociedade civil no pla-
neamento participativo. 

A ministra do Planeamento con siderou que o Programa 
de Desen volvimento Local, enquanto ins trumento de 
complementaridade das acções do Executivo, é favorá vel 
à redução da pobreza e ao de senvolvimento de progra-
mas mu nicipais integrados. 
“Estamos em condições de ini ciar o projecto. O Fundo 
de Apoio Social (FAS) tem identificado vá rios progra-
mas em vários municí pios e vamos continuar a desenvol-
ver o projecto com o mesmo empe nho de há 16 anos”, 
assegurou Ana Dias Lourenço. A ministra esclare ceu 
que o acordo é uma redefinição do FAS, o que se adapta 
aos objec tivos e programas do Governo de redução de 
pobreza. 

O representante residente do Ban co Mundial em Angola 
garantiu que a instituição tem acompanhado os resulta-
dos dos programas anterio res e pede mais empenho das 
enti dades encarregues de desenvolver o projecto. 

“Tenho a convicção de que o em penho do Ministério do 
Planeamen to e a equipa do F AS vão fazer com que este 
novo programa se alargue em relação aos anteriores”, 
realçou Eleotério Codato. 
O representante do BM disse acre ditar que o projecto, 
a ser implemen tado nas 18 províncias do país, vai pro-
duzir bons resultados, enquanto instrumento que apoia 
as políticas do Executivo em prol da descentrali zação e 
contra a pobreza. 

Victor Hugo Guilherme, director executivo do F AS, 
entidade que desenvolve o projecto, garantiu estarem já 
preparadas as condições par a sua execução. Dentro de 
um mês anunciou, a organização reinicia a suas activi-
dades que ficaram inter rompidas por falta de dinheiro. 

Ao contrário das fases anteriores em que o projecto 
beneficiava apenas algumas províncias, estava abranger 
todo o país. “Cabe ao governos provinciais escolherem 
os municípios a serem beneficia dos”, sublinhou. 
Victor Guilherme informou que além do acordo com o 
BM, continua o esforço para a assinatura demais acordos 
com a União Euro peia para suportar os projectos, serem 
implementados. 

Além disso, reconheceu a insuficiência do crédito face 
às inúmeras necessidades do país, numa altura em que 
quase se perspectiva uma outra componente do projecto 
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que, embora seja piloto, pretende apoiar os pequenos 
produtores para a cria rão de emprego e o aumento do 
seu rendimento. 

1.8  O que fustiga os jovens
Novo Jornal
18 de Março de 2011

O documento elege a educação e o ensino, o emprego e a 
formação profissional, a saúde e a habitação, como prin-
cipais problemas que afec tam a juventude em Angola. 

No que tange à educação, constata a existência de 
um número crescente de jovens em idade escolar sem 
possibili dades de prosseguirem os seus estu dos, a inexis-
tência de subsídios para os jovens estudantes desfavore-
cidos e a insuficiência de redes das escolas de formação 
Técnico-Profissional. 

A deficiente exequibilidade dos pro gramas extra-esco-
lares, a fraca orientação vocacional e profissional no 
ensino, aliado à ausência de pesquisas científicas por 
parte de estudantes finalis tas do ensino médio e superior, 
são entre outras preocupações contidas no documento.

 Quanto ao emprego, a es cassez de novos postos de tra-
balho, aliada à defici tária rede de escolas de formação 
que garantam aos jovens os conheci mentos técnico-
-científicos necessários” à obtenção do primeiro empre-
go, constitui uma des vantagem face às exigências que o 
mer cado Labo ral coloca.

Apesar da enorme proporção de jovens desempregados e 
em situação de sub-emprego, constata-se que o impacto 
social da formação técnico  profissional é ainda bastante 
limita do e insuficiente. 

A actual crise habitacional que prejudica a maioria dos 
jovens é agravada por diversos factores como as difi-
culdades “de aquisição de materiais de construção que 
facilitem a auto construção. 

O insuficiente ritmo de urbanização, a falta de crédito 
bonificado à habi tação, o crescente aumento da popu-
lação, bem como as reais possibilidades dos jovens que 
vivem exclusivamente dos seus salários e que são incom-
patíveis com o custo de vida em Angola, constam como 
principais preocu pações de jovens. 

A situação da juventude em An gola caracteriza-se, 
assim, por um elevado índice de desemprego, falta de 
habitação, inexistência de mecanismos práti cos de con-
cessão de créditos, e fraco ao acesso ensino. Apesar da 
carac terização feita, refere o do cumento, os jovens do 

país possuem, no geral valores íntimos re vitalizadores da 
sociedade. “A juventude angolana tem vindo a demons-
trar uma crescente capacidade de iniciativas e de criati-
vidade, assumindo-se cada vez mais participativa”, lê-se 
no documento.

Alcool e delinquênda, os problemas urbanos 
Os jovens urbanos, de acordo com o documento, corres-
ponde a uma população residente nas princi pais cidades 
e vilas do país, bastante heterogénea quando à sua con-
dição social e experiências, quer do ponto de vista da 
participação social como da realização pessoal.
 
A delinquência, a criminalidade, o consumo exagerado 
de bebidas al coólicas, o tabagismo, a prostituição e a 
droga, são alguns dos problemas com que se confronta a 
juventude urbana. 

A crescente instabilidade das fa ml1ias, enquanto núcleo 
basilar da sociedade e quadro de referência na socializa-
ção dos indivíduos, o débil papel educativo da escola e o 
no tório alheamento da sociedade em geral, aparentam-
-se como factores importantes que estão na base do sur-
gimento da chamada crise de va lores. 
Uma das medidas fundamentais a adoptar para debelar 
esses males re side na educação massiva da juven tude, 
segundo o executivo. 

1.9  Angolanos sobrevivem com 5 
dólares /dia
Novo Jornal
18 De Março de 2011

OS ANGOLANOS viveram no ano passado com um 
rendimento per capita diário de 5 dólares, segundo o 
relatório de desenvolvimento hu mano relativo a 2010, 
apresentado pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD). Se olharmos para os rendi-
mentos nos últimos cinco anos, verifica-se que os actuais 
5 dólares represen tam um aumento de quase 118%, uma 
amostra da real pobreza que ainda se verifica em Angola.
 Este e outros indicadores analisa dos por este organismo 
internacio nal colocaram Angola na categoria dos países 
com desenvolvimento humano baixo, ocupando assim 
o lugar 146 no Índice de Desenvol vimento Humano 
(IDH), entre os 169 países analisados.
 
O IDH de Angola no ano passado foi de 0,403. No 
entanto, a espe rança média de vida aumentou para os 
48,1 anos. Mas é na educação onde não se verificam 
melhorias. Os anos de escolaridade esperados mantêm-
-se nos 4.4 anos, a mesma cifra para a média de frequên-
cia es colar.
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Apesar destes números, o PNUD alerta que não devem 
ser compará veis a outros anos, devido à meto dologia 
utilizada para a realização do relatório 2010, diferente 
da que foi empregada em anos anteriores. Os números 
apresentados pelo relatório do PNUD foram recebidos 
pela ministra do Planeamento, Ana Dias Lourenço, 
com alguma tranquilida de. A governante entende que a 
po sição de um país em termos de IDH pode variar para 
cima ou para bai xo, sem que esta alteração traduza ver-
dadeiras mudanças estruturais, sociais ou económicas.
 
Ana Dias Lourenço considerou existirem transforma-
ções económicas e sociais ocorridas em Angola, on de a 
taxa média de crescimento do Produto Interno Bruto, 
entre 2002 e 2010, foi de 12,1%, já contabilizados os 
efeitos de atenuação ocorridos em 2009, devido à crise 
económica e financeira internacional.
“ Se reportamos o crescimento médio do PIB ao período 
2002/2008, a taxa média de variação do PIB foi de 
14,7%. Neste mesmo período, a taxa média de varia-
ção do IDH reportado no relatório de desenvolvimento 
humano de 2008 foi praticamente de 5% em média 
anual, assinalando, portanto, que uma parte do cres-
cimento do produto interno bruto foi canalizada para 
a melhoria das condições,” afirmou a ministra no tom 
habitual.

“ O próximo relatório sobre o desenvolvimento humano 
vai reflectir melhores números sobre Angola” no enten-
der de Ana Dias Lourenço, uma vez que o de 2010 ainda 
não projecta os resultados do inquérito integrado sobre 
o bem estar da população (IBEP), realizado entre 2008 
e 2009, apresentado no ano passado, e que mostra uma 
recuperação em indicadores-chave do progresso social 
no pais.

A Noruega foi, no ano pas sado, o país com o Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH) mais alto, com o 
va lor de 0,938, tornando este Estado o líder da tabela. 
Se olharmos para o rendi mento per capita (por pes-
soa), cada norueguês vi veu com 59 dólares diários no 
bolso. A esperança mé dia de vida neste país é de 81 anos, 
enquanto a média de anos de escolaridade é de 12,6%. 
A Austrália aparece na se gunda posição com o IDH 
de 0,937, seguida da No va Zelãndia com 0,907. Os 
Estados Unidos da Améri ca aparecem na quarta po sição 
com 0,902, enquanto a Irlanda fecha o grupo dos cinco 
países com o índice de desenvolvimento humano mais 
elevado, com 0,895 va lores. 

1.10  “Mudança de indicadores 
 penalizou Angola”

O País 
18 De Março de 2011

A mudança dos indicadores do IDH introduzida no 
presente relatório acarreta uma certa penalização para 
o país, tendo em conta que a pirâmi de educacional de 
Angola encontra-se concentrada em grande parte na 
base, onde as taxas escolarização são mais baixas ao 
nível do ensino se cundário e superior, de acordo com o 
ministro da Educação, Mpinda Si mão, quando reagia 
ao documento publicado esta semana. 

O ministro realçou que o actual modelo de classificação 
tem efeito sobre a média ao nível nacional de todo o 
sistema educativo, caso consi dere-se o ensino primário, 
secundá rio e superior. 

Mpinda Simão criticou ainda o fac to de os dados utili-
zados pelo Progra ma das Nações Unidas para o Desen-
volvimento serem referentes ao ano 2008, facto que 
contrasta com os do recente Inquérito sobre o Bem-
Estar da População, realizado pelo Instituto Nacional 
de Estatísticas do Ministério do Plano, que são mais 
favoráveis. 

O ministro da Educação chama atenção para o facto de 
que os dados apreciados sobre Angola e que versam sobre 
o ano de 2008 contrastam com o relatório do Instituto 
Nacional de Estatística sobre o índice de po breza cujos 
dados são mais favorá veis. 

Por outro lado, o governante re conhece o ensino secun-
dário e su perior não tiveram o mesmo desen volvimento 
que o ensino primário e defende que todos os que 
ingressa ram no sistema de ensino do Estado possam ter-
minar com uma media de escolaridade acima dos 4. 4, 
que se verifica actualmente. 

Segundo Mpinda Simão, a publi cação dos resultados 
do Índice de Desenvolvimento Humano serve de alerta 
para que o Estado melhore o rendimento do sistema 
educativo e invista para que os outros níveis do ensino 
tenham níveis de absorção sa tisfatórios. 

Angola encontra-se concentrada em grande parte na 
base, onde as taxas escolarização são mais baixas ao 
nível do ensino secundário. 

Mpinda Simão criti cou ainda o facto de os dados utili-
zados pelo Programa das Nações Unidas para o Desen-
volvin1entoserem referentes ao ano 2008, facto que con-
trasta com mais favoráveis. 
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1.11  Educação empurra Angola para o 
146º lugar do IDH
O país 
18 de Março de 2011 

A 146ª posição ocupada por Angola no ranking do 
Relatório do Desen volvimento Humano (IDH) refe-
rente ao ano de 2010, apresentado esta semana pela 
representação das Nações Unidas no país, está associada 
ao facto de o sector da educação ter estagnado entre os 
anos 2000 a 2010 na pontuação 4. 4, de acordo com 
documentos em posse deste jornal. 

No ano passado, Angola esteve na posição 143 entre 
182 países, sendo o valor absoluto do seu IDH, segundo 
a ministra do Planeamento Ana Dias Lourenço, supe-
rior ao registado pelo conjunto de países integrados na 
África subsariana. 

A actual classificação ocorre independentemente dos 
progressos registados em cada um dos indica dores que 
determinam o Índice de Desenvolvimento Humano, 
nomea damente dos domínios da esperança de vida à 
nascença, anos de escolari dade esperados, a média de 
escolari dade e o rendimento nacional bruto. 

O sector da educação é o mais preocupante porque a 
nova meto dologia de avaliação não reflecte, segundo os 
membros do Governo angolano, a questão da alfabeti-
zação e a taxa bruta de matrícula, onde no que toca o 
ano médio de escolari dade esperado coloca o país atrás 
de outros países. 

A actual avaliação de anos de escolaridade esperados 
mantém An gola com a pontuação 4. 4, o mesmo que há 
10 anos, um retrocesso tendo em conta que na década 
de 80 o país atingiu 7.3. Desde esta altura, se gundo os 
dados do relatório verificasse uma queda média de anos 
de escolaridade e desde 2000que o valor estagnou. 

O mesmo acontece em relação ao indicador que mensura 
a média de anos de escolaridade que apresenta igual 
pontuação. Esta categoria afere o número médio de anos 
de educa ção recebidos pelas pessoas a partir dos 2S anos 
durante o seu tempo de vida, tendo como base os níveis 
de educação alcançados pela popula ção, convertidos 
ainda em anos de escolaridade baseados nas durações 
teóricas de cada nível de educação frequentado. 
No domínio da esperança devida à nascença assistiu -se 
o maior pro gresso, com um aumento de quase cinco 
anos, estando agora cifrada nos 48. 1 anos de idade. 

A pontuação 0.403, atribuída, coloca o país no último 
dos quatro grupos existentes, onde perfilham os países 
com o desenvolvimento humano baixo. 

Nenhum país africano integra o conjunto de países 
com IDH muito elevado, que é liderado pela Norue-
ga. Apenas as Maurícias, Tunísia e Argélia fazem parte 
do grupo com IDH elevado e outros 33 estados encon-
tram -se no mesmo aglomera do de Angola: grupo de 
desenvolvi mento humano baixo. 

Durante a apresentação do documento o economista 
do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, 
Josué de Almeida, especifi cou que não se pode estabele-
cer uma comparação com a actual posição no relatório 
de 2010 e as anteriores. 

A actual posição é fruto de alguns ajustamentos nos 
indicadores e na metodologia utilizada para se calcu lar 
o Índice de Desenvolvimento Humano. Anteriormente 
a metodologia tinha como base a média aritmética, mas 
adoptou -se recentemente a ge ométrica, uma mudança 
no cálculo do IDH que alguns acreditam que venha a 
reforçar a integridade das estatísticas. 

Rendimento Bruto aumenta 
O rendimento nacional bruto é de 4.941 Pib per capita 
de dólares, verificando-se um aumento de quase 118 por 
cento durante o período em referência. 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
destaca positivamente o resultados dos indi cadores de 
esperança de vida à nas cença na sua dimensão saúde, 
que registou nas últimas duas décadas um aumento de 
cinco anos de vida, enquanto que o rendimento nacio-
nal bruto per -capita também registou passos muito 
significativos. 
Josué de Almeida salientou que, pelos progressos alcan-
çados compa rados em relação a média de países que 
Angola integra no momento, a classificação do país é 
positiva. 

O mesmo pensamento positivo enquadra -se em relação 
aos países da África subsariana.

Em relação aos países subsarianos, o Índice de 
Desenvolvimento Humano de Angola está acima da 
média de O.389 referente aos países da África subsariana 
e igualmente os 0.393 dos países classificados como de 
desen volvimento humano baixo. 

Angola está entre dois países do continente, nomea-
damente o Sene gal e a Zâmbia, que estão em 144º e 
l50º respectivamente, que também estão próximos em 
termos de classi ficação e tamanho da população. 

Em relação aos 12 países que inte gram a Comunidade 
de Desenvolvi mento da África Austral, os angola nos 
ocupam a 7ª posição. Acredita-se que isto acontece 
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porque não se teve em consideração o resultado do 
Inquérito para Bem – estar das Populações (IBEP), onde 
se acredita existirem passos rumos a concretiza ção dos 
objectivos do milénio. 

Os relatórios de Desenvolvimento Humano são publica-
dos pelo PNUD desde 1990 como análises intelec tuais 
independentes e fundamen tadas das questões, tendên-
cias dos progressos e das políticas de desen volvimento. 

Angola está acima da média subsariana 
A ministra do Planeamento, Ana Dias Lourenço, acre-
dita que a actual posição de Angola, que passou dos 
0,564 Para 0,403, está associada aos ajustamentos meto-
dológicos e de cor recção dos dados efectuados no Índice 
de Desenvolvimento Humano. 

De acordo com a ministra, que proferiu o discurso de 
encerramento da sessão de apresentação do actual rela-
tório, apesar destas alterações, Angola encontra -se ainda 
acima da média africana subsariana: na sétima posição 
ao nível da região austral. 

A governante tem fé que os próxi mos relatórios de 
Desenvolvimento Humano reflectirão os resultados do 
Inquérito sobre o Bem-Estar da Po pulação, realizado 
entre os anos 2008 e 2009, onde aparecem informa-
ções que atestam para urna recuperação nos indicadores 
chaves do progresso social no país. 
Sobre os relatórios do Índice de Desenvolvimento 
Humano, cuja publicação acontece há 20 anos, a minis-
tra considera que é um indica dor que revolucionou o 
modo como os analistas, estudiosos, ‘decisión maker’ e 
políticos encaravam a análise do desenvolvimento eco-
nómico e do progresso social. 

“O Índice de Desenvolvimento Humano, publicado 
anualmente é urna base insubstituível de trabalho ana-
lítico para a compreensão das transformações estrutu-
rais dos tecidos sociais dos países”, classificou Ana Dias 
Lourenço. 

Angola está entre dois países do continente, nomea-
damente o Sen egal e a Zâmbia, que estão em 1440 e 
1500 respectivamente, que também estão próxi mos em 
termos de classificação e taman ho da população. 

“0 Índice de Desen volvimento Humano, publicado 
anualmente é uma base insub stituível de trabalho analí-
tico para a com preensão das trans formações estruturais 
dos tecidos sociais dos países” 

1.12  Banco Mundial financia combate
 a pobreza

Folha 8
19 De Março

Momento da assinatura do documento que re força as 
metas traçadas pelo Executivo no com bate à pobreza em 
Angola. O Governo angolano e o Banco Mundial (BM) 
assinaram, em Luan da, um acordo de crédito no valor 
de 81 milhões de dólares, para a implementação do pro-
jecto de de senvolvimento local voltado para o combate 
à pobreza.
 
Da parte do Governo assinou a min istra do Planeamento, 
Ana Dias Lou renço, e do Banco Mundial o repre sentante 
residente da instituição em Angola, Eleotério Codato. 
O projecto deve ser implementado pelo Fundo de Apoio 
Social (FAS), um programa de redução da pobr eza 
do Executivo, que em mais de 14 anos beneficiou 4,5 
milhões de pes soas, através da provisão e reabilita ção de 
2.800 infra-estruturas sociais e económicas. 

A estratégia de longo prazo de de senvolvimento do 
Executivo está salvaguardado no projecto, que conta 
com algumas prioridades. Es tas passam pela necessi-
dade de se redefinir as assimetrias provinciais, as dispa-
ridades sociais no acesso aos bens de consumo básicos e 
a im portância de promover uma econo mia local diversi-
ficada voltada para a melhoria do bem-estar social.
 
O fortalecimento da capacidade das administrações 
municipais para a prestação de serviços de qualidade e 
o reforço das capacidades institucio nais dos municípios, 
são outras pri oridades do programa, a par da mel horia 
do acesso aos serviços básicos e das oportunidades eco-
nómicas às famílias pobres. 

Para já, o projecto assenta em três componentes: infra-
-estrutura local social e económica, desenvolvimento 
económico local e fortalecimento lo cal institucional. 
Com a primeira componente pre tende-se aumentar o 
acesso das famílias às infra-estruturas sociais e econó-
micas. A segunda, voltada para a melhoria das habilida-
des de de senvolvimento de negócio, tem por objectivo 
uma participação em mer cados de grupos selecciona-
dos de produtores, que forneçam assistên cia técnica. 
Com esta pretende-se também estabelecer parcerias de 
mi crofinanças. A terceira componente visa fortalecer a 
capacidade das enti dades públicas e a sociedade civil no 
planeamento participativo. 

A ministra do Planeamento consid erou que o Programa 
de Desenvolvi mento Local, enquanto instrumento de 
complementaridade das acções do Executivo, é favorável 
à redução da pobreza e ao desenvolvimento de progra-
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mas municipais integrados. “Estamos em condições de 
iniciar o projecto. O Fundo de Apoio Social (FAS) tem 
identificado vários pro gramas em vários municípios e 
va mos continuar a desenvolver o pro jecto com o mesmo 
empenho de há 16 anos”, assegurou Ana Dias Lourenço. 
A ministra esclareceu que o acordo é uma redefinição 
do FAS, o que se adapta aos objectivos e programas do 
Governo de redução de pobreza. 

BM pede mais empenho o representante residente do 
Banco Mundial em Angola garantiu que a instituição 
tem acompanhado os re sultados dos programas anterio-
res e pede mais empenho das entidades encarregues de 
desenvolver o pro jecto. 

“Tenho a convicção de que o empen ho do Ministério do 
Planeamento e a equipa do FAS vão fazer com que este 
novo programa se alargue em relação aos anteriores”, 
realçou Eleotério Codato. 

O representante do BM disse acredi tar que o projecto, 
a ser implemen tado nas 18 províncias do país, vai pro-
duzir bons resultados, enquanto instrumento que apoia 
as políticas do Executivo em prol da descentralização e 
contra a pobreza. 

Victor Hugo Guilherme, director ex ecutivo do FAS, 
entidade que desen volve o projecto, garantiu estarem já 
preparadas as condições para a sua execução. Dentro de 
um mês, anunciou, a organização reinicia as suas activi-
dades que ficaram interrompi das por falta de dinheiro. 

Ao contrário das fases anteriores, em que o projecto 
beneficia a ap enas algumas províncias, esta vai abranger 
todo o país. “Cabe aos governos provinciais escolherem 
os municípios a serem beneficiados”, sublinhou.
 
Victor Guilherme informou que, além do acordo com 
o BM, continua o esforço para a assinatura de mais 
acordos com a União Europeia para suportar os projec-
tos a serem imple mentados. Além disso, reconheceu a 
insuficiência do crédito face às in úmeras necessidades 
do país, numa altura em que se perspectiva uma outra 
componente do projecto que, embora seja piloto, pre-
tende apoiar os pequenos produtores para a cria ção de 
emprego e o aumento do seu rendimento. 

1.13  Finalmente Igreja católica alerta 
para agravamento da pobreza e 
exclusão social
Folha 8
19 De Março 

O refrão popular “antes tarde do que nunca”, também 
comum nos corredores católicos, parece ter baixado aos 
cora ções de alguns importantes pastores da mais antiga 
congregação religiosa do mundo: a igreja Católica, 
depois de no 16, o presidente da Con ferência Episcopal 
de Angola e São Tomé (CEAST), arcebispo Gabriel 
Mbilingui, re conhecer, graças a Deus, que “a pobreza, 
a exclusão social e a precariedade que daí resulta para 
as nossas populações, agravadas pela crise económico-
finan ceira, fazem sentir cada vez mais o seu peso sobre 
a vida dos nossos povos e das nossas populações”, reco-
nheceu um dos mais jovens bispos, apontado como 
re formador e pastor comprometido, exclu sivamente, 
com o evangelho, segundo a doutrina da Igreja Católica, 
na abertura da primeira Assembleia Ordinária da 
CEAST, que decorrerá até 23 de Março, tendo como 
tema central questões matrimoniais, numa abordagem 
sobre os seus aspectos jurídicos e pastorais. O também 
arcebispo do Lubango, tem sido um dos mais críticos 
sobre a política governamental do esbulho violento de 
terras e a expulsão das suas terras dos autóctones pobres, 
por parte do gov erno, com especial destaque na zona do 
seu magistério, na Huíla. 

A alocução de Dom Mbilingue, pas sou em revista outros 
aspectos impor tantes da vida da Igreja Católica, mas este 
ponto, seguramente, não deixará de marcar o rumos dos 
acontecimentos do conclave, uma vez, até aqui, terem 
sido dúbias muitas posições públicas da CEAST, sobre a 
crise, que leva a uma es piral de insatisfação das popula-
ções no geral, face as políticas governamentais, que cada 
dia produzem milhares de po bres e indigentes.
 
O arcebispo não deixou de passar em revista a uma 
natureza dolorosa, como as chuvas que no país têm 
vitimado cen tenas de populares, por falta de recursos 
e da força das enxurradas, bem como o terramoto do 
Japão, que terá vitimado até ao momento mais de 20 
mil pessoas, o desaparecimento do mapa de uma ci dade 
inteira e o rebentamento de quatro centrais nucleares, 
ameaçando milhares de pessoas com o risco de contami-
nação radioactiva. “Estaremos unidos e rezare mos pelas 
vítimas dos diversos desastres naturais, fazendo apelo à 
solidariedade”. Por outro lado, anunciou para depois do 
final da I Assembleia Ordinária da CEAST, entre 23 
a 25 de Março, a realização de uma conferência inter-
nacional, denomi nada “Construindo a paz em Angola”, 
uma organização da Caritas, cujo ob jectivo é dar “mais 
um contributo” da igreja Católica a Reconciliação 



Development Workshop — CEDOC 03/2011 — 10  

Nacional, a consolidação da paz e da democracia, tão 
frágeis e importantes instrumentos nesta fase de tran-
sição que Angola vive. Espera-se que sejam convidadas 
para o efeito pessoas dos variados quadrantes capazes de 
contribuírem nos diferentes painéis com opiniões e con-
tribuições válidas para a estabilidade e futuro do país. 

A situação de pobreza e de saturação das pessoas deve, 
também, ser analisada pelos bispos, neste encontro da 
CEAST, de forma, religiosamente, coerente e despoli-
tizada, por ser isso que está na origem da insatisfação 
e alguma deser ção no seio do nosso povo e as levam a 
querer manifestar-se contra o governo, exigindo uma 
mudança radical na sua política de cobrar sempre sacri-
fícios aos pobres, deixando os poucos ricos engordarem, 
todos os dias, com o sofrimento dos milhões”, disse ao 
F8, o padre Paulo, que pratica o magistério no norte 
de Angola. “E dolorosos o abandono do Governo as 
populações no interior, dando a sensação de haver duas 
Angola, muito devido ao facto do senhor Presi dente 
da República, engenheiro José Eduardo dos Santos, 
não governar nas províncias. Vir, ficar aqui, um, três 
ou quatro dias, percorrer os caminhos, as sanzalas e 
as lavras do povo, ver e sentir como as pessoas que ele 
dirige à 32 anos vivem e respiram, analisar o seu sofri-
mento, para ver se consentâneo com as riquezas do país 
que preside e não se fiar sempre nos relatórios, que lhe 
mandam, para Luanda, na maioria das vezes dis tantes 
da realidade”.
 
O padre reconheceu ser importante uma análise sobre a 
vida da igreja em Angola e São Tomé, desde a II Plenária, 
realizada em Outubro de 2010, mas “isso não significa 
nada, se continu armos a calar-nos e aceitar que alguns 
padres no nosso seio, venham publi camente, tapar o 
sol com a peneira, lançando a descrença sobre toda a 
estrutura da Igreja, quando cada ovelha quando sai da 
nossa casa, encontra uma dura realidade, que a maioria 
dos próprios padres não pode ser alheia. Por esta razão 
não podemos, enquanto pastores, fingir que não vemos 
o sof rimento do nosso rebanho e com este silêncio, que 
passa a ser considerado cúmplice, nos deliciamos com a 
vida faustosa e milionária de uns poucos dirigentes, cuja 
riqueza nem é fruto do seu trabalho, mas da expropria-
ção dos bens e dinheiro públicos”, denunciou o padre 
Paulo.
 
Por outro lado, não deixou de dar o seu voto de confiança 
ao presidente da CEAST, “como um bispo dinâmico 
e competente, mas ainda rodeado de con servadores, 
que estão a ser responsáveis pela fuga de muitos fiéis. 
Devemos anal isar com profundidade e sem complexos 
a situação em Cabinda, deixando de sermos indiferentes 
e termos a coragem de reconhecer a necessidade de se 
apoiar mais a política do Bispo Filomeno Viera Dias, 

pois não está a fazer bem a igreja pelo contrário tem 
estado a afastar fiéis e isso é grave e deve merecer uma 
analise profunda, pois a cultura da igreja é discutir até a 
exaustão os problemas internos. Em relação a Cabinda 
adoptou-se uma estratégia diferente, que veio conotada 
com a do Governo, pois tivemos, padres presos de forma 
muito estranha, por esta razão muitas pessoas que viam 
como uma alternativa, mesmo a mediação, hoje des-
confiam de toda estrutura, em função da emoção de 
poucos, que não se contém em situações  d e l i c a d a s , 
como recomenda o Vaticano e o próprio Papa Bento 
XYI”, concluiu.

1.14  PIB de Angola cresce 12,1 porcento 
entre 2002 e 2010
Semanário Factual
De 19 a 26 de Março 2011 

A ministra destacou serem reconheci das as transforma-
ções económicas e sociais acontecidas em Angola, depois 
de solucionado o conflito militar interno e frisou que” a 
taxa média de crescimento do PIB entre 2002 e 2010 foi 
de 12,1 porcento”. 
A titular adiantou que, se reportarmos o cresci mento 
médio do PIB ao período de 2002-2008, a taxa média 
anual de varia ção do PIB foi de 14,7 por cento e que, 
neste mesmo período, a média de variação do índice 
de De senvolvimento Humano (IDH), reportado no 
re latório de 2008, foi de pra ticamente 5 porcento em 
média anual, assinalando uma parte do crescimento do 
PIB ter sido canalizada para a melhoria das condições 
sociais dos cida dãos. 

No relatório de De senvolvimento Humano de 2009, 
Angola passou a ter uma classificação de desenvolvi-
mento humano médio, ocupando a 143” posição entre 
182 países, sendo o valor absoluto de IDH de O, 564, 
isto é, su perior ao registado pelo conjunto dos países, 
inte grantes da região da Africa Subsahariana.

Em 2010, Angola apre sentou, de acordo com dados de 
2008, um IDH de 0,403. A média de esco laridade man-
teve-se estag nada em torno dos 4,4 anos, a esperança de 
vida à nascença passou para 48,1 anos e o rendimento 
na cional bruto por habitante (em paridade com o poder 
de compra) chegou a 4.941 dólares.

A governante salientou que, apesar da redução re gistada 
no valor absoluto do IDH de O, 564 para 0,403 - atri-
buível aos ajus tamentos metodológicos e de correcção 
de dados, Angola ainda está acima da média da Africa 
Subsaariana e coloca-se na sétima posição entre os países 
da SADC. 



Development Workshop — CEDOC 03/2011 — 11  

A ministra realçou que as próximas edições do re latório 
de Desenvolvimen to Humano do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) levarão em 
con sideração os resultados do Inquérito de Bem-Estar da 
População (IBEP), basea do num inquérito nacional, rea-
lizado entre 2008 e 2009, e que mostrou a re cuperação 
em indicadores chaves do progresso social do País. 

1.15  Angola na “ cauda ” do 
desenvolvimento humano
Agora
19 De Março de 2011 

Os indicadores no país permanecem abaixo do nível 
reco mendado pelas Na ções Unidades. Apesar do 
optimis mo do Executivo que aponta melho rias na quali-
dade de vida do angolanos. 

Os dados divulgados esta semana, em Luanda, pelo 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi mento 
(PNUD) e o Ministério do Planeamento revelam que 
Angola ocupa o 1470 lugar num universo de 160 países. 

O custo de vida, fome, falta de saneamento básico e 
programas de desenvolvimento comunitário, es tarão na 
base da deterioração do quadro actual, quando o país 
pro cura consolidar os apoios para me lhorar a qualidade 
e aumentar a esperança de vida da população que já 
ronda os 47 anos idade. 

O economista do PNUD Josué de Almeida revelou que 
entre 2000 e 2010 a esperança de vida à nas cença no país 
aumentou quase cin co anos, enquanto que a média de 
anos de escolaridade e o número de anos de escolaridade 
esperados se manteve constante. 

Ao falara da “Verdadeira Ri queza das Nações: Vias para 
o De senvolvimento Humano”, referiu que o rendimento 
“per capita” de Angola aumentou quase 118% du rante o 
período em referência. 

Por seu turno, o ministro da Educação, Pinda Simão, 
reconhe ceu que a pirâmide educacional está concen-
trada em grande medi da na base, enquanto no ensino 
se cundário e superior a taxa de escolarização ainda 
é baixa. Esta acção influencia a média geral e todo o 
sistema educativo. O ensino secundário e superior não 
têm o mesmo desenvolvimento que o pri mário. 

Esta realidade é um alerta para o país continuar a ter a 
atenção à melhoria do rendimento do siste ma educativo 
e, sobretudo, conti nuar a investir para que outros níveis 
de ensino cresçam de forma satisfatória. 

A África não tem nenhum país num nível muito elevado 
no Índice de Desenvolvimento Humano. Apenas três 
países no grupo com indicador elevado, nomeadamente, 
Maurícias, Tunísia e Argélia, médio 11 países e baixo, o 
grupo de Ango la 33. 

Em 2000, Uganda e Zâmbia e o nosso país, tinham 
valores próxi mos ao nível dos países da África 
subsaariana. 

Até 2010, os três países conse guiram diferentes níveis 
de pro gresso no aumento dos seus índices de desenvol-
vimento huma no. Angola pode, ironicamente, ser com-
parada à N Namíbia, um país com desenvolvimento 
humano médio.

A coordenadora do Sistema das Nações Unidas em 
Angola, Maria do Valle, garantiu que os relatórios são 
elaborados de forma indepen dente, com apoio de vários 
institu tos de pesquisa e base de dados. Na sua elabo-
ração, têm sido apre sentados os principais desafios que 
afectam o desenvolvimento huma no, como as mudan-
ças climáticas e a poluição do meio ambiente, mi gração, 
saúde, VIH, governação e direitos humanos. 

Para atenuar a situação o Exe cutivo e o Banco Mundial 
(Bm) as sinaram, esta semana, um, acordo de crédito no 
valor de 81 milhões dólares. 

A ministra do Planeamento, Ana Dias Lourenço, salien-
tou, na ocasião, que o financiamento vai permitir imple-
mentar novos pro jectos sociais através do Fundo de 
Apoio Social (Faz) e do Programa de Desenvolvimento 
Local, que será um instrumento de comple mentaridade 
às acções desenvolvi das pelo Executivo. 

O Estado continua a promover programas que visam a 
melhoria das condições das famílias, em par ticular os 
projectos municipais in tegrados de combate à pobreza 
e desenvolvimento rural que, junta mente com o Fas, 
poderão alargar o seu raio de acção. Já foram iden-
tificados vários projectos a nível dos municípios do país. 

“Neste momento que posso o Bm continue a prestar 
atenção e a ser um parceiro que permite o diá logo e a 
solução dos vários proble mas no decorrer da implemen-
tação dos projectos”, es pecificou a governante. 

Já Eleotério Codato, represen tante do Bm no país, 
espera que o Ministério do Planeamento e os seus par-
ceiros se empenhem mais na capacitação das adminis-
trações municipais, com vista a solucionar os problemas 
de acesso aos servi ços básicos e na concepção dos pla nos 
de desenvolvimento. 
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1.16  Nova visão no combate á pobreza
 Agora
 26 De Março de 2011

Cerca de setenta por cento da população angolana pobre 
vive no campo, sustentou Rosa Pacavira de Matos, 
coorde nadora da Comissão Nacional de Luta contra a 
Pobreza, um órgão criado no ano passado pelo Presi-
dente da República para dar corpo a um projecto que 
visa erradicar a pobreza em Angola, segundo me tas 
fixadas pelas Nações Unidas para o desenvolvimento do 
milé nio até 2015, com as quais o gover no angolano se 
comprometeu. 

A dirigente justificava assim a priori dade dada pelo pro-
grama que di rige, às zonas rurais, onde são também 
maiores os problemas en frentados pela população. 

A afirmação foi dada durante um debate, que teve lugar 
nos estúdios da Radiodifusão Nacional de Angola,que
 fez sentar à mesma mesa a coordenadora da comis-
são nacional de luta contra a pobreza, Rosa Pacavira 
de Matos, os vice ministros do Comércio, Archer 
Mangueira, da Administração do Território, Cremildo 
Paca, do Planeamento, Pedro Luís da Fonseca, da 
Saúde, Carlos Alberto Masseca, os secretários de Estado 
da Agri cultura, José Amaro Taty, e do Orçamento, 
Alcides Safeca, o director do Fundo de Apoio Social 
(FAS), Victor Guilherme, o representante do Comité da 
Mulher Rural (CO MUR), António João, e Luandino 
de Carvalho, da comissão de mar keting, documen-
tação e cultura da comissão nacional de combate à 
pobreza, equipa nomeada para o efeito por despacho do 
Presidente da República. 

De acordo com Rosa Pacavira, “os programas munici-
pais integrados de desenvolvimento rural e combate á 
pobreza”começaram a ser elaborados em 2010, com base 
num diagnóstico extremamente participativo, efectu-
ado a nível na cional, que incluiu os 164 municí pios que 
compõem as 18 províncias de Angola, que contou com 
a colaboração das autorida des provinciais, municipais, 
tradi cionais e da sociedade civil, e que permitiu verificar 
as dificuldades e o nível de pobreza de cada loca lidade. 

Rosa Pacavira sublinhou que o combate à pobreza deixou 
de ser uma preocupação a nível central, visto que houve 
uma descentrali zação que fez com que os municí pios 
passassem a ser unidades orçamentadas com autonomia 
para implementar os seus progra mas sem depender uni-
camente da verba destinada às províncias, uma vez que 
cada município gere, neste momento, uma determinada 
verba destinada a esses progra mas. 

Questionada sobre o critério dos valores das verbas alo-
cadas a cada município, a coordenadora da co missão 
contra a pobreza disse que foi feito de acordo com o 
diagnós tico, densidade populacional e grau de projectos 
de investimento, uma classificação que dividiu os muni-
cípios como sendo do tipo A, uns e do tipo B, outros. 
«Foi reali zado, em Janeiro, um fórum nacio nal onde se 
explicou a nova filosofia de combate à pobreza, como 
se deviam implementar os programas e qual seria a 
participa ção, nesses programas de toda a comunidade», 
que resultou na no meação, pelo Presidente da República 
de uma comissão Nacional. 

Rosa Pacavira fez saber que, neste momento todas as 
províncias têm criadas bases técni cas de luta contra a 
pobreza, cujos coordenadores são os vice-gover nadores 
para a área técnica e pro dutiva, havendo uma envol-
vência total e cabendo à população a tare fa de fazer o 
acompanhamento e a fiscalização dos programas. Disse 
também existirem, dentro da co missão, várias subcomis-
sões que respondem por projectos que vi sam dar cober-
tura a todas as situa ções. Por exemplo, em relação ao 
programa «água para todos», refe riu que ele é extensivo 
a todo o país, com incidência nos municí pios. O facto 
de, neste momento apenas 40% da população ter aces so 
a água potável é motivo de preocupação. «Estamos a 
traba lhar no sentido de haver um ma peamento daque-
las comunas e aldeias onde já existe água, que nos vão 
permitir com que consiga mos estender o programa para 
todo o país». Neste momento a meta, segundo a coorde-
nadora, é conseguir «fazer com que até 2012 tenhamos 
80% da população ser vida com água». 

Embora não fizesse inicialmente parte do programa, a 
província de Luanda acabou igualmente con templada, 
«principalmente nas zo nas suburbanas, com a coloca-
ção de chafarizes, de fontanários, para que a população 
luandense tenha também acesso a água potável». 

O mau aproveitamento, em muitos casos, da energia 
solar, e a própria forma intermitente com que a energia 
da rede é distribuída à população constituem também 
motivo de preocupação tendo sido sublinhado o grande 
esforço do executivo e o trabalho levado a cabo pela 
Empresa de Distribuição de Electricidade (Edel) para 
a colocação de Postos de Transforma (PTs) em todas 
as zonas onde a sua necessidade se faz sentir.Um dos 
grandes problemas, segundo fez notar, é a manutenção e 
fiscalização das infra-estruturas que se constroem, tendo 
dado como exemplo os municípios que foram contem-
plados com painéis para energia solar que, passados três 
meses deixam de funcionar. 
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Por forma a engajar de forma mais participativa a socie-
dade vil no programa de combate à pobreza estava 
agenda do F ontem, sexta-feira, um encontro com as 
distintas ONGs que operam em Angola, com as igreja 
com outros parceiros, no sentido de serem articuladas e 
compatibilizadas todas as contribuições. 

No final da sua intervenção Rosa Pacavira de Matos fez 
E que os países africanos têm manifestado interesse em 
escolher a experiência de Angola em termos descentra-
lização administrativa do próprio programa de combate 
à pobreza. «Neste momento a sua experiência em África 
é única. Não há país nenhum africano tenha descen-
tralizado tanto a problemática como Angola, e esteve 
a receber muitas mensagens de países africanos que 
querem beber da nossa experiência». 

O secretário de estado do planeamento, Alcides Safeca, 
que deu a conhecer ter já sido feita a afectação de recur-
sos financeiros das administrações municipais, p ano 
de 2011, reconheceu que os mesmos são escassos, dadas 
necessidades crescentes, sendo por isso, os possíveis, e 
não aqueles que seriam «os necessários que os municí-
pios atingissem um grau de desenvolvimento que lhes 
permitisse resolver os problemas que têm no momento». 
Avançando com os números, Safeca disse ter sido afec-
tada, aos municípios do tipo A, a quantia de 288.51 
Kzs. (duzentos e oitenta e oito milhões, quinhentos e 
oitenta mil e duzentos e oito kwanzas aos municípios 
do tipo B 214.521.000 Kzs. (duzentos catorze milhões e 
521 mil kws que, distribuídos pelos 164 municípios do 
país, perfaz um total de trinta e seis biliões, oitocentos 
e quarenta e seis milhões e q tos e vinte e cinco mil e 
oitocentos e um kwanzas. 

Safeca disse que paralelamente a estas verbas, foi igual-
mente criado um programa para atender as preocupa-
ções dos municípios no domínio da saúde, que contem-
plou uniformemente a cada um eles, uma verba de 
cento e noventa e um milhões e quinhentos, vinte mil 
kwanzas perfazendo, m termos de Orçamento Geral do 
(estado, a quantia de 31,2 bilhões de kwanzas. O res-
ponsável salva guardou entretanto, que está prev isto que 
os municípios passem a arrecadar cada vez mais receitas, 
o que levará a um aumento de prior idades para afectação 
de progra mas, sendo com base nisso que se laborará o 
orçamento para 2012, que pretende a afectação de mais 
cursos para os municípios. Confrontado com a reali-
dade, segundo a qual, alguns municíp ios poderão gerar 
maior arrecad ação de receitas do que outros, podendo 
originar desenvolvimen to assimétricos, o responsável 
pelo Orçamento descartou tal possi bilidade alegando 
que os princíp ios orçamentais visam gerar equilíbrios. 
«As receitas geradas em determinada localidade servem 
como primeira fonte de fin anciamento daquilo que são 

as necessidades do município. As in fluiciências são com-
plementadas ar outras fontes. Os impostos arrecadados 
são de subordinação central. As taxas comunitárias e 
al gumas receitas como o imposto pelo rendimento de 
trabalho fo ram afectadas aos municípios, mas algumas 
receitas, como as que vêm pela exploração petrolífe ra 
servem para financiar despesas pelo país todo pelo que, 
aqueles municípios que têm uma activida de económica 
mais reduzida ve rão aí complementada a insuficiência». 

O programa de combate à po breza contempla também 
um sub programa relativo à saúde que tem, segundo o 
vice-ministro Car los Alberto Masseca, levar o servi ço 
mais próximo das populações. Para o efeito estão con-
templados recursos financeiros dirigidos para a saúde 
da criança e da mãe, o combate às grandes endemias e 
ao VIH-Sida. Masseca reconheceu en tretanto, que um 
dos maiores pro blemas que o sector vive diz respeito 
aos recursos humanos. Para o efeito, disse, foi aberto 
um concurso público, cujo objectivo é o de permitir o 
ingresso de novos quadros. Está igualmente previsto que 
as administrações municipais criem condições para que 
os técni cos possam fixar-se nos diferentes municípios. 

O vice-ministro lembrou que, se no final do conflito, o 
acesso aos serviços públicos de saúde era da ordem dos 
30%, hoje cerca de 80% têm acesso a esses serviços. 

Questionado sobre se o ministé rio da Saúde conseguiu 
criar in centivos susceptíveis de encorajarem quadros qua-
lificados a trabalhares no meio rural e a as sociarem-se ao 
programa de com bate à pobreza, Carlos Masseca disse 
que o ministério da Saúde é parte de um todo e por isso 
é que, em outros departamentos do go verno, nomeada-
mente o ministé rio da Administração do Território, estão 
a ser criadas con dições, contando também com os gover-
nos provinciais, para que os técnicos possam fixar-se nas 
pro víncias, nos municípios, nas co munas e nas aldeias. 

O escoamento da produção agrí cola, principal fonte de 
receita das populações rurais, constitui tam bém motivo 
de preocupação para a equipa de combate à pobreza. A 
criação de condições para o arma zenamento dos exce-
dentes é, se gundo o vice-ministro do Comércio Archer 
Mangueira, uma prioridade. Para o efeito está prevista a 
criação de centros de recolha junto dos principais centros 
produção, com infra-estrutura práticas, nomeadamente 
pequenos nos armazéns com alguma capacidade de con-
servação e a manutenção, onde o produtor \ depositar 
os seus produtos que depois são encaminhados à cadeia 
grossista. «O que temos a responsabilidade de fazer é 
criar mecanismos de financiamento ao comerciante 
rural, de forma a que ele possa, por um lado comprar 
produtos ao produtor, mas também garantir vias para 
que o escoamento seja efectivo». 
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O vice-ministro do Planeamento, Pedro Luís da Fonseca 
garante estarem preparados para, do ponto de vista ins-
titucional, «conseguirmos promover acompanhamento, 
a monitorização e a avaliação. O processo c implemen-
tação e de concepção dos programas municipais é um 
permanente processo de acompanhamento». 

Os demais participantes deram também os seus subsí-
dios nas áreas pelas quais respondem, num debate que 
teve a duração de duas horas debate que teve a duração 
de duas horas. 

1.17  A pobreza é “inimiga” na luta pela 
igualdade
Jornal de Angola
26 De Março

O Impacto da violência ba seada no género em Angola 
foi o tema de uma mesa-redonda, ontem, na sala de con-
ferências do Edifício Malanga, organiza da pelo Fórum 
de Mulheres Jornalistas para a Igualdade no gênero 
(FMJIG).
 
Os organizadores da mesa-re donda enquadraram a ini-
ciativa na campanha “Desafiando o Si lêncio”, que reali-
zou encontros comunitários em diversas pro víncias, que 
permitiram discutir as causas e consequências do pro-
blema da violência domésti ca no seio das comunidades.
 
A directora provincial de Luanda do Ministério da 
Família e Promoção da Mulher, Antónia Ferreira, consi-
derou que a vio lência baseada no género está re lacionada 
com a agressividade e o assédio. “A questão da violên cia 
faz parte das relações de desi gualdade que existem na 
socie dade, que começam desde o seio materno”, afirmou 
a directora. 

Antónia Ferreira referiu que a Direcção Provincial da 
Família e Promoção da Mulher tem dado passos concre-
tos na missão que lhe cabe, “apesar da pobreza muitas 
vezes aparecer como ini migo número um na luta pela 
igualdade do género”. 

Os participantes no encontro, que também teve como 
finalida de colher dos participantes expe riências e boas 
práticas utiliza das nas diferentes províncias do país, 
para o combate e resolução dos conflitos nas comuni-
dades, discutiram a “influência dos Me dia no combate 
à violência do méstica”. Este tema teve como oradora a 
jornalista do Jornal de Angola e membro do Fórum de 
Mulheres Jornalistas para a Igualdade no Género, Josina 
de Carvalho. Para a jornalista, os meios de comunicação 
social têm uma grande influência no combate à violência 
doméstica. “Além de influenciarem com portamentos e 

outras práticas, os meios de comunicação contri buem 
para a construção de polí ticas públicas, à medida que 
a agenda política e os debates na sociedade se desenvol-
vem”, dis se. A violência, referiu, não é um fenómeno 
isolado e manifesta-se sob diversas formas. 

1.18  Programas Integrados de combate 
á pobreza mais de AKZ 36 bilhões
O Independente
26 De Março de 2011

O Executivo disponibilizou, este ano, para os Programas 
Integrados de Desenvolvi mento Rural e Combate à 
Pobreza 36 biliões, 846 milhões, 525 mil e 801 kwanzas, 
para acções e projectos de impacto socioeconómicos e de 
melho ria da qualidade de vida das popula ções dos 164 
municípios do país. 

Ao intervir numa mesa redonda sobre a nova filoso-
fia de combate à pobreza, o secretário de Estado do 
Orçamento, Alcides Safeca, precisou que o valor global 
foi distribuído aos municípios do tipo A e do tipo B, 
cabendo a cada município da primeira categoria Akz 
288 milhões e 577 mil e 208 e a cada um da classe 
B214milhões e 521 mil kwanzas. 

O responsável explicou que a diferença de valores não 
originará o desenvolvimento assimétrico dos municí-
pios, porquanto os princípios orçamentais visam gerar 
equilíbrio, porque as receitas arrecadas em cada loca-
lidade servem de primeira fonte de financiamento das 
necessidades de cada município. 

As insuficiências financeiras de cada município, escla-
receu, são com plementadas por impostos arrecada dos, 
mas que são de subordinação central. 

Segundo Alcides Safeca, as taxas comunitárias e algumas 
receitas de impostos de rendimento de trabalho foram 
afectadas aos municípios, mas as receitas originárias da 
exploração petrolífera servem também para financiar 
despesas das 18 províncias angolanas. 

“Significa que os municípios que tem uma actividade 
económica mais reduzida terão arrecadação menor, mas 
por efeito de receitas arrecadas ao nível das demais pro-
víncias, que constituem recursos ordinários do tesouro, 
vão complementar as insufi ciências”, sustentou. 

Realizada na Rádio Nacional de Angola, a mesa redonda 
serviu para informar o público sobre a estratégia, as 
acções e os projectos do Executivo destinados a elevar 
os índices de desenvolvimento humano, através de 
Programas Municipais Integrados de Desenvolvimento 
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Rural e Combate à Pobreza, adstrito à Comissão Nacio-
nal de Luta Contra a Pobreza, criada por Despacho 
Presidencial. 

No encontro participaram a secretária para os Assuntos 
Sociais do Presidente da República e coordena dora da 
Comissão Nacional de Luta Contra a Pobreza, Rosa 
Esc6rcio Pacavira de Matos, vice-ministros e secretários 
de Estado, na qualidade de membros da organização. 

1.19  Muitas empresas acusadas de violar 
a lei sobre a segurança social do 
trabalhador
Jornal de Angola
26 De Março

Um elevado número de empre sas furta-se a pagar as suas 
con tribuições ao Instituto Nacional de Segurança Social 
(INSS). 
Segundo o coordenador do Pla no de Qualidade e 
Sustentabilidade da Segurança Social do Instituto 
Nacional de Segurança Social, Manuel Moreira, em 
Angola exis tem mais de cinquenta mil empre sas, mas 
apenas 31 mil estão regis tadas e mais de um milhão de 
traba lhadores activos inscritos. 

Manuel Moreira falava ao Jor nal de Angola, no quadro 
do pri meiro curso de Gestão de Seguran ça Social, reali-
zado na Escola Na cional de Administração. 
“Se tivermos em conta que apro ximadamente 31 mil 
empresas es tão registadas, então teríamos à volta de 20 
mil empresas não ins critas. É preciso ter em atenção 
que quando falamos de empresas, esta mos a falar do 
pequeno comércio, de algumas cantinas, entre outros, 
mas, grosso modo, a maior parte das empresas estão ins-
critas na Se gurança Social”, frisou. 

Neste sentido, disse o responsá vel, o novo Plano de 
Qualidade e Sustentabilidade da Segurança So cial, que 
vem substituir o Plano de Modernização do Instituto 
Nacio nal de Segurança Social, vai refor çar e dar for-
mação aos técnicos e continuar a persuadir as empre-
sas no sentido de pagarem as contri buições dos seus 
trabalhadores. 
“No passado essa situação foi mais crítica. O balanço 
que fize mos com outros organismos, como o Instituto 
Nacional de Estatísticas e o Ministério das Finanças, 
provocou uma redução substancial das empresas que não 
pagam as contri buições”, disse Manuel Moreira, insis-
tindo que por lei é obrigatória a inscrição e o pagamento 
das con tribuições no Instituto Nacional de Segurança 
Social pela entidade empregadora. 
“A lei prevê que todas as empre sas devem inscrever e fazer 
as con tribuições a favor dos seus traba lhadores”, expli-

cou o coordenador do Plano de Qualidade, sublinhan do 
que o INSS paga mais benefícios do que aquilo que 
arrecada. “Não podemos esquecer que o pe ríodo de atri-
buição de prestações na segurança social começa com a 
concessão e vai até a morte ou pós morte do beneficiário. 
 “Um exem plo muito concreto: hoje concede mos subsí-
dios de pré-licença de maternidade e de maternidade, de 
aleitamento, abono de família, pensão de reforma por 
velhice, de morte e de funeral. Em caso de morte do 
pensionista ou do traba lhador activo, a segurança social 
paga uma pensão de sobrevivên cia”, explicou Manuel 
Moreira. 

O responsável do INSS denun ciou a existência de traba-
lhadores que estabelecem acordos paralelos com a enti-
dade empregadora para declararem um salário diferente 
do que realmente auferem. Moreira 
disse que, do ponto de vista da Se gurança Social, o tra-
balhador em momento algum, deve ser prejudi cado por 
uma falha que a entidade patronal tenha cometido. 
“Tendo em conta esse princípio da lei, exigimos dos 
trabalhadores o acompanhamento dos actos da enti-
dade empregadora. Mas temos visto, em alguns casos, 
cumplici dade dos trabalhadores, que fazem acordos 
paralelos com as empre sas, no sentido de declararem 
um salário à segurança social, quando na verdade o seu 
salário é outro”, sublinhou.
 
O responsável do Instituto Na cional de Segurança 
Social alertou para o facto de esse comportamen to ter 
graves repercussões no futu ro do trabalhador, quando 
chegar a idade da reforma. 
“O trabalhador vai dar conta que aquilo que recebe 
como reforma não condiz com o que recebia co mo 
salário e isso provoca um declí nio muito grande na sua 
vida, por que estava habituado a um salário que lhe per-
mitia estabilidade e, com a reforma, deixará de ter de 
certeza essa estabilidade”, disse o responsável. 

A Segurança Social garante a todo trabalhador inscrito 
o pagamen to das prestações. Moreira reco nhece que o 
circuito não funciona como a lei determina, na medida 
que há empresas que se furtam a pagar as contribuições 
à Segurança Social. Tal atitude, acrescentou, constitui 
uma violação grave à lei.
 
Compete à Segurança Social, aos trabalhadores vítimas 
dessas situações e aos órgãos de fiscaliza ção a tomada de 
medidas contra as empresas prevaricadoras. 
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1.20  Programa de combate à fome e a 
pobreza, Rosa Pacavira defende 
envolvimento de todos
Jornal de Angola
26 De Março

A secretária para os Assuntos Sociais do Presidente da 
Repú blica, Rosa Pacavira, apelou on tem, em Luanda, ao 
envolvimento da sociedade nos Pro gramas Municipais 
Integrados de Desenvolvimento Rural e Combate à 
Pobreza, em curso em todo o país. 

Rosa Pacavira discursava no acto de abertura do seminá-
rio sobre a “Implementação dos Programas Municipais 
Integrados de Desen volvimento Rural e Combate à 
Po breza” (PMIDRCP), promovido pela Comissão 
Nacional de Luta contra a Pobreza. 

“Para que este programa tenha êxito, é preponderante 
o envolvi mento, não só das estruturas gover namentais, 
mas também das mais distintas entidades da sociedade 
an golana, como Organizações Não Governamentais, 
igrejas, partidos políticos, autoridades tradicionais e 
agentes comunitários, na mobili zação da população 
em geral, para melhor identificarmos os proble mas que 
mais afligem as popula ções e as vias para a solução dos 
mesmos”, defendeu. 

Rosa Pacavira admitiu que não será fácil resolver todos 
os proble mas que a população enfrenta e vive nos dife-
rentes domínios da vida so cial, mas defendeu que se 
comece com “decisões firmes e determi nantes” na apli-
cação das orienta ções que, conjuntamente, são traça das 
para o bem de todos para defen der a necessidade do 
envolvimento da sociedade nos PMIDRCP, enu merou 
alguns problemas identifi cados no processo de diagnós-
tico da situação dos municípios. Entre eles, apontou a 
falta de informação fiável para a planificação, sobretu do 
de dados demográficos sobre a cobertura e qualidade 
dos diferen tes serviços por sector e mapas geográficos. 

Apontou, também, a falta de co nhecimentos sobre as abor-
dagens técnicas por sector, comprovados como sendo efi-
cazes e eficientes no combate à pobreza, e a dificul dade em 
atrair quadros qualifica dos em áreas técnicas e de gestão.
 
Segundo Rosa Pacavira, a maioria dos municípios ainda 
não con segue potenciar o papel dos conse lhos de auscul-
tação e concertação social, considerando-os “um enor me 
capital no combate à pobreza”. 

Há também falta de clareza na definição das responsa-
bilidades a vários níveis de governação e uma deficiente 
coordenação entre os di versos sectores.
 

A secretária do Presidente da Re pública para os Assuntos 
Sociais defendeu a alteração do quadro, considerando 
o município “o cora ção do desenvolvimento nacional”. 

Disse ter sido por esse motivo que foram aprovados os 
diplomas que regulam o regime financeiro e o Decreto 
Presidencial nº6/ 10, de 17 de Agosto, que estabelece o 
Re gime de Delimitação da Actuação da Administração 
Central e Local do Estado.Com a aprovação da 
Constituição da República e de al guns diplomas rela-
tivos à adminis tração local do Estado, acrescen tou, 
também estão a ser criadas condições mais favoráveis 
para que o processo de desconcentração e descentraliza-
ção administrativa de Angola possa decorrer a um rit mo 
mais célere e eficiente. 

Lembrou que a Constituição consagra plenamente os 
princípios da simplificação e probidade admi nistrativa, 
da aproximação dos serviços às populações como 
pressu postos para uma governação mais democrática e 
que se reflectirá na melhoria dos serviços prestados às 
populações. 

Rosa Pacavira informou que os parceiros sociais a nível 
dos muni cípios, nomeadamente as autorida des tradicio-
nais, as igrejas, asso ciações locais e sector privado que 
fazem parte do Conselho de Aus cultação e Concertação 
Social (CACS) são “parceiros essenciais” no processo de 
recolha de dados, prioridade das acções, validação dos 
dados e definição de metodolo gia de execução dos pro-
gramas e projectos. 

A concluir o seu discurso, ape lou à participação activa 
desses parceiros para a identificação de problemas. Disse 
ainda estar aber ta para a recolha de contribuições e 
experiências no combate à fome e à pobreza. 

Este, de resto, foi o objectivo principal do seminário, 
que juntou membros do Executivo, da As sembleia 
Nacional, de partidos políticos, igrejas, organizações 
não governamentais, autoridades tradicionais, associa-
ções e outros representantes da sociedade civil, e decor-
reu no Complexo do Fu tungo II, sob o lema “Combate à 
Pobreza: um compromisso do Go verno angolano”. 

O primeiro painel foi aberto pelo vice-ministro da 
Adminis tração do Território, Cremildo Paca, que 
falou da “organização territorial e desconcentração da 
administração”.
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1.21  Nova visão no combate á pobreza
 Agora
 26 De Março de 2011
 

Cerca de setenta por cento da população angolana pobre 
vive no campo, sustentou Rosa Pacavira de Matos, 
coorde nadora da Comissão Nacional de Luta contra a 
Pobreza, um órgão criado no ano passado pelo Presi-
dente da República para dar corpo a um projecto que 
visa erradicar a pobreza em Angola, segundo me tas 
fixadas pelas Nações Unidas para o desenvolvimento do 
milé nio até 2015, com as quais o gover no angolano se 
comprometeu. 

A dirigente justificava assim a priori dade dada pelo pro-
grama que di rige, às zonas rurais, onde são também 
maiores os problemas en frentados pela população. 

A afirmação foi dada durante um debate, que teve lugar 
nos estúdios da Radiodifusão Nacional de Angola, que
 fez sentar à mesma mesa a coordenadora da comis-
são nacional de luta contra a pobreza, Rosa Pacavira 
de Matos, os vice ministros do Comércio, Archer 
Mangueira, da Administração do Território, Cremildo 
Paca, do Planeamento, Pedro Luís da Fonseca, da 
Saúde, Carlos Alberto Masseca, os secretários de Estado 
da Agri cultura, José Amaro Taty, e do Orçamento, 
Alcides Safeca, o director do Fundo de Apoio Social 
(FAS), Victor Guilherme, o representante do Comité da 
Mulher Rural (CO MUR), António João, e Luandino 
de Carvalho, da comissão de mar keting, documen-
tação e cultura da comissão nacional de combate à 
pobreza, equipa nomeada para o efeito por despacho do 
Presidente da República. 

De acordo com Rosa Pacavira, “os programas munici-
pais integrados de desenvolvimento rural e combate á 
pobreza”começaram a ser elaborados em 2010, com base 
num diagnóstico extremamente participativo, efectu-
ado a nível na cional, que incluiu os 164 municí pios que 
compõem as 18 províncias de Angola, que contou com 
a colaboração das autorida des provinciais, municipais, 
tradi cionais e da sociedade civil, e que permitiu verificar 
as dificuldades e o nível de pobreza de cada loca lidade. 

Rosa Pacavira sublinhou que o combate à pobreza deixou 
de ser uma preocupação a nível central, visto que houve 
uma descentrali zação que fez com que os municí pios 
passassem a ser unidades orçamentadas com autonomia 
para implementar os seus progra mas sem depender uni-
camente da verba destinada às províncias, uma vez que 
cada município gere, neste momento, uma determinada 
verba destinada a esses progra mas. 

Questionada sobre o critério dos valores das verbas alo-
cadas a cada município, a coordenadora da co missão 
contra a pobreza disse que foi feito de acordo com o 
diagnós tico, densidade populacional e grau de projectos 
de investimento, uma classificação que dividiu os muni-
cípios como sendo do tipo A, uns e do tipo B, outros. 
«Foi reali zado, em Janeiro, um fórum nacio nal onde se 
explicou a nova filosofia de combate à pobreza, como 
se deviam implementar os programas e qual seria a 
participa ção, nesses programas de toda a comunidade», 
que resultou na no meação, pelo Presidente da República 
de uma comissão Nacional. 

Rosa Pacavira fez saber que, neste momento todas as 
províncias têm criadas bases técni cas de luta contra a 
pobreza, cujos coordenadores são os vice-gover nadores 
para a área técnica e pro dutiva, havendo uma envol-
vência total e cabendo à população a tare fa de fazer o 
acompanhamento e a fiscalização dos programas. Disse 
também existirem, dentro da co missão, várias subcomis-
sões que respondem por projectos que vi sam dar cober-
tura a todas as situa ções. Por exemplo, em relação ao 
programa «água para todos», refe riu que ele é extensivo 
a todo o país, com incidência nos municí pios. O facto 
de, neste momento apenas 40% da população ter aces so 
a água potável é motivo de preocupação. «Estamos a 
traba lhar no sentido de haver um ma peamento daque-
las comunas e aldeias onde já existe água, que nos vão 
permitir com que consiga mos estender o programa para 
todo o país». Neste momento a meta, segundo a coorde-
nadora, é conseguir «fazer com que até 2012 tenhamos 
80% da população ser vida com água». 

Embora não fizesse inicialmente parte do programa, a 
província de Luanda acabou igualmente con templada, 
«principalmente nas zo nas suburbanas, com a coloca-
ção de chafarizes, de fontanários, para que a população 
luandense tenha também acesso a água potável». 

O mau aproveitamento, em muitos casos, da energia 
solar, e a própria forma intermitente com que a energia 
da rede é distribuída à população constituem também 
motivo de preocupação tendo sido sublinhado o grande 
esforço do executivo e o trabalho levado a cabo pela 
Empresa de Distribuição de Electricidade (Edil) para 
a colocação de Postos de Transforma (PTE) em todas 
as zonas onde a sua necessidade se faz sentir. Um dos 
grandes problemas, segundo fez notar, é a manutenção e 
fiscalização das infra-estruturas que se constroem, tendo 
dado como exemplo os municípios que foram contem-
plados com painéis para energia solar que, passados três 
meses deixam de funcionar. 

Por forma a engajar de forma mais participativa a socie-
dade vil no programa de combate à pobreza estava 
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agenda do F ontem, sexta-feira, um encontro com as 
distintas ONGs que operam em Angola, com as igreja 
com outros parceiros, no sentido de serem articuladas e 
compatibillizadas todas as contribuições. 

No final da sua intervenção Rosa Pacavira de Matos fez 
E que os países africanos têm manifestado interesse em 
escolher a experiência de Angola em termos descentra-
lização administrativa do próprio programa de combate 
à pobreza. «Neste momento a sua experiência em África 
é única. Não há país nenhum africano tenha descen-
tralizado tanto a problemática como Angola, e esteve 
a receber muitas mensagens de países africanos que 
querem beber da nossa experiência». 

O secretário de estado do planeamento, Alcides Safeca, 
que deu a conhecer ter já sido feita a afectação de recur-
sos financeiros das administrações municipais, p ano 
de 2011, reconheceu que os mesmos são escassos, dadas 
necessidades crescentes, sendo por isso, os possíveis, e 
não aqueles que seriam «os necessários que os municí-
pios atingissem um grau de desenvolvimento que lhes 
permitisse resolver os problemas que têm no momento». 
Avançando com os números, Safeca disse ter sido afec-
tada, aos municípios do tipo A, a quantia de 288.51 
Kzs. (duzentos e oitenta e oito milhões, quinhentos e 
oitenta mil e duzentos e oito kwanzas aos municípios 
do tipo B 214.521.000 Kzs. (duzentos catorze milhões e 
521 mil kws que, distribuídos pelos 164 municípios do 
país, perfaz um total de trinta e seis biliões, oitocentos 
e quarenta e seis milhões e q tos e vinte e cinco mil e 
oitocentos e um kwanzas. 

Safeca disse que paralelamente a estas verbas, foi igual-
mente criado um programa para atender as preocupa-
ções dos municípios no domínio da saúde, que contem-
plou uniformemente a cada um eles, uma verba de 
cento e noventa e um milhões e quinhentos, vinte mil 
kwanzas perfazendo, m termos de Orçamento Geral do 
(estado, a quantia de 31,2 bilhões de kwanzas. O res-
ponsável salva guardou entretanto, que está prev isto que 
os municípios passem a arrecadar cada vez mais receitas, 
o que levará a um aumento de prior idades para afectação 
de progra mas, sendo com base nisso que se laborará o 
orçamento para 2012, que pretende a afectação de mais 
cursos para os municípios. Confrontado com a reali-
dade, segundo a qual, alguns municíp ios poderão gerar 
maior arrecad ação de receitas do que outros, podendo 
originar desenvolvimen to assimétricos, o responsável 
pelo Orçamento descartou tal possi bilidade alegando 
que os princíp ios orçamentais visam gerar equilíbrios. 
«As receitas geradas em determinada localidade servem 
como primeira fonte de fin anciamento daquilo que são 
as necessidades do município. As in fluciências são com-
plementadas ar outras fontes. Os impostos arrecadados 

são de subordinação central. As taxas comunitárias e 
al gumas receitas como o imposto pelo rendimento de 
trabalho fo ram afectadas aos municípios, mas algumas 
receitas, como as que vêm pela exploração petrolífe ra 
servem para financiar despesas pelo país todo pelo que, 
aqueles municípios que têm uma activida de económica 
mais reduzida ve rão aí complementada a insuficiência». 

O programa de combate à po breza contempla também 
um sub programa relativo à saúde que tem, segundo o 
vice-ministro Car los Alberto Masseca, levar o servi ço 
mais próximo das populações. Para o efeito estão con-
templados recursos financeiros dirigidos para a saúde 
da criança e da mãe, o combate às grandes endemias e 
ao VIH-Sida. Masseca reconheceu en tretanto, que um 
dos maiores pro blemas que o sector vive diz respeito 
aos recursos humanos. Para o efeito, disse, foi aberto 
um concurso público, cujo objectivo é o de permitir o 
ingresso de novos quadros. Está igualmente previsto que 
as administrações municipais criem condições para que 
os técni cos possam fixar-se nos diferentes municípios. 

O vice-ministro lembrou que, se no final do conflito, o 
acesso aos serviços públicos de saúde era da ordem dos 
30%, hoje cerca de 80% têm acesso a esses serviços. 

Questionado sobre se o ministé rio da Saúde conseguiu 
criar in centivos susceptíveis de encorajarem quadros 
qualificados a trabalhares no meio rural e a as sociarem-
-se ao programa de com bate à pobreza, Carlos Masseca 
disse que o ministério da Saúde é parte de um todo e por 
isso é que, em outros departamentos do go verno, nome-
adamente o ministé rio da Administração do Território, 
estão a ser criadas con dições, contando também com os 
governos provinciais, para que os técnicos possam fixar-
-se nas pro víncias, nos municípios, nas co munas e nas 
aldeias. 

O escoamento da produção agrí cola, principal fonte de 
receita das populações rurais, constitui tam bém motivo 
de preocupação para a equipa de combate à pobreza. A 
criação de condições para o arma zenamento dos exce-
dentes é, se gundo o vice-ministro do Comércio Archer 
Mangueira, uma prioridade. Para o efeito está prevista 
a criação de centros de recolha junto dos principais 
centros produção, com infra-estrutura práticas, nome-
adamente pequenos nos armazéns com alguma capaci-
dade de conservação e a manutenção, onde o produtor \ 
depositar os seus produtos que depois são encaminhados 
à cadeia grossista. «O que temos a responsabilidade de 
fazer é criar mecanismos de financiamento ao comer-
ciante rural, para que ele possa, por um lado comprar 
produtos ao produtor, mas também garantir vias para 
que o escoamento seja efectivo». 



Development Workshop — CEDOC 03/2011 — 19  

O vice-ministro do Planeamento, Pedro Luís da Fonseca 
garante estarem preparados para, do ponto de vista ins-
titucional, «conseguirmos promover acompanhamento, 
a monitorização e a avaliação. O processo c implemen-
tação e de concepção dos programas municipais é um 
permanente processo de acompanhamento». 

Os demais participantes deram também os seus subsídios nas 
áreas pelas quais respondem, num debate que teve a duração 
de duas horas debate que teve a duração de duas horas. 

1.22  Parceiros sociais em Luanda 
apoiam plano do Executivo
Jornal de Angola
27 De Março

Os participantes louvaram a iniciativa da Comissão 
Nacional de Luta contra a Pobreza de ter realizado o 
seminário sobre “A implementação dos programas muni-
cipais integrados de desen volvimento rural e combate à 
po breza”, realizado sexta-feira últi ma, em Luanda. O 
bispo da Igre ja Metodista Unida de Angola, Gaspar 
João Domingos, disse, em declarações ao Jornal de 
An gola, que o encontro, decorrido sob o lema “Combate 
à pobreza: compromisso do Governo ango lano”, foi de 
extrema importância para a materialização dos progra-
mas de eliminação da fome. 

O religioso considerou que o seminário pecou apenas 
pela sua demora. “Acreditamos que, não fosse os anos 
de incerteza que ti vemos no passado (fruto da guer ra), 
esse exercício devia ser feito logo após a independência”, 
fri sou Gaspar Domingos, lembran do que a própria luta 
pela inde pendência passava, também, pelo equilíbrio do 
nível de vida das co munidades. “Logo, após a procla-
mação da independência, devia ter sido já elaborado 
um plano es tratégico que visasse o combate ou alívio da 
pobreza”, defendeu.
 
Seja como for, Gaspar Domin gos sublinhou que nada 
está ain da perdido porque “enquanto tivermos vida 
devemos pensar co mo melhorar o nível de vida das 
populações “ O bispo apelou para que as medidas não 
sejam somen te de assistência. “Não é apenas a classe inte-
lectual ou os empresá rios que têm a missão de comba ter 
a pobreza. Temos de envolver, também, o próprio cam-
ponês. Ele também tem de estar nesses fó runs para dizer 
que sabedoria tem para que o programa possa ser um 
sucesso”, defendeu. 

Caso não se faça isso, alertou, vamos ter indivíduos 
muito bem dotados e capacitados tecnologi camente, 
mas o povo simples mente vai ser um mero especta dor. 
“Vamos acabar por entrar num ciclo vicioso em que, ao 

in vés de retirarmos as pessoas da pobreza, vamos apenas 
garantir certa assistência, pensando que isso, por si só, é 
o sair da pobre za”, acrescentou. 

Inocente Caxala Neto, porta voz do Conselho Angolano 
de Coordenação de Associações das Autoridades 
Tradicionais (CA CAAT), também se congratulou com 
a realização do seminário, ao mesmo tempo que agra-
deceu o facto de a organização ter convi dado a institui-
ção a que pertence. Segundo Caxala Neto, encontros do 
género ajudam a encontrar so luções para o combate à 
pobreza, pois no mesmo são recolhidas muitas contri-
buições e sugestões. 

1.23  As faces da pobreza
Jornal de Angola
28 De Março de 2011

A Comissão Nacional de Luta Contra a Pobreza esta 
a desenvolver um trabalho notável de mobilização da 
sociedade civil, para atacar aquele que é o maior pro-
blema do país e afecta milhões de angolanos. Só uma 
mobili zação geral garante o êxito dos programas e acções 
que já estão no terreno e a dar frutos visíveis. 

A sociedade civil, sobretudo as Igrejas, está a dar uma 
resposta positiva pa ra removermos os obstáculos que 
todos os dias surgem no combate à pobre za. O êxito 
final depende da continuidade da mobilização geral de 
todos os cidadãos e sobretudo de programas viáveis, que 
ajudem a mudar efectiva mente a vida das comunidades 
mais vulneráveis, sobretudo no mundo rural. 

O problema da pobreza em Angola tem muitas verten-
tes e facetas. Há quem defenda que são necessários mais 
investimentos públicos no sector social. Se o dinheiro 
resolvesse as graves carências que afectam uma parte 
significativa da população angolana, somos tentados a 
dizer que tudo fica va resolvido. Mas a experiência no 
nosso país e noutros pontos do mundo já mostrou que 
atirar com dinheiro para cima dos problemas nada 
resolve e em certa medida até pode agravar a situação. 

Não é apenas com mais investimentos públicos que 
vamos repor o teci do social no mundo rural. O dinheiro 
nem sequer é factor determinante. Temos de criar 
uma oferta de bens e serviços que passa sobretudo 
pela ca pacidade de mobilizar recursos humanos para o 
mundo rural. A promoção do comerciante ou cantineiro 
nas aldeias e comunas da Angola profunda é um passo 
importante para combater a fome e a pobreza. São esses 
agentes económicos que promovem o escoamento dos 
produtos do campo e distri buem os bens essenciais às 
comunidades. 



Development Workshop — CEDOC 03/2011 — 20  

Em 1975, Angola ficou praticamente sem o “comerciante 
rural” porque na sua esmagadora maioria esses agentes 
económicos eram colonos. A guerra não permitiu que 
angolanos ocupassem os seus lugares e desempe nhassem 
esse papel. Provavelmente nem tínhamos gente capaz 
para o de sempenhar. Mas qualquer dúvida ficou resol-
vida com a guerra. O interior do país tornou-se num 
verdadeiro deserto humano e ainda hoje não foi possível 
fazer o repovoamento de vastas áreas desertificadas. 

Neste ponto entram em acção as minas. O pior destas 
armas de elevado poder de destruição é ser muito fácil 
adquiri-las e colocá-las nos trilhos, nos caminhos, nas 
picadas e nas lavras. Mas é dificílimo localizá-las e 
retirá-las. Isto para não falar do elevado preço que todos 
temos de pagar às instituições especializadas em desmi-
nagem ou quando alguma explode. Aqui está um factor 
que provoca pobreza no meio rural e que não é fácil de 
“remover”. 

As autoridades do sector nunca tiveram tempo para levar 
a educação ao interior do país. Primeiro porque não 
tínhamos professores. Depois por que a guerra não o per-
mitiu. E mais tarde, porque as escolas foram destruí das 
ou ficaram arruinadas por falta de manutenção. Onde 
não há educa ção, avança imparavelmente a pobreza. 

Mas não é a pobreza que fica na fronteira da subsistência 
mínima: é a miséria absoluta. 
As últimas acções da Comissão Nacional de Luta Contra 
a Pobreza esti veram viradas para esse aspecto essencial. 
E o Executivo abre todos os dias, em qualquer ponto de 
Angola, uma nova escola. Mais dificil é mobi lizar para 
o mundo rural os milhares de professores que faltam e 
que o país não tem. Não é de um dia para o outro nem 
com boas intenções que Angola vai formar as dezenas de 
milhares de professores que faltam no ensino pri mário e 
secundário. Muito menos no ensino superior. 

E aqui está identificado o factor que mais pobreza 
provoca e que só uma mobilização geral de toda a socie-
dade permite começar a resolver. 

A qualidade do ensino em Angola é baixa. E esse baixo 
nível tem refle xos negativos na formação técnica e aca-
démica dos jovens. As nossas es colas estão a formar cida-
dãos com baixas qualificações e isso tem reflexos imedia-
tos no emprego e nos salários. Enquanto a educação em 
Angola não atingir pelo menos um nível médio, comba-
ter o desemprego é muito difícil e quem não consegue 
trabalho com direitos e minimamente remunera do mer-
gulha inexoravelmente na pobreza. 

As acções que decorrem em todo o pais, os programas 
em plena execu ção, as reformas na educação, o alarga-

mento da rede de cuidados de saúde primários são passos 
fundamentais para acabar de vez com a pobreza em 
Angola. Mas ninguém pode virar a cara a este desafio 
e todos temos que estar mobilizados. Chegados a este 
ponto, cada angolano deve reflectir sobre a questão da 
pobreza e responder a si próprio se está a fazer alguma 
coisa para acabar com ela. 

Participar neste combate não é apenas financiar projec-
tos, participar vo luntariamente em acções específicas, 
apoiar as instituições que no terreno dão o seu melhor 
para acabar com a pobreza no nosso país. Também é 
impor tante estudar, aprender uma profissão, procurar 
saber mais; melhorar o de sempenho no exercício da 
profissão, promover a assiduidade e a responsabi lidade 
social. Combater a pobreza é uma obrigação irrevogável 
de todos nós. 

1.25  Combate à pobreza mobiliza a 
sociedade civil
Jornal de Economia
29 De Março de 2011

O combate à pobreza é hoje é das grandes batalhas que, 
pelo mundo inteiro, mobilizam governos orga nizações 
não governamentais, insti tuições públicas e privadas, 
igrejas, enfim, toda a sociedade, numa acção conjunta 
que tem no homem o centro de toda a actividade que se 
promova em prol do desenvolvimento.
 
Esse combate, é, também, uma honrada forma de defesa 
dos direitos humanos, pois que não poderemos falar 
desses, enquanto existir fome nas comunidades e deixa-
rem de mar car presença condições mínimas para a exis-
tência humana, como são a alimentação, o vestuário, a 
habitação, as escolas, a água potável a energia eléctrica e 
os cuidados médicos. 

Em Angola, desde sempre, as au toridades reservam uma 
importân cia particular a esta questão, numa batalha que 
ganhou uma outra dimensão, desde que, em 2002, o 
país conquistou a paz definitiva e come çou a trabalhar 
para a construção e reconstrução de uma nova Angola, 
onde todos os cidadãos possam vi ver condignamente. 

Neste sentido, foi de todo positiva a iniciativa do 
Executivo de promo ção do primeiro encontro nacio-
nal para o combate à pobreza, realizado na semana 
passada, em LuaI1da, que contou com a participação 
de repre sentantes governamentais, da socie dade civil e 
das igrejas, com o objectivo de se colherem contribui-
ções que possam facilitar a concre tização dos programas 
municipais integrados de combate à pobreza. 
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Seguramente que outras iniciati vas se seguirão, numa 
altura em que ganha corpo a ideia de que o Execu tivo 
decrete uma década dedicada ao combate à pobreza em 
Angola. 

1.27  Governo disponibiliza 36 mil 
milhões de Kwanzas para combater 
a pobreza
Jornal de Economia
29 De Março de 2011

O Executivo angolano dis ponibilizou para o combate 
a pobreza em Angola um valor estimado em 36,8 mil 
milhões de kwanzas. 

O anúncio foi feito na se mana passada, em Luanda, 
pelo secretário de Estado do Orçamento, Alcides Safeca, 
durante o I encontro nacional dedicado ao tema, que 
contou com a participação de repre sentantes governa-
mentais, da sociedade civil e das igrejas, que teve como 
pano de fundo a recolha de pontos de vista sobre a 
matéria.
 
De acordo com a fonte, este valor destina-se à execu-
ção de projectos socioeconómicos seleccionados em 164 
mu nicípios, para se garantir uma vida condigna aos 
cidadãos em geral, particularmente os do meio rural.
 
O governante acrescentou que foi igualmente criado um 
programa para se atender às preocupações no domínio 
da saúde, tendo, para este efei to, cada circunscrição rece-
bido uma verba na linha de 191,5 milhões de kwanzas, o 
que totalizou 31,2 mil mi lhões de kwanzas. 

“Estes foram os recursos possíveis afectados para 
estas acções que têm a ver com o combate a pobreza”, 
subli nhou. 
Desta forma, ainda de acordo com Alcides Safe ca, os 
municípios do tipo A receberam cada um 288 mi lhões 
577 mil 208 kwanzas e os do tipo B 214 milhões 521 
mil kwanzas. 
Interpelado se a distribuição não criaria assimetrias 
disse: 
“A diferença de valores não originará o desenvolvimento 
assimétrico dos municípios. 
Os princípios orçamentais visam gerar equilíbrio, por que 
as receitas arrecadadas em cada localidade servem de 
primeira fonte de financiamento das necessidades de 
cada município”, frisou. 
Por esta razão, as insufi ciências financeiras de cada 
município são complemen tadas por impostos arreca-
dados, mas que são de su bordinação central, segundo 
pontualizou. 

O secretário de Estado adiantou que, no quadro da ini-
ciativa, que se enquadra nos Programas Integrados de 
Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza, as taxas 
comunitárias e algumas recei tas de impostos de ren-
dimento de trabalho foram afectadas aos municípios. 
Acrescentou que as recei tas originárias da exploração 
petrolífera servem também para financiar despesas das 
18 províncias.
 
Classificação municipal 
A presidente e coordenadora da comissão do programa 
de luta contra a pobreza, Rosa Pacavira, disse que a 
atribui ção destes valores obedeceu a um estudo para se 
deter minar as necessidades de cada município. 

O diagnóstico, que resul tou de um estudo realizado nos 
164 municípios do país, culminou com a classificação 
dos mesmos com as tipolo gias A e B. 
“ Podemos, também, ver o nível de pobreza por onde pas-
samos, foi possível ela borar aquilo que podemos chamar 
plano de investi mento municipal, onde vêm focalizadas 
as prioridades em termos de indicadores que poderão 
gerar algum desenvolvimento a nível dos municípios”, 
disse. Para se atingir este objec tivo, de acordo com a 
fon te, houve necessidade de trabalhar-se no sistema de 
descentralização e descon centração administrativa. 

“O combate à pobreza dei xou de ser uma preocupação 
a’ nível central. Neste mo mento, todas as províncias têm 
unidades de luta contra a pobreza, cujos coordenado res 
são, os vice-governadores para a Area Produtiva”. 

Operadores privados 
 O vice-ministro do Comér cio, Archer Mangueira, disse 
na ocasião que os operado res privados vão contar com 
centros de recolha e armaze nagem de produtos agríco las 
a serem criados nas zo nas rurais. 
O responsável referiu que os agentes privados vão, 
também, operar nos centros de recolha, bem como 
partici parão de toda a cadeia desse processo. 
A responsabilidade do Es tado é “estruturar a cadeia para 
garantir que funcione com perfeição e, desta forma, evi-
tar-se que os operadores comerciais exerçam o seu tra-
balho sem capacidade de conservação, manutenção e de 
calibragem dos produtos”, frisou

Saúde 
Depois do diagnóstico feito, a comissão do combate à 
po breza concluiu que um aos grandes problemas reside 
no défice de quadros da Saúde nas áreas rurais. Por isso, a 
comissão anunciou que está aberto um concurso público 
de admissão de pesso al especializado em saúde. 

“Nós não estamos só a fa lar nas condições sanitárias 
fixas, mas em equipas móveis que vão ao encontro da 
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po pulação carente de cuidados médicos e medicinais”.
De acordo com a comis são, se, no final do conflito 
armado, o acesso aos servi ços de saúde era de 30 por 
cento, hoje subiu para 80 por cento. 

Além de defender a parti cipação da comunidade nas 
campanhas de vacinação e for mação das parteiras, 
constam ainda do programa a educação, sanitária nas 
comunidades e a superação frequente dos qua dros 
ligados ao sistema públi co de saúde. 

1.28  Independência e fome (III)
Novo Jornal
17 de Dezembro de 2010

 HAVIA DECIDIDO que a última conversa sobre este 
tema inci diria exclusivamente sobre o que se pode fazer 
para acudir as esquecidas populações ru rais e dar um 
passo certo no combate à fome. Contudo, os recentes 
acontecimentos rela tivos à governação de Luanda obri-
gam-me a um comentário adicional e a reduzir o espaço 
do que me propunha escre ver. 

A nova era uma vez mais anunciada só terá sentido se 
houver uma mudança radical nos métodos de governa-
ção, pois já o mais-velho Einstein dizia que não faz qual-
quer sentido esperar resultados di ferentes persistindo na 
mesma metodologia. Novos métodos significam muito 
mais do que mudar pessoas. Significam avaliar, de 
forma participati va, o que correu mal, aprender lições 
e atacar as causas dos problemas. Significam, tam bém, 
uma outra atitude da co municação social pública. Não 
se pode continuar a debitar elogios a novas eras, depois 
de se ter jurado, antes de de clarações do Presidente, que 
a era anterior estava bem. Uma comunicação social deste 
tipo nunca contribuirá para a solu ção dos problemas de 
Luanda. Uma das causas desses proble mas radica no 
abandono a que estão votadas as populações rurais, que 
procuram alter nativas para os seus meios de vida, uma 
vez que a actividade agrícola não tem o apoio devi do e 
nunca mais se resolve a questão do comércio nas áre as 
rurais. Basta analisar como a sua população cresceu 
des de 2002, estimando-se agora que já tenha ultrapas-
sado os seis milhões, ou seja, que um em cada três ango-
lanos vive na capital. Arrepiante! 

Não é por acaso que uma co muna no Kuanza Sul viu 
redu zida em um terço a sua popula ção nos últimos três 
anos. Que em grande parte das aldeias do Huambo os 
jovens saem todos os anos, principalmente para Luanda, 
para ganharem em três meses aquilo que não ganham a 
produzir milho du rante um ano. Que num muni cípio 
de Malanje um grupo de jovens me tenha dito que não 
permaneceriam lá porque não tinham nenhuma pers-

pectiva de vida, e fIa agricultura é uma coisa só para 
desenrascar, os outros até te fazem pouco”. Que, noutro 
município, os professores bazam porque não têm condi-
ções de vida e de trabalho. Que, ainda mais chocante, 
na aldeia de Jungo, próxima da capital de provin cia 
mais próxima de Luanda, Caxito, segundo a insuspeita 
TPA (notícia de 2 de Dezem bro último), a população 
só sobrevive graças à caça (eu havia dito o mesmo sobre 
uma região do Kuanza Norte na úl tima conversa) e 
uma criança tenha afirmado à reportagem que os seus 
pais haviam-na tirado da escola para ganhar 600 a 800 
kuanzas por ~a a esfolar animais caçados. 

O problema de Luanda e de outras cidades não 
se resol verá enquanto o Executivo, entre outras 
coisas, não im plementar uma estratégia adequada 
de desenvolvimen to rural. Que se baseie no pró prio 
Programa do Governo, não implementado porque se dá 
prioridade a projectos que comem muito dinheiro sem 
os correspondentes resul tados. Desde há anos venho 
chamando a atenção para o enorme erro que representa 
o Projecto Aldeia Nova. Por favor, analise-se o resul-
tado de um investimento de mais de 150 milhões de 
dólares, aprenda-se a lição, corrija-se o que ainda é pos-
sível corri gir e evitem-se novos erros. Neste caso não se 
tiveram em conta, por exemplo, apesar das sugestões 
de muitos, os trabalhos do Professor Maria no Feio, um 
dos portugueses que mais contribuiu para o conheci-
mento do território e denunciou com números e outros 
fundamentos os erros cometidos na Cela ao longo de 
décadas. Ignorou-se, igual mente, o estudo de Gerald 
Bender sobre o mesmo colonato. Mas ouviu-se quem 
não conhecia nada sobre o assun to e cometeram-se os 
mesmos erros anteriores. E continuam a ser aprovados 
proectos que não têm condições para an dar, como o da 
cultura do al godão no Kuanza Sul e muitos outros. 

Ouvimos este ano de repre sentantes do Executivo as vir-
tudes do crédito de campanha, aprovado há quase dois 
anos, mas que só agora come çou a ser implementado. É 
um passo, mas está longe de ser a solução. Desde logo 
porque a sua execução está a encon trar barreiras burocrá-
ticas e debilidades de capacidades, pessoais e institucio-
nais. De pois, porque um Programa de Desenvolvimento 
Rural não se pode resumir ao crédito. Até temos já 
outros instrumentos: o Programa de Extensão Ru ral, 
o Programa de Promoção do Comércio Rural e a 
Estraté gia de Segurança Alimentar. Bastaria dotá-los de 
recursos e capacidades. Só que o pri meiro tem vindo a 
arrastar-se por falta de recursos, pois nos dois últimos 
anos quase não houve dinheiro para além do gasto com 
salários e com despesas correntes. O segun do, depois do 
fracasso da era PRESILD e aprovado há mais de um 
ano, nem sequer come çou a ser implementado, sem que 
aos cidadãos seja dada alguma explicação sobre am bos 
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os factos, e sem que a comunicação social - incluindo 
a privada - se preocupe com o assunto. Em princípio 
es tará tudo bem nesta era. Até ver. Até que o Presidente 
diga que está mal, e pergunte, por exemplo, porque os 
centros de recolha de produtos frescos instalados há 
cerca de dois, anos no Chinguar, na Calenga (Caála) e 
na Gabela permane cem encerrados. 

E.T. Quando é que a nossa co municação social deixará 
de dizer absurdos como o de que o Moxico e o Kuando 
Kubango podem ser o celeiro do Mundo (sic)? 

1.29  Executivo estuda causas da inflação
Angolense
De 25 de Dezembro de 2010 
à 15 de Janeiro de 2011

O presidente da República José Eduardo dos Santos, há 
mais de trinta anos 110 poder, falou pela primeira vez do 
estado da nação no parlamento, tendo dedicado grande 
parte do seu discurso a vertente económica. Falou dos 
preços dos serviços e produtos básicos em Angola que, 
no seu entender sobem per manente, tomando a vida dos 
cidadãos cada vez mais aperta do 

Durante o seu discurso, Eduardo dos Santos anunciou 
algumas medi das que estão a ser ensaiadas pelo execu-
tivo para inverter o quadro. O Chefe de Estado avançou 
que o exe cutivo está a terminar um estudo so bre as 
causas reais da inflação em Angola, de modo a concluir 
se esta é importada ou se resulta do finan ciamento do 
défice causado pela despesa pública, pois os seus efeitos 
incidem sobre altos patamares actu ais das taxas de juros 
em ‘termos de medidas adequadas para estimular o. 
investimento e o crédito”. 

No seu discurso acrescentou que o executivo iniciou um 
programa de reorganização das finanças públicas com 
o apoio de conceituadas con sultorias externas, tendo 
como pro pósito central fortalecer o relaciona mento 
institucional entre o Banco Nacional de Angola e os 
Ministérios das Finanças, do planeamento e da admi-
nistração emprego e segurança social e também refor-
çar a observân cia dos procedimentos e das boas práticas 
universalmente aceites, de modo a que a execução efi-
ciente e eficaz da despesa pública e a elevar os níveis de 
arrecadação da receita. 

Com efeito, dizia, “pretendemos níveis de inflação que 
não onerem as taxas de juros, encarecendo assim o 
crédito”. 

De acordo com o chefe de Esta do, o executivo deverá 
ainda adoptar novas medidas, acções directas sobre 

as causas da permanência de níveis ainda elevados de 
preços no nosso país, quando comparados com os níveis 
de preços médios de outros países em desenvolvimento. 
Eduardo dos Santos informou que está elaborado um 
estudo objec tivo, amplo e minucioso sobre a for mação 
dos preços do bens e serviços no nosso país, na base do 
qual serão em breve anunciadas medidas com destaque 
para a criação de uma insti tuição de supervisão dos 
preços e da concorrência. 

1.30  PIB deve crescer nos próximos 
tempos
Jornal de Angola
30 de Dezembro de 2010

O Banco Nacional de Angola prevê o crescimento do 
Produto Interno Bruto do nosso país nos próximos 
tempos o Produto Interno Bruto deve “dilatar” em cerca 
de quatro por cento nos próximos tempos, nu ma altura 
em que se perspectiva progressos significativos do sec tor 
não petrolífero, cujo cresci mento deve situar-se em torno 
de 5,7 por cento, num contexto macroeconómico em 
que a eco nomia angolana não se disso ciou da mundial. 
A previsão é do governador do Banco Nacional de 
Angola, José Massano, que ao discursar, na terça-feira 
em Luanda, na tradicional ceri mónia de cumprimentos 
de fim de ano, destacou como pontos altos da economia 
angolana o apuramento do risco soberano que mereceu 
ava liação positiva das principais insti tuições de análise 
de risco. 

Outro ponto alto, disse, residiu no facto de o FMI ter 
aprovado o de sembolso da segunda e terceira tran che 
do financiamento ao abrigo do Acordo celebrado pelas 
autoridades angolanas e a instituição. 

Em relação à economia mundial, José Massano reco-
nheceu que, de modo geral, deu sinais de recupera ção, 
sendo expectável que a taxa de crescimento se situe ao 
redor dos 4,8 por cento. 

Na ocasião, lembrou que o BNA, enquanto entidade 
responsável pela preservação do valor da moeda, tem 
acompanhado a evolução do mer cado monetário e 
cambial, particu larmente nos momentos em que o 
aumento da Liquidez na economia pode estimular uma 
maior instabili dade dos preços. 

O governador do Banco Nacional de Angola lembrou 
ainda, que face à volatilidade da taxa de câmbio e os 
efeitos que exercem sobre as expec tativas dos agentes 
económicos e so bre a estrutura de custos à economia, 
o BNAesforçou-se em prover o mer cadp de recur-
sos suficientes para as segurar a oportuna cobertura e 



Development Workshop — CEDOC 03/2011 — 24  

ma nutenção do ciclo normal de impor tação de bens e 
serviços. 

Para tal, o BNA disponibilizou à economia, via sistema 
bancário, cer ca de 11,7 mil milhões de dólares, a uma 
taxa de câmbio média de refe rência ao redor dos 92,2 
kwanzas por dólar americano. 

Relativamente às reservas interna cionais líquidas do país 
em comparação com as do ano anterior, o go vernador 
disse terem crescido em aproximadamente 27 por cento, 
si tuando-se em cerca de 15,8 mil mi lhões de dólares. 

No domínio monetário, os meios de pagamento, até 
finais do terceiro trimestre, sofreram uma contracção, inflec-
tindo apenas nos meses de N 0 vembro e Dezembro, reflexo 
do im pacto da crise sobre a economia an golana e do controle 
da evolução dos efeitos combinados de política orça mental e 
monetária sobre o comportamento da inflação. 

N o que respeita à captação de de pósitos, até finais de 
Novembro a ta xa de crescimento no ano era de sete por 
cento, numa altura em que a ban ca conseguiu manter-se 
estável com um rácio médio de solvabilidade de 16,8 por 
cento, mantendo também a continuidade dos progra-
mas de ex pansão da rede bancária. Até agora, o sistema 
conta com 875 balcões e a taxa de bancarização ronda os 
11 por cento da população. 

Coordenação 
O sistema financeiro é instrumental para a sustentação 
de programas de desenvolvimento económico e social e 
a crise deixou referências importantes para o processo 
de de senvolvimento de Angola, disse Jo sé Massano, que 
entende que a sus tentabilidade das economias passa pela 
construção de um sistema fi nanceiro sólido, eficazmente 
regula do e socialmente responsável. 

Este factor, prosseguiu, é capaz de incentivar a poupança e a 
afec tação de recursos para a promoção de capacidades inter-
nas de produ ção e consequente defesa de postos de trabalho. 

Desafios 
Para suster os preços na econo mia, não basta adoptar 
políticas mo netárias restritivas ou disponibilizar recur-
sos cambiais em larga escala. E crucial, disse, que se 
mantenha uma permanente coordenação entre política 
fiscal, orçamental e mone tária para que se alcance e se 
mante nha a estabilidade nos mercados. 

Realçou ser determinante o con trole da inflação para 
que se ga ranta a confiança dos aforradores e investido-
res, já que uma medida do género assegura também a 
pre servação da moeda e permite a protecção da econo-
mia contra choques externos. 

Entre os inúmeros desafios do BNA consta a necessidade 
de asse gurar o ritmo de crescimento da economia com esta-
bilidade macroeco nómica, conforme determina o Plano 
Nacional para 2011. Uma série de iniciativas normati vas e 
monetárias tomadas no último trimestre pelo BNA e que 
vão no sentido de alinhamento do Banco aos objectivos de 
desenvolvimento económico traçados pelo Executivo para 
2011, realça a redução da taxa de redesconto, a introdução 
de facili dades permanentes de liquidez. A redução progres-
siva da exposi ção cambial permitida nos bancos comerciais, 
a regulamentação das casas de câmbio e a aprovação pelo 
Conselho de Ministros da regula mentação das sociedades 
financei ras não bancárias de microcrédito e cooperativas de 
crédito, fazem parte do conjunto de iniciativas tomadas pelo 
BNA para 2011. 

Para o novo exercício económico a meta de inflação está 
fixada em 12 por cento, um desafio que exige o esforço 
de todos os agentes eco nómicos, num momento em que 
o BNA pretende uma política mone tária rigorosa, man-
tendo controlados os factores de expansão mone tária em 
coordenação com o Minis tério das Finanças. 

Numa cerimónia que contou com a presença de adminis-
tradores do BNA e de bancos comerciais, José Massano 
disse que a intervenção no mercado cambial deve atender 
as necessidades legítimas de procura de divisas pela eco-
nomia, devendo assegurar também o crescimento e pre-
servação das mesmas com o mes mo sentido de defesa de 
solvabilida de externa da economia nacional. 

“O BNA vai promover a revisão dos instrutivos de 
política cambial, facilitando a sua interpretação pelos 
agentes económicos e aprimorando os mecanismos de 
controle pela au toridade cambial”, prometeu. 

O próximo ano revela-se como um ano de muitos 
desafios para o BNA. Entre eles, está o reforço da 
defesa dos consumidores de servi ços financeiros com a 
institucionali zação de uma unidade vocacionada à acei-
tação, registo e acompanha mento de reclamações, num 
ano que se prevê exigente e intenso. 

“Contamos com a colaboração de todos para dar susten-
tabilidade à economia nacional, o que significa manter 
um sistema financeiro sólido e eficiente e competi-
tivo”, referiu Jo sé Lima Massano. Outro desafio, dis se, 
tem a ver com a supervisão bancá ria, um dado que 
incide na contínua modernização dos serviços de fisca-
lização preventiva não presencial e acompanh;1mento 
da implementa ção de normas de boa govemaçâope los 
agentes financeiros licenciados pelo Banco Central. 

A institucionalização da Unidade de Informação 
Financeira, órgão do BNA vocacionado para análise, 
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prevenção e detecção de tentativas de utilização do 
sistema financeiro para actos de branqueamento de capi-
tais e financiamento ao terro rismo, consta também das 
acções prioritárias do BNA. A Unidade en tra em funcio-
namento no primeiro trimestre de 2011. 

Para a solidez do sistema financei ro, o governador aponta a 
imple mentação do programa de consoli dação da banca ango-
lana, que passa pelo reforço da estrutura de capitais dos bancos 
e a adopção de critérios de prudência em harmonia com as 
melhores práticas internacionais, como favorável a isso. 

1.31  Automobilistas menos afogados 
Novo Jornal
17 de Dezembro de 2010

QUEM, POR VIATURA, se movimentasse para a 
Pe trangolou Cacuaco, usando como trajecto a rota que 
passa pelo mercado Roque Santeiro sente agora algu ma 
calma naquela estrada que era agitada de 
Terça- feira à Domingo, tornando a vida dos conduto-
res menos complicada. Siumara dos Reis, moradora do 
complexo de Eco-campo, em Cacuaco, confirma tal 
facto. 

Aquela estudante do Colégio Alpega usa aquela via 
du rante a semana e confessa que havia uma grande dife-
rença entre o tráfego que se estava no tempo em que a 
praça estava ali instalada”. Das cinco horas da manhã 
até o pôr-do-sol, conta a in terlocutora, a agitação não 
parava, num “entra e saj1’ de todos que acorriam àquele 
que já esteve entre os gran des mercados a céu aberto de 
África. 
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2  MICROFINANÇAS 

2.1 Mais cooperativas de 
 crédito no país

Jornal de Angola 
4 De Março de 2011

O mercado nacional precisa de mais cooperativas de 
crédito e sociedades de micro- crédito para atender 
melhor as popula ções rurais e urbanas que dese jam 
desenvolver micro e peque nos negócios. 

A ideia foi defendida ontem em Luanda pelo governador 
do Banco Nacional de Angola (BNA), José Massano, 
na abertura da conferên cia nacional sobre “O papel 
das sociedades de micro- crédito e das cooperativas de 
crédito”. Na sua visão, estas instituições financei ras não 
bancárias sendo especia lizadas podem desenvolver as 
suas actividades mais próximo das populações e oferecer 
produtos fi nanceiros que melhor se adeqúem aos peque-
nos negócios e às neces sidades das famílias. 

Segundo José Massano, o esta belecimento de um quadro 
jurídico com regulamento próprio para as sociedades de 
micro-crédito e para as cooperativas de crédito, através da 
lei n° 13/05 de 30 de Setembro das instituições financei-
ras, vem colmatar uma lacuna nessa verten te e permitirá 
o surgimento mais di nâmico de instituições do género. 

Aliás, refere que o sucesso na promoção de micro e 
pequenos ne gócios já se reflectem no país, com a aber-
tura de algumas instituições que desenvolvem esta acti-
vidade com a consequente melhoria das condições de 
vida das populações e no crescimento económico. 
José Massano defendeu, por ou tro lado, que o acesso ao 
serviço básico de poupança e de pagamen tos de créditos 
por parte das famí lias é fundamental para o desenvol-
vimento do sistema financeiro no país. Assim, acres-
centa, a redução da inclusão financeira a curto prazo 
passa necessariamente pela melhoria dos serviços 
 de pagamento, tais como o crescimento e atendimento 
per capita, aumento de agências ban cárias e da concor-
rência, utilização das novas tecnologias e abertura da 
central de risco de crédito. 

A educação financeira à popula ção associada a medidas 
de protec ção ao consumidor dará, sublinha o governa-
dor do BNA, maior trans parência ao mercado para que 
os agentes económico no domínio das Micro finanças 
possam prospe rar e criar novos postos de trabalho. 

Na conferência, que terminou on tem, foram debati-
dos temas rela cionados com a regulamentação so bre as 
sociedades de micro- crédito e cooperativas de crédito, 

a experiên cia do Banco Sol no desenvolvi mento da acti-
vidade de micro- finan ças e a experiência da Kixicrédito 
no desenvolvimento da actividade 

2.2  Pequenos empresários recebem 
apoio financeiro
Jornal de Angola
05 De Março de 2011 

Cidadãos que se dedicam ao co mércio, artes e ofícios, 
agropecuá ria e prestação de serviços recebe ram na quinta-
-feira, no Lubango, província da Huíla, um microcré-
dito, numa acção coordenada entre o Ministério da 
Administração Pública, Emprego e Segurança Social e o 
Banco de Comércio e Indústria (BCI). Os 150 cidadãos 
que solici taram microcrédito receberam 500 dólares cada. 
“O microcrédito dis ponibilizado representa o início de 
um casamento que estamos a cele brar na província com 
vários em preendedores, para ajudar a desen volver peque-
nos negócios, en grandecer as suas actividades e poste-
riormente recorrer a outro fi nanciamento”, disse Adriano 
da Silva, administrador comercial do banco. Esclareceu 
que nestes ca sos, a instituição aplica uma taxa bonificada 
na ordem dos 1,67 por cento ao mês. “As pessoas que 
re ceberam o microcrédito vão estar três meses sem pagar 
juro algum nem a restituição do capital, de vendo fazê-lo 
a partir do quarto até ao 12° mês”. 

O director provincial do centro desemprego e formação 
profis sional do Ministério da Adminis tração Pública, 
Emprego e Segu rança Social, Leonel Bernardo, disse que 
o projecto permite que pessoas interessadas desenvol vam 
projectos sem se preocupa rem com os financiamentos. 

2.3  Cabinda lança micro crédito para 
peixeiras
Jornal de Angola
05 De Março de 2011 

O governo provincial de Cabin da lançou ontem um 
projecto de fi nanciamento a 147 peixeiras am bulantes 
da zona do Lombo Lom bo, com o apoio do Banco Sol, 
no âmbito do programa de combate à fome e pobreza no 
seio da popula ção, em valores que vão dos dez aos 100 
mil kwanzas. 

O secretário provincial da agricultura, Desenvolvimento 
Rural e Pescas, João Tati Luemba, expli cou ao Jornal 
de Angola que, para a primeira fase do projecto, foram 
disponibilizados cerca de 14 mi lhões de kwanzas, que 
as beneficiá rias deverão reembolsar num pe ríodo de seis 
meses, a uma taxa de juro de 2,5 por cento. 
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“O trabalho está a decorrer a bom ritmo. Estão a ser 
criadas facilida des para que as pessoas vulneráveis 
tenham acesso aos microcréditos”, explicou Tati Luemba, 
acrescen tando que neste programa o gover no conta com 
o apoio de uma Orga nização Não-Governamental, a 
Vi são Mundial. 

A selecção das beneficiárias é feita pelos bancos comu-
nitários, tendo como critérios a nacionalida de angolana, 
residência na provín cia e o exercício de actividade liga da 
à pesca, notou o responsável da Agricultura e Pescas, 
acrescentan do que o objectivo é agregar o maior número 
de peixeiras de toda a zona litoral, entre os municípios 
de Cabinda e Cacongo. “Prevemos o atendimento de 
seis mil peixeiras, em toda a extensão da província”, 
disse Tati Luemba. 

A integração das peixeiras em ban cos comunitários, 
ressaltou, é uma condição indispensável para facilitar 
o controlo do reembolso dos valores atribuídos para 
o microcrédito. “O valor a atribuir a cada peixeira é 
fa cultativo, dependendo da capacidade de cada uma, 
segundo o volume do seu negócio e da necessidade que 
tem para engrandecer a sua activida de”, clarificou, asse-
gurando que o valor disponibilizado vai servir para cada 
quitandeira melhorar o seu ne gócio, evitar a dependên-
cia total do pescador e facilitar o intercâmbio co mercial 
entre este e a quitandeira. 

Microcrédito agrícola 
Também no âmbito do programa de combate à fome e 
pobreza no meio rural, outro microcrédito, agrícola, está 
a ser realizado em Cabinda, cujo financiamento é asse-
gurado pe lo Banco Sol, com cerca de 400 famí lias já ins-
critas, segundo Tati Luem ba. “O mícrocrédito vai ajudar 
as as sociações de camponeses, as coope rativas agrícolas 
e os que trabalham de forma individual a melhorarem 
a sua condição de vida e respectivas fa mílias”, disse, 
adiantando que o tecto máximo estipulado para esse 
crédito é 500 mil kwanzas, um valor que considerou de 
“razoável” e que se vai traduzir na garantia de bens e 
servi ços às pessoas que trabalham no campo. “O cam-
ponês não recebe o valor em dinheiro, mas sim o contra-
valor em instrumentos de trabalho (catanas, enxadas, 
motobombas e outros equipamentos), bem como ferti-
lizantes e sementes, que contri buam para o aumento da 
sua produ ção”, assegurou. 

O sector da Agricultura e Pescas espera agregar a esse 
projecto pelo menos 34 mil famílias camponesas, 
organizadas em cooperativas e asso ciações em toda a 
província. 

“O nosso desejo é atingir pelo me nos 90 por cento do 
grupo alvo. Esta mos a trabalhar para isso e os comités 

municipais de pilotagem estão a alistar e a sensibilizar os 
camponeses, para que este microcrédito ajude a popu-
lação a concretizar o programa de combate à fome e 
pobreza”, asseverou Tati Luemba, que não referiu o valor 
global disponível para esse segmento do microcrédito. 
Tati Luemba tranquilizou os cam poneses, dizendo que o 
montante “vai estar à medida do número de camponeses 
e produtores que os co mités de pilotagem inscreverem, 
al guns deles já com contratos indivi duais elaborados”

2.4  Empreendedores beneficiam de 
crédito “amigo”
O independente
05 De Março de 2011 

Cento e cinquenta empreendedores da província da 
Huíla beneficiaram de um micro-crédito denominado 
“Amigo”, numa iniciativa do Banco de Comércio e 
Indústria (BCI), em parceria da Direcção Nacional da 
Administração Pública, Emprego e Segurança Social. 
Os beneficiários dos 14 municípios, que compõem a 
província da Huíla, receberam 500 dólares, o equiva-
lente em kwanzas, com um período de reembolso de um 
ano e com taxa de juros de 1,6 porcento. 

Os empreendedores vão aplicar o valor nas activida-
des comerciais, agricultura, abertura de oficinas, ser-
ralharia, carpintarias e construção civil. Na ocasião, o 
director nacional de emprego e segurança social, Leonel 
Leonardo, explicou que o crédito “Amigo” visa aumen-
tar o rendimento financeiro das famílias e reduzir a taxa 
de desapare cimento das micro-empresas. 

O dirigente afirmou ainda que o projecto tem ainda 
como propósito contribuir no aumento de índice de 
bancarização da economia do país, bem como apostar 
em programa de combate à pobreza. 

No entanto, apelou aos empreendedores a aplicarem 
com sapiência estes valores que o banco atribuiu, na 
perspectiva de que o valor possa aumentar as suas recei-
tas e negócios. 

Leonel Leonardo informou que o Mapess e a direcção 
do BCI vão continuar a realizar estas acções nas res-
tantes províncias, nomeadamente Cabinda, Cunene, 
Kuando Kubango, Huambo e Benguela. 
Desde a criação do projecto em 2008, o director disse 
que beneficiou directa mente mais de duas mil pessoas 
e indirectamente cinco mil, tendo sido disponibilizados 
um milhão de dólares norte americanos.
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Prébuild compra maior fabricante português de 
mobiliário de escritório negocio
O grupo Prébuild, de origem angolana com capital 
maioritário português, adquiriu o grupo Levira, o maior 
fabricante português de mobiliário de escri tório, infor-
mou fonte da empresa, sem adiantar o valor da operação. 
Em declarações à Lusa, Margarida Calvinho, asses-
sora de comunicação do grupo Prébuild, confir mou o 
negócio, adiantando que “o acordo foi concluído recen-
temente”. “Esta aquisição insere-se na política que o 
grupo Prébuild tem vindo a desenvolver no último ano, 
no sentido de adquirir empresas na área da indústria que 
complementem a sua cadeia de abastecimento de produ-
tos ligados à construção civil “, adiantou a mesma res-
ponsável, sem adiantar quais os valores envolvidos neste 
negócio. 

Margarida Calvinho realçou ainda que o grupo Levira 
tem empresas “com uma boa carteira de clientes no 
estrangeiro” e afirmou que a Prébuild “pretende conti-
nuar a investir” nestas empresas, não estando prevista 
qualquer redução do número de traba lhadores. 

ALevira, com sede em Oliveira do Bairro, é o maior 
grupo de mobiliário português, envolvendo um uni-
verso empresarial de oito empresas que emprega perto 
de 800 trabalhadores em Portugal, Espanha, França, 
Irlanda, Angola e Rússia. 

Com um volume de negócios de cerca de 100 milhões 
de euros, o grupo Levira integra um vasto conjunto de 
negócios, distribuído por áreas como mobiliário de escri-
tório, sistemas de armazenagem, sistemas de divisórias e 
tectos falsos, moldes para injecção de peças plásticas e 
revestimentos e pavimentos cerâmicos, entre outros. 

O grupo Prébuild tem a sua origem no sector de prefa-
bricados em Angola, em 2001, tendo crescido a partir 
daí para se tornar um grupo internacional, apostando 
em três áreas de negócio: construção civil, industria e 
serviços. 

A Prébuild anunciou no mês passado que vai investir 
cerca de 310 milhões de euros numa nova fábrica de 
materiais de construção no Estado brasileiro de Alagoas, 
no Brasil. 

2.5  As mulheres angolanas têm grande 
inclinação para ganhar o sustento 
com os seus negócios
Jornal de economia e finanças
08 De Março de 2011 

A participação das mulheres angolanas no crescimento 
económico nacional mereceu nota de destaque da presi-
dente da Federação de Mulheres Empreendedoras 

Jornal de Economia & Finan ças (JE) – Quando é que foi 
criada a Federação? 
Maria do Carmo do Nascimento (MCN) – Em 1990, 
criou-se a primeira Associação das Mu lheres Empresárias 
de Luanda, designada ASSOMEL, com o intuito de 
incentivar as mulhe res que exerciam qualquer tipo de 
negócio a criarem associações locais. Com isso, conse-
guimos um número considerável de membros para a 
associação. Em 2001, criamos a Federação de Mulheres 
Empreendedoras de Angola (FMEA), com o objectivo 
de promover, formar profissionais e exercer advoca cia 
nas áreas de negócios que envolvessem mulheres. 

JE – Quantos membros tem actualmente a federação? 
MCN – Contamos actual mente com 2.800 mulheres 
inscritas. Este número tem a ver com os membros que 
cada associação provincial apresen ta. Muitas vezes, as 
pessoas inscrevem-se e ausentam-se, depois de um tempo 
é que re gressam. A organização é for mada à medida que 
vão apare cendo novos membros. O país tem 18 provín-
cias e cada asso ciação provincial normalmente tem entre 
200 a 270 associadas. 

JE – Estas associações têm atingido os seus objectivos? 
MCN – Elas têm trabalhado na medida do possí-
vel. Sabe -se que o país enfrenta enor mes dificuldades. 
A federação procura ajudar como pode. Por exemplo, 
quando os negócios não vão bem, elas não pagam as 
quotas, mesmo quando há uma certa rentabilidade, às 
ve zes esquecem-se de pagar. 

JE – Qual “ é a real obri gação das associadas neste contexto? 
MCN – Uma das obrigações fundamentais das associa-
das é o pagamento de quotas. Acha mos. Que o valor não 
é muito alto. Repare que cada associação paga 25 dólares. 
E uma quantia irrisória, mas, ainda assim, muitas se 
esquecem das suas obrigações. Temos sido mais rigoro-
sas na cobrança e algumas têm correspondido, mas nas 
províncias há muitas dificuldades nos negócios.

JE – Quais têm sido as vos sas maiores dificuldades? 
MCN – Como vocês sabem, a maior dificuldade das 
mulhe res tem sido, sem dúvida, a ob tenção de crédito, 
porque, para terem acesso a um banco e soli citar verbas, 
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devem apresentar garantias e as pessoas não têm patri-
mónio, o que toma difícil as coisas. As taxas de juros 
tam bém são altíssimas. As pessoas, se têm o seu pequeno 
negócio, não podem fazer empréstimos com as taxas 
que se praticam no país. Estamos a lutar para sermos 
uma entidade de utili dade pública. A documentação 
está a ser analisada, enquan to isso, estamos à espera do 
reconhecimento. 

JE – Sobres esta proble mática, qual tem sido o vos so papel? 
MCN – O nosso papel tem sido o de aconselhar e direc-
cionar a mulher, alertando que cada uma abra a sua 
conta para facilitar as concessões. Desta forma, podem 
solicitar um cré dito. Em 2010, assinámos um protocolo 
com o Banco Sol para a obtenção de crédito, onde elas 
pudessem pedir entre mil a 20 mil dólares. Até aqui não 
beneficiámos de nada. Se fosse já uma realidade, a nossa 
prioridade seria o crédito rural. 

JE – O atraso deve-se ao fac to de as mulheres não estarem 
devidamente organizadas ou ao banco?
CN – É um problema do banco. Não tem nada a ver 
com as associadas. Estas têm as empresas criadas, os 
impostos pagos e as condições criadas para chegar ao 
banco. A ques tão não está nas mulheres, o impasse é do 
banco. 

JE – Qual tem sido a respon sabilidade do Executivo? 
MCN – Somos parceiras do Ministério da Família e 
Promo ção da Mulher. Como uma or ganização que tem 
a sua acção direccionada para a mulher, merecíamos 
apoios. Para ser franca, não temos tido gran des apoios. 

Vivemos das quo tas. Recebemos alguma ajuda apenas 
do ministério, quando solicitámos. As vezes, o PNUD 
ajuda, na condição de parcei ro. O ano passado, o 
Governo japonês doou cerca de 96 mil dólares, que ser-
viram para abrir a escola de formação em corte e costura, 
na Gabela, na província do Kwanza-Sul. Os nossos pro-
veitos provêm deste tipo de relação. 

JE – Acha que as mulheres continuam a ser descrimina das 
na sua actividade empre sarial? 
MCN – Sinceramente, não quero pensar assim. A dis-
criminação sempre existiu. Por causa disto que criámos 
insti tuições do tipo. Não temos tido dificuldades só 
porque somos mulheres. Penso que as dificuldades têm 
a ver com a conjun tura do próprio país, mas, de qual-
quer modo, penso que a nossa organização está criada, e, 
pelo trabalho que desenvol vemos, deveria merecer maior 
apoio do Estado. 

JE – Que balanço faz da vos sa actividade? Em 2010? 
CN – balanço é positivo criámos um curso de informá-
tica para as mulheres rurais. O primeiro a benefi ciar foi 

o município da Ga bela, onde formámos jovens com o 
apoio do PNUD, que nos concedeu 20 computado res, 
e o Ministério da Família, que cedeu as salas. Estão for-
madas mais de 40 jovens nas áreas de gestão de micro e 
pe quenos negócios. 

Com a ajuda do Japão, abrimos a escola de formação de 
corte e costura, com trinta máquinas para for mar rapa-
rigas e rapazes que queiram enveredar para este tipo de 
negócio. Este encon tro, já foi realizado em outras pro-
víncias. Este ano, é a vez ao Uíje, no próximo ano, será 
numa outra capital. 

JE - Que perspectivas reser vam para 2011? 
MCN – Temos alguns pro jectos em carteira. Queremos 
abrir uma escola de panificação em Luanda. Agora, em 
Março, temos a reunião anual de balanço, que este ano 
vai aconte cer no Uíje. Nestes encontros, reunimos todas 
as associações provinciais, onde se faz o ba lanço da 
nossa actividade. No fim, realizamos workshops, para 
debater assuntos ligados as actividades empresariais das 
mulheres. 

JE – Que balanço faz sobre a actividade empresarial das 
mulheres? 
MCN – As mulheres têm grande inclinação para os 
ne gócios. Tem havido mulheres muito engajadas, 
empreen dedoras, que têm conseguido _ sucessos. Sem 
o empenho das mulheres, o país não vai para frente. 
E preciso inclui-las em tudo. A sua actividade deve 
ser apoiada. A economia fami liar depende em grande 
medida da sua participação activa, não se esqueçam isso. 

JE – Qual é o conselho que deixa às mulheres, principal-
mente as mais jovens? 
MCN – Gostaria de fazer um apelo à camada mais 
jovem, no sentido de aderirem ao empre sariado, inscre-
verem-se nas as sociações e procurarem, na me dida do 
possível” desenvolver os seus negócios. E uma forma de 
combater o desemprego. 

JE – Qual deve ser o real papel da mulher no combate a 
pobreza? 
MCN – A mulher pode ajudar na redução da pobre za, 
criando cada vez mais pequenas empresas, que ge ram 
empregos. Elas podem não só trabalhar nas áreas comer-
ciais, como também nas produtivas. Este tem sido o 
nosso maior apelo, o de produzir comida, como uma 
das formas mais eficazes de reduzir a pobreza, sobre tudo 
nas zonas rurais e nas pequenas terras. A mulher deve 
apostar seriamente na formação, por ser um factor chave 
para o sucesso dos ne gócios. A federação faz um grande 
esforço em dar for mação à mulher. Aos nossos parceiros, 
pedimos sempre que formem a mulher, quer em conta-
bilidade como em gestão e informática. Para fazer bem 
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os negócios hoje, é preciso dominar as novas tecnologias 
de informação. 

2.6  Instituicoes de concessao de 
creditos ajudam no combate á 
pobreza no país
jornal de economia e finanças
08 de março de 2011 

O Banco Nacional de Angola (BNA) incentivou os 
vários agentes económicos a inves tirem no sector ban-
cário e noutras instituições de cré dito, com o objectivo 
de se combater a pobreza no meio rural e promover a 
inclusão social, com base na aprovação do novo regula-
mento sobre as instituições financeiras an golanas. Para 
o crescimento do acesso a serviços e pro dutos financei-
ros no nosso país, é crucial a participação a instituições 
como as de micro-crédito e cooperativas de crédito, já 
que apenas cerca de 11 por cento da po pulação é banca-
rizada, se gundo Eduardo Kissanga, do Departamento 
de Supervisão das Instituições Financeiras do BNA. O 
responsável, que falava, quarta-feira última, na confe-
rência sobre o papel das Sociedades de Micro-crédito 
e das Cooperativas de Crédito, promovida pelo Banco 
Cen tral, cabe a banca comercial ou especializada no 
segmento de micro-credito ter um papel importante na 
massificação. 

Aos serviços financeiros, pela maior facilidade que tem 
de mobilizar recursos, captar poupanças -e utilizar 
novas tecnologias, o que permite de senvolver o negócio 
em maior escala, bem como pela sua presença dissemi-
nada no ter ritório nacional. 

Assim, podem ainda apoiar as instituições financeiras 
não bancárias através da conces são de créditos às mesmas, 
promovendo a multiplicação aos recursos destinados aos 
médios e pequenos negócios e à mitigação do risco. 

Confessou que gostariam ainda de ver surgir e crescer 
4” cooperativas de crédito, que, alem de desenvolverem 
operações creditícias, podem, também, captar poupan-
ças dos seus associados. 

Estas instituições, por se rem constituídas na base de 
um elemento comum aos seus membros, detêm a par-
ticularidade de melhor pode rem satisfazer às aspirações 
comuns e bem servir as comunidades em que estejam 
inseridas, acrescentou, para adiantar que o acesso a servi-
ços básicos de poupança (de pagamentos e de crédito) 
por parte das famílias e dos agen tes económicos, é con-
siderado fundamental para o desenvol vimento de um 
sistema finan ceiro inclusivo no país. 

Indicadores económicos 
Os elementos importantes para a inclusão financeira 
com im pacto na penetração dos depó sitos e do crédito 
e na melhoria dos serviços de pagamentos, tais como, o 
crescimento do rendimento per capita, a ex pansão da 
infra-estrutura fi nanceira, designadamente as agências 
bancárias, a utiliza ção das novas tecnologias, o aumento 
da concorrência no sistema financeiro e a existên cia de 
uma central de informa ção e registo de crédito, têm 
vindo, progressivamente, a apresentar melhorias. 

Segundo o bancário, a edu cação financeira da popula-
ção, associada a medidas de protecção do consumidor 
de serviços financeiros e de maior transparência do mer-
cado, contribuirá também para o incremento da inclu-
são financeira, matérias nas quais 
BNA está a trabalhar. 

O responsável fez recor dar que o recente “Inquérito 
sobre o Bem-estar da Popu lação” (IBEP) confirmou que 
os indicadores socio-económicos do nosso país ainda 
necessitam de ser melhora dos, “tarefa a que o sistema 
financeiro não e alheio, Pela disponibilização de serviços 
que promovam a redução da informalidade da economia 
e o crescimento do emprego, rendimento e consumo das 
populações. As micro-finan ças são seguramente parte 
da solução”, assegurou. 

De realçar que a conferência visou divulgar a regulamen-
tação recentemente aprova da e publicada sobre estas 
importantes instituições do sistema financeiro ango-
lano, bem como promover o debate sobre o seu papel 
na dinami zação do crédito a micro e pe quenos agentes 
económicos de combate à pobreza e aos segmentos da 
população de menor renda em todo o espa ço do territó-
rio nacional.
 
Kixicrédito 
O Kixicrédito é uma insti tuição financeira não bancá-
ria angolana que nasceu da transformação do projecto 
de micro-finanças implemen tado entre 1999 e 2006 
pela Development Workshop, com o objectivo de bene-
ficiar habi tantes concentrados na perife ria das grandes 
cidades, fruto das massivas deslocações pro vocadas pela 
guerra. 

A instituição já concedeu três mil créditos, com o 
va lor médio equivalente a 400 dólares, o que permi-
tiu de sembolsar um valor acumu lado superior a 120 
milhões de dólares. 

Entre os seus benefícios, consta a boa reputação nos 
mercados internacionais. Se gundo um estudo efectu-
ado pela MIX, entidade de consul taria internacional, a 
institui ção angolana está entre a8 me lhores sociedades 
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de crédito a operar em África o seu rating é B+ atribu-
ído este ano pela “Micro finanças Rating”, tendo uma 
taxa de reembolso acima de 98 por cento, sendo 60 
por cento de clientes do sexo feminino, com uma auto-
-sustentabilida de operacional média de 132 por cento.

A Kixicrédtio está presente em seis províncias, operan do 
com 11 agências e 11 mil clientes. Prepara-se para abrir 
mais três agências. 

Banco Sol 
O Banco Sol, uma das insti tuições financeiras angolanas 
vocacionadas ao micro-cré dito, concedeu, no exercício 
económico de 2010, créditos no valor de 17,7 milhões de 
kwanzas a 66.209 clientes, contra os 15,7 milhões para 
66.681 no ano anterior, com o objectivo de combater a 
po breza no meio rural e promo ver a inclusão social. 

Segundo Carla Van-Dúnem, directora de crédito do 
Banco Sol, uma das orado ras da conferência, até 2010, 
a instituição concedeu um crédito acumulado de 84,6 
milhões de dólares a mais de. 72 mil pessoas singulares 
e colectivas, o que indica que o banco está cada vez mais 
próximo das populações. 

Considerou que, para se alcançar as metas do desenvol-
vimento do milénio, é necessário que seja feito um uso 
mais eficaz de instrumentos, como a micro-finanças. 

“Não é uma obra de cari dade, mas sim uma forma de 
se estenderem os mesmos di reitos e serviços disponí-
veis a outros, aos agregados fa miliares de baixa renda 
(mi cro-crédito, micro-seguros, micro-poupanças, etc.), 
de forma a aumentarem-se os indicadores de desenvolvi-
mento humano”, afirmou. 

A gestora disse ainda que os indicadores do desenvolvi-
mento humano de 2005 reflec tem a realidade da pobreza 
vivida em Angola, sendo que cerca de 68 por cento da 
po pulação é abrangida pela po breza, das quais 26 por 
cento em situação de pobreza extre ma, 42 por cento de 
crianças não frequentam a escola, ape nas 38 por cento 
da população têm acesso à água potável. 

Assim, sublinhou Cada Van-Dúnem, a luta contra a 
pobreza, proclamada em 2000 como um dos objectivos 
de desenvolvimento do milénio, deverá ser uma preocu-
pação da humanidade em geral. 

2.7  Camponeses associados 
 têm crédito

Jornal de Angola
11 De Março de 2011 

Um total de 265 camponeses se leccionados das 46 
associações e cooperativas agrícolas, no municí pio do 
Libolo, vão receber crédito de campanha na agrícola 
2010/2011, através do Banco Sol, anunciou o chefe de 
secção da agricultura. 

Rui Matos disse que a intenção é começar um processo 
destinado a relançar a produção agrícola e, para isso, 
a1ertou, o processo para o cré dito deve ser prático para 
não desmotivar os potenciais beneficiários. 

Por falta de apoios financeiros e da capacidade dos seus 
proprietá rios, das 297 fazendas cadastradas a nível do 
município, apenas 137 es tão em plena actividade, situa-
ção que Rui Matos considerou crítica, a julgar pelo papel 
que o sector em presarial privado joga na economia. 

Defendeu ainda que seja imple mentado o princípio de 
concessão de parcelas de terras que, decorri dos cinco 
anos, sem a exploração do referido espaço, devem ser 
tres passadas aos interessados que reú nem condições 
materiais e finan ceiras para o fazer. 

“Há um princípio, segundo o qual, a terra pertence a 
quem a trabalha, mas o que verificámos nos últimos 
tempos é que muitas fazendas conti nuam paralisadas 
por falta de dinhei ro e, com isso, prevalece a problemá-
tica do desemprego”. 

2.8  Mulheres no cazenga vão beneficiar 
de micro-credito
O independente
12 De Março de 2011 

O governo provincial de Luanda vai proceder no mês de 
Março, o cadastramento de mil mulheres do município 
do Cazenga, com vista a beneficiarem no mês de Março, 
de um micro crédito através do banco Sol, numa inicia-
tiva do Ministério da Família e Promoção da Mulher. 
Segundo a responsável da Secção da Família e Promoção 
da Mulher no Cazenga, Ana da Costa, a cedência do 
crédito bancário visa reduzir o índice de pobreza nas 
famílias angolanas. 

Ana da Costa lamentou o facto de muitas mulheres 
terem dificuldades em reembolsar os valores que lhes são 
entregues num prazo de 30 dias para se começar a pagar 
a primeira prestação. 
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Assegurou que muitas mulheres locais têm necessidade 
e interesses em aderirem ao Micro crédito do banco Sol, 
mas que solicitam o largamento do prazo de reembolso 
para 45 ou 60 dias, porque desta forma elas teriam mas 
tempo para trabalhar e assim cumprirem com as cláu-
sulas do acordo. 

Ainda de acordo com Ana Costa, não se pode dar o 
micro crédito de uma só vez, porque no município do 
Cazenga existe muitas pessoas inte ressadas, mas outras 
oportu nidades surgirão ainda ao longo do ano. 

Cazenga é um município locali zado na zona periférica 
da cidade de Luanda com pelo menos três milhões de 
habitantes, distribuídos pelas comunas do Tala-Hadi, 
Cazenga e Hoji ya Henda. 

2.9  Construtora vai erguer cem casas 
por mês
 Jornal de Angola 
 15 De Março de 2011

A construção de um milhão de fogos habitacionais em 
todo o país continua a passos largos. Para a conclusão 
deste objectivo cuja meta está pre vista para 2012, o 
Executivo angolano conta com apoio de iniciativas pri-
vadas, no caso do grupo empresarial Cassa forma, que 
ergueu recente mente na província da Huíla, uma fábrica 
de produção de casas pré-fabricadas. 

O empreendimento fabril tem capacidade para produzir 
mensalmente um total de 100 residências do tipo T3 e T4. 

Avaliada em oito milhões e 690 mil euros, a nova 
unida de fabril possui uma linha de produção de 
materiais como painéis e alumínio (portas, vidros, 
janelas, aros, bloco de esferovite, entre outros), e 
outra de malhasol cuja capa cidade é de 1.200 metros 
qua drados por dia. 

Para a credibilidade na execução das casas a indústria 
comporta um laboratório químico para inspeccionar 
a qualidade dos produtos e uma área de armazena-
mento cujos matérias tecnológico materiais tecnoló-
gico e matéria – prima são provenientes da Itália.

Financiamento e empregos
A construção de um milhão de fogos habitacionais em 
todo o país continua a passos largos. Para a conclusão 
deste objectivo cuja meta está pre vista para 2012, o 
Executivo angolano conta com apoio de iniciativas pri-
vadas, no caso do grupo empresarial Cassa forma, que 
ergueu recente mente na província da Huíla, uma fábrica 
de produção de casas pré-fabricadas. 

O empreendimento fabril tem capacidade para produzir 
mensalmente um total de 100 residências do tipo T3 e T4. 
Avaliada em oito milhões e 690 mil euros, a nova unida-
de fabril possui uma linha de produção de materiais 
corno painéis e alumínio (portas, vidros, janelas, aros, 
-bloco de esferovite, entre outros), e outra de malhasol 
cuja capa cidade é de 1.200 metros qua drados por dia

Para a credibilidade na execução das casas a indústria com-
porta um laboratório químico para inspeccionar a qualidade 
dos produtos e uma área de armazenamento cujos materiais 
tecnológico e matéria -prima são provenintes da Itália. 

Financiamento e empregos 
A construção da unidade fa bril, iniciada em Março de 
2009, foi financiada pelo Ban co Africano de Investimentos 
(BAI). Segundo os responsá veis da empresa, numa pri-
meira fase, a fábrica vai em pregar 20 técnicos nacionais. 
Espera-se que até ao final do ano venham a ser enquadra-
dos mais de 500 trabalhado res, entre técnicos médios e 
superiores na sua maioria com residência fixa na cidade. 
segundo o presidente do Conselho da Administração da 
empresa Cassaforma, João Pereira Massano, a tecnologia 
de produção dos materiais oferecem vantagens que se rão 
transferidas em formas de benefícios para os clientes, 
acrescentando que a criação da fábrica vai permitir apoiar 
o programa habitacional ao Go verno angolano que pre-
tende construir em todo o território nacional, mais de um 
milhão de fogos habitacionais. 

Para aquele responsável, a parceria público - privada, 
não é uma escolha, mas um cami nho único e seguro 
para que se possa aumentar de forma exponencial a pro-
dução imobiliária tendo em conta A com ponente da res-
ponsabilidade social da empresa. 

Projecto habitacional 
Neste domínio, o grupo que se notabiliza com uma forte 
presença no âmbito da cons trução civil pretende investir 
ainda este ano, na província da Huíla, cerca de 30 milhões 
de dólares norte-americanos num projecto habitacional 
onde se prevê construir mais de oito mil residências do 
tipo T3 e T4, das quais 500 iniciam este ano. 

Para o efeito, as primeiras 500 casas do sistema pré-fa-
bricado serão construí das na área da EYWA, arredores 
da cidade do Lubango, num espaço de 540 metros qua-
drados por cada residência, enquanto outras serão edi-
ficadas nas zonas a serem definidas pelo governo local. 

Fábrica no Bengo 
O grupo argentino Cassafor ma conta igualmente com 
uma outra fábrica na província do Bengo e perspectiva 
abrir ou tras em distintas localidades do território nacio-
nal. Com cerca de 318 mil habitantes, a economia na 
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província da Huí la é baseada principalmente na agri-
cultura de cereais, frutas e legumes. Possui igualmente 
algumas indústrias manufac tureiras especializadas em 
em balagens de alimentos. 

2.10  Revitalização da Cidade de Luanda 
em marcha
O Independente
 19 De Março de 2011

Os trabalhos do projecto de revitalização da cidade 
capital continuam em destaque, des de o principio deste 
ano que finda, contri buindo para a vivacidade das cir-
cunscrições e na melhoria da circulação dos transeuntes. 

O projecto, que tem como objectiva a recupe ração de 
passeios, lancis, instalação de postes de iluminação, 
semáforos, pintura de edifícios e espa ços verdes, teve 
início em200Snas diversas avenidas de Luanda. 

O processo de recuperação da iluminação pú blica con-
siste na colocação de novos postes, trans formadores eléc-
tricos, cabos de alta e média tensão e substituição da 
rede de distribuição nas principais ruas. 

Quem passa pelas ruas Cordeiro da Mata, Au gusto 
Tadeu, (Maianga), Alves da Cunha e Marítimo Africano 
(Ingombota), Soba Mandume, Ambaca, (Sambizanga), 
Olímpio Macuéria (Kilamba-Kiaxi), João de Castro 
(Samba), Nocal (Cazenga), Vila Alice (Rangel), dentre 
outras, pode perceber o resultado das mudanças com 
destaque para a iluminação publica.No município de 
Viana, a via expressa Luan da/Viana está a receber os 
últimos postes de ilumi nação, entre os quilómetros 22 
e 28, já em Cacuaco decorre a bom ritmo o projecto 
nas artérias da Orla Marítima, Salinas/Centro Cultural 
e Cater-pilar, bem como Kifangondo /Panguila. 

Os novos passeios estão a ser feitos em calçada de betão, 
pedra angolana, com um perfil de dois a quatro metros 
de largura, dependendo da área, para facilitar a circula-
ção segura dos munícipes 

No ano findo as atenções do projecto estiveram também 
viradas para as ruas terciárias e secundárias de Luanda 
que, há muito clamavam por restauração, visando o 
embelezamento e reordenamento da localidade. 

Em muitas avenidas e ruas como a Revolução de Outubro, 
Deolinda Rodrigues, Ho Chi Minh, Co mandante Gika 
e na zona da Ilha do Cabo pode-se ver pessoas de dife-
rentes idades a usufruírem dos equipamentos, de várias 
maneiras, a caminhar, passear de bicicleta, praticar exer-
cícios físicos, num novo ambiente paisagístico. 

Para alguns munícipes interpelados pelo Inde pendente, 
a recuperação dos passeios e lancis, pin tura de edifícios, 
criação de espaços verdes, bem como a instalação de 
postes de iluminação, além de estar ligada à segurança 
no tráfego, embelezamento da cidade, permite desfrutar 
plenamente do espaço público e contribuiu para a ocu-
pação dos tempos livres dos jovens. 

Os espaços verdes e assentos públicos também foram 
tidos em conta na realização da empreitada, com realce 
para a plantação de cerca de 400 palmeiras no can-
teiro central da Avenida Co mandante Gika, 30 na rua 
Marien”Ngouabi, no município da Maianga, e nas áreas 
verdes no Largo da Independência. 

O projecto fez ainda aumentar o número de sinalização 
rodoviária nas estradas da capital, por quanto já se vê a 
sinalização vertical, que serve de advertência para ques-
tões imperativas, e a h tal destinada a organizar o fluxo 
de veículos e] em várias artérias. 

Como referência são as ruas Comandante Comandante 
Nzagi, e Kuamme Nkrumah (Maianga), Samuel 
Bernardo, Nicolau Branco (Ingombota) Garcia Neto, 
Cristiano dos Santos (Sambiza) entre outros. 

Os dispositivos rodoviários das principais avenidas de 
Luanda (semáforos), de acordo com a fonte da Odebrecht 
que executa os trabalhos, reforçados, nos próximos dias, 
com painéis SI para se manterem em funcionamento no 
caso eventuais cortes no fornecimento de energia. 

Serão beneficiadas, entre outras, as avenidas Amílcar 
Cabral, Ho Chi Minh, Revolução de Outubro, Pedro 
de Castro Van-Dúnem “Loy”, Murtala Muhamed, 
Comandante Gika, 21 de Janeiro, r Samba, Largo da 
Independência e Largo das Heroínas. 
A limpeza das faixas de rodagem, recolha de fragmen-
tos de acidentes rodoviários e objectos abandonados 
constam também do projecto. 

O projecto mantém as actividades nas avenidas por meio 
de equipas de limpeza urbana e n tenção que realizam 
trabalhos rotineiros e asseguram as condições da via. 

Com o passar do tempo, verifica-se que estruturas, 
como iluminação pública, passeios, espaços verdes, são 
cada vez mais um bem s associado à ideia de conforto e 
segurança de pessoas e bens. 
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2.11  Banco sol financia cooperativa 
agrícola
Semanário Factual
De 19 a 26 de Março de 2011

Uma cooperativa agrícola e sete associações de cam-
poneses do município do Huambo, filiadas à União 
Nacional dos Camponeses de Angola (UNACA), bene-
ficiaram, esta semana, de instrumentos de trabalhos e 
de fertilizantes, no âmbito do programa de concessão de 
micro-crédito de campanha de combate à pobreza pro-
jectado pelo Banco Sol. 

De acordo com a Angop, os beneficiários rece beram ins-
trumentos de trabalho, sementes diversas e fertilizantes, 
avaliados em 22,9 milhões de Kwanzas.
 
Segundo a responsável do programa de microcrédito 
daquela instituição bancária, Carla Van Dúnem, os 
beneficiários receberam, igualmente, enxadas, catanas, 
sementes de batata rena, de repo lho, de cenoura e 
fertilizantes. 

O programa de concessão de microcrédito que decorre 
na província do Huambo, desde Novembro de 2010, já 
beneficiou mais de dois mil camponeses dos municípios 
da Caála, do Bailundo e de Londuimbali. 

O representante da UNACA no Huambo, Paulo 
Tavares, enalteceu o gesto do Banco Sol, uma inicia tiva 
que visa diversificar a produção agrícola e permi tir o 
combate à pobreza entre os camponeses. 

A cerimónia de concessão de microcrédito de campa-
nha agrícola às cooperativas foi testemunhada pelo pre-
sidente da Comissão Executiva do Banco Sol, Coutinho 
Nobre Miguel, para quem a iniciativa visa minimizar o 
sofrimento das famílias campone sas. 

2.12  BNA divulga legislação sobre 
microcrédito e das cooperativas
Semanário Factual
De 19 a 26 de Março

A Conferência visou, igualmente, pro mover o debate 
sobre o papel na dinamiza ção do crédito a micro e 
pequenos agentes eco nómicos e aos segmentos da popu-
lação de menor renda. 

Na ocasião, o gover nador do BNA, José Lima Massano, 
afirmou que, “para o efeito, contamos também com a 
colabora ção das entidades que actu am no segmento 
do micro crédito para partilharem connosco as suas 
experiên cias de sucesso na pro moção dos micro e peque-

nos negócios, cujos benefícios se reflectem na melhoria 
do nível de vida das populações e no cres cimento eco-
nómico do país”. 

O governador adiantou que “o estabelecimento de 
um quadro regulamentar próprio para as sociedades 
de micro-crédito e para as sociedades cooperativas de 
crédito tipificadas na Lei n° 13/05, de 30 de Setembro, 
Lei das Instituições Fi nanceiras, decorre da especifi-
cidade destas insti tuições e vem colmatar uma lacuna 
regulamentar que permitirá, assim espe ramos, o surgi-
mento mais dinâmico das mesmas, pela transparência 
das regras para a sua constituição e funcionamento”. 

O governador desta cou, inclusive, o Banco Nacional de 
Angola pro ceder a ajustamentos na estrutura orgânica 
do seu Departamento de Super visão das Instituições 
Fi nanceiras, criando uma Divisão que atenderá às 
Instituições Financeiras não bancárias, no quadro das 
suas competências de autorização e supervisão, e isto 
contribuirá para um desempenho profissional, prudente 
e robusto das mesmas. 

“Para o crescimento do acesso a serviços e produ tos 
financeiros no País, em que apenas cerca de 11 porcento 
da população é bancarizada, consideramos crucial a 
participação de instituições como as de microcrédito e 
cooperati vas de crédito que, sendo especializadas, podem 
de senvolver a sua actividade de forma mais próxima das 
comunidades e atender às expectativas de produ tos e ser-
viços financeiros que melhor se adeqúem aos pequenos 
negócios e às necessidades das famílias”, frisou. 

O titular destacou que à banca comercial ou espe-
cializada no segmento de microcrédito cabe também 
um papel importante na massificação destes ser viços 
financeiros, pela maior facilidade que têm em mobilizar 
recursos, captar poupanças e utilizar novas tecnologias, 
o que permite desenvolver o ne gócio em maior escala, 
bem como pela sua pre sença disseminada no ter ritório 
nacional. 

“Podem, igualmente, apoiar as Instituições fi nanceiras 
não bancárias, através da concessão de créditos às 
mesmas, pro movendo a multiplicação dos recursos des-
tinados aos micro e pequenos ne gócios e a mitigação do 
risco”, salientou.

Segundo José Lima Massano, “gostaríamos ainda de ver 
surgir e cres cer as cooperativas de cré dito que, para além 
de de senvolverem operações de crédito, podem também 
captar poupanças dos seus associados. Estas institu ições, 
por serem constituí das na base de um elemen to comum 
aos seus mem bros, tais como possuírem a mesma profissão 
ou ocu pação, dedicarem-se a um mesmo negócio, residi-
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rem na mesma área territorial, ou outro, detêm a particu-
laridade de melhor po derem satisfazer aspirações comuns 
e bem servir as comunidades em que este jam inseridas”. 

O governador do BNA afirmou, inclusive, o acesso a ser-
viços bási cos de poupança, de pagamentos e de crédito 
por parte das familias e dos agentes económicos, ser fun-
damental para o desenvolvimento de um sistema finan-
ceiro inclu sivo no País. 
Enfatizou que “ele mentos importantes para a inclusão 
financeira com impacto na penetração dos depósitos e 
do crédito e na melhoria dos serviços de pagamentos, 
tais como o crescimento do rendimen to por capim, a 
expansão da infra-estrutura finan ceira, designadamente 
as agências bancárias, a uti lização das novas tecnolo-
gias, o aumento da concor rência no sistema financei ro 
e a existência de uma central de informação e registo 
de crédito, têm vin do progressivamente a apresentar 
melhorias”. 

O Decreto Presidencial n° 22/11. de 19 de Janeiro aprova 
o Regulamento das Sociedades Cooperativas de Crédito, 
DR no 12 IS e o Decreto Presidencial nº 28/11, de 2 
de Fevereiro, aprova o Regulamento das Sociedades de 
micro-crédito, DR nº 22 IS. 

2.13  Empréstimo a empresárias do 
Cazenga
Jornal de Angola
25 De Março de 2011

Um grupo de 35 mulheres em preendedoras que no 
município do Cazenga se dedica ao comér cio a retalho 
recebeu, ontem, em Luanda, um microcrédito no va lor 
total de 17.500 dólares conce dido pelo Banco Sol.

A iniciativa, desenvolvida por aquele banco em parceria 
com as ad ministrações municipais de Luanda, o governo 
da província e o Ministé rio da Família e Promoção da 
Mu lher, pretende concede microcrédi to a mulheres num 
valor global de 60 mil dólares. 

Segundo declarou a directora de Microcrédito da insti-
tuição bancá ria, na próxima semana vão ser concedidos 
empréstimos de mais 42.500 dólares a pelo menos 85 
mulheres do município do Rangel. 
A vice-governadora, Juvelina Im perial, que fez a entrega 
simbólica do microcrédito, pediu às mulheres con-
templadas que honrem o com promisso assumido com 
o banco, para que este possa ajudar outras mulheres 
necessitadas.
 
Também, o administrador do mu nicípio do Cazenga, 
Victor Nataniel Narciso, felicitou as mulheres con-

templadas e pediu uma melhor ges tão dos valores rece-
bidos para que o banco continue a facilitar micro credito 
às empreendedoras do mu nicípio, lamentando que 
as primei ras beneficiárias não o teriam fei to. Por essa 
razão, adiantou, a nova concessão vai ter a fiscalização 
da administração e de outras entidades envolvidas. 
 
Carla Van-Dúnem indicou, no acto de concessão do 
empréstimo, que para esta fase do projecto o cré dito se 
destina a 120 mulheres, for madas em 24 grupos. A taxa 
de juro para tais operações é bonificada, si tuando entre 
1,6e6,12porcento ao ano, sendo que o banco admite metas 
de reembolso que cubram até 98 por cento do capital. 

Revelou, por outro lado, que o programa de microcré-
dito para mulheres atingiu, até ao momento, o valor de 
um milhão e meio de dólares concedido a 348 benefi-
ciárias de diferentes municípios de Luanda, perfazendo 
um per ca pita de 2,402 dólares. 

O Banco Sol tem disponível uma carteira anual no 
valor de 25 mi lhões de dólares destinada a em préstimos, 
mas a directora de Mi crocrédito afirmou que esta soma 
pode vir a ser ultrapassada. A activi dade do comércio é 
a que mais em préstimos absorve, segundo Carla Van-
Dúnem, que apontou como produtos financeiros insti-
tuídos pelos quais flúi parte significativa do crédito, os 
do próprio banco, que são os convencionais, um pro duto 
Coca-Cola, instituído para negociar mercadorias dessa 
mar ca, e um especifico, estabelecido em parceria com o 
Governo Pro vincial de Luanda.
 
Existe ainda um quarto, estabe lecido com a petrolífera 
BP e usa do para financiar projectos nas províncias do 
Huambo e Bengue la, além do Crédito de Campanha 
Agrícola, instituído em parceria com o Executivo. 

2.14  Banco Sol concede micro-crédito 
no valor de 60 mil dólares
O Independente
26 DE Março de 2011

Um total de 60 mil dólares ( Cinco milhões e 820 mil 
kwanzas) foram concedidos esta semana em Luanda, 
pelo Banco Sol às mulheres empre endedoras dos muni-
cípios do Cazenga e do Rangel. 

O micro-crédito concedido abran ge um total de 120 
beneficiárias, distri buídas por 24 grupos (cada grupo 
possui cinco mulheres), no qual cada uma deverá receber 
um valor de 42 mil e 800 kwanzas. 

Do valor, as mulheres do municí pio do Cazenga receberam 
um total de 17 mil e 500 dólares (um milhão e 697 mil 



Development Workshop — CEDOC 03/2011 — 36  

kwanzas), enquanto as do Rangel beneficiaram de um total de 
USD 42 mil e500 (quatro milhões e 122 mil e 500 kwanzas). 

Na ocasião, a directora da direcção de micro-crédito do 
Banco Sol Carla Van-Dúnen explicou que a taxa de juros 
praticada para o presente micro crédito é bonificada.

Disse ser um crédito de curto pra zo, por ser reembol-
sado num período que vai de 12 a 18 meses. 
Informou que até o momento, o Banco Sol já concedeu 
aproxima damente um milhão e 500 mil dólares norte-
-americanos a um total de 348 beneficiários nos vários 
municípios de Luanda. 

Referiu que a nível do programa de micro-crédito que 
é específico para a cidade de Luanda, a maior parte das 
beneficiárias dedica-se a actividade comercial. 

Informou que o Instituição Bancá ria possui vários tipos 
de produtos dos quais apontou o produto Banco Sol espe-
cificamente destinado a crédito comercial que se realiza 
em todas as províncias do país, o Fundo Coca-cola, no 
Bengo, e com o Governo da província de Luanda. 

Participa igualmente em projectos com a BP nas provín-
cias do Huambo e de Benguela e com o Banco Nacional 
de Angola. Em relação ao reembolso, informou que o 
mesmo está dentro das metas estabelecidas não exis-
tindo qualquer preocupação. 
“Como banco, anualmente nós estabelecemos metas 
e pensamos que independentemente de estarmos. 
Implantados no mercado a aproxima damente 10 anos 
viemos para ficar”, sublinhou.

Instada a pronunciar-se sobre durante quanto tempo o 
banco vai ainda conceder créditos, a responsá vel afirmou 
que “como banco que somos, vamos conceder sempre. 
Este micro-crédito é dos nossos principais produtos e a 
perspectiva é de longo prazo”, disse. Carla Van-Dúnen 
sublinhou que desde a abertura da instituição foram já 
concedidos cerca de 93 milhões de dólares. 
 
“Anualmente estabelecemos metas por produto. Para os 
objectivos do Banco Sol nós estabelecemos anualmente 
25 milhões de dólares. Em relação ao crédito de campa-
nha agrícola, a responsável referiu que o banco entrou no 
projecto com 50 milhões de dólares, tendo já conce dido 
até ao momento um total de 14 milhões de dólares. O 
projecto de crédito às mulheres empreendedoras conta 
com a parceria do Governo Provincial de Luanda. 

2.15  Programa de combate à fome e a 
pobreza, Rosa Pacavira defende 
envolvimento de todos
Jornal de Angola
26 De Março de 2011

A secretária para os Assuntos Sociais do Presidente da 
Repú blica, Rosa Pacavira, apelou on tem, em Luanda, ao 
envolvimento da sociedade nos Pro gramas Municipais 
Integrados de Desenvolvimento Rural e Combate à 
Pobreza, em curso em todo o país. 

Rosa Pacavira discursava no acto de abertura do seminá-
rio sobre a “Implementação dos Programas Municipais 
Integrados de Desen volvimento Rural e Combate à 
Po breza” (PMIDRCP), promovido pela Comissão 
Nacional de Luta contra a Pobreza. 

“Para que este programa tenha êxito, é preponderante 
o envolvi mento, não só das estruturas gover namentais, 
mas também das mais distintas entidades da sociedade 
an golana, como Organizações Não Governamentais, 
igrejas, partidos políticos, autoridades tradicionais e 
agentes comunitários, na mobili zação da população 
em geral, para melhor identificarmos os proble mas que 
mais afligem as popula ções e as vias para a solução dos 
mesmos”, defendeu. 

Rosa Pacavira admitiu que não será fácil resolver todos 
os proble mas que a população enfrenta e vive nos dife-
rentes domínios da vida so cial, mas defendeu que se 
comece com “decisões firmes e determi nantes” na apli-
cação das orienta ções que, conjuntamente, são traça das 
para o bem de todos para defen der a necessidade do 
envolvimento da sociedade nos PMIDRCP, enu merou 
alguns problemas identifi cados no processo de diagnós-
tico da situação dos municípios. Entre eles, apontou a 
falta de informação fiável para a planificação, sobretu do 
de dados demográficos sobre a cobertura e qualidade 
dos diferen tes serviços por sector e mapas geográficos. 

Apontou, também, a falta de co nhecimentos sobre as abor-
dagens técnicas por sector, comprovados como sendo efi-
cazes e eficientes no combate à pobreza, e a dificul dade em 
atrair quadros qualifica dos em áreas técnicas e de gestão.
 
Segundo Rosa Pacavira, a maioria dos municípios ainda 
não con segue potenciar o papel dos conse lhos de auscul-
tação e concertação social, considerando-os “um enor me 
capital no combate à pobreza”. 

Há também falta de clareza na definição das responsa-
bilidades a vários níveis de governação e uma deficiente 
coordenação entre os di versos sectores.
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A secretária do Presidente da Re pública para os Assuntos 
Sociais defendeu a alteração do quadro, considerando 
o município “o cora ção do desenvolvimento nacional”. 

Disse ter sido por esse motivo que foram aprovados os 
diplomas que regulam o regime financeiro e o Decreto 
Presidencial nº6/ 10, de 17 de Agosto, que estabelece o 
Re gime de Delimitação da Actuação da Administração 
Central e Local do Estado.Com a aprovação da 
Constituição da República e de al guns diplomas rela-
tivos à adminis tração local do Estado, acrescen tou, 
também estão a ser criadas condições mais favoráveis 
para que o processo de desconcentração e descentraliza-
ção administrativa de Angola possa decorrer a um rit mo 
mais célere e eficiente. 

Lembrou que a Constituição consagra plenamente os 
princípios da simplificação e probidade admi nistrativa, 
da aproximação dos serviços às populações como 
pressu postos para uma governação mais democrática e 
que se reflectirá na melhoria dos serviços prestados às 
populações. 

Rosa Pacavira informou que os parceiros sociais a nível 
dos muni cípios, nomeadamente as autorida des tradicio-
nais, as igrejas, asso ciações locais e sector privado que 
fazem parte do Conselho de Aus cultação e Concertação 
Social (CACS) são “parceiros essenciais” no processo de 
recolha de dados, prioridade das acções, validação dos 
dados e definição de metodolo gia de execução dos pro-
gramas e projectos. 

A concluir o seu discurso, ape lou à participação activa 
desses parceiros para a identificação de problemas. Disse 
ainda estar aber ta para a recolha de contribuições e 
experiências no combate à fome e à pobreza. 

Este, de resto, foi o objectivo principal do seminário, 
que juntou membros do Executivo, da As sembleia 
Nacional, de partidos políticos, igrejas, organizações 
não governamentais, autoridades tradicionais, associa-
ções e outros representantes da sociedade civil, e decor-
reu no Complexo do Fu tungo II, sob o lema “Combate à 
Pobreza: um compromisso do Go verno angolano”. 

O primeiro painel foi aberto pelo vice-ministro da 
Adminis tração do Território, Cremildo Paca, que 
falou da “organização territorial e desconcentração da 
administração”.

2.16  Bancos financiam comerciantes 
rurais
Jornal de Angola
27 de Março de 2011

A secretária para os Assuntos Sociais do Presidente 
da Repú blica, Rosa Pacavira, afirmou on tem, em 
Luanda, que a Comissão Nacional de Luta contra a 
Pobre za vai incentivar a criação do “comerciante rural” 
para melho rar as condições sociais das ca madas mais 
desfavorecidas. 

“A Comissão Nacional da Luta Contra a Pobreza está a 
trabalhar com instituições financeiras e ban cárias para 
conceder créditos aos comerciantes que residem nas áreas 
rurais” disse Rosa Pacavira, quando proferia uma pales-
tra sobre o “Programa integrado de desen volvimento 
rural e combate à po breza” a militantes do MPLA. 

Rosa Pacavira sublinhou que a melhoria das condições 
de vida dos pobres é uma preocupação do Pre sidente 
da República, José Eduar do dos Santos. A coordena-
dora da Comissão Nacional da Luta Contra a Pobreza 
fez uma resenha históri ca do processo de criação desta 
co missão. Rosa Pacavira afirmou que o Executivo pre-
tende criar condi ções para que os municípios pos sam 
arrecadar receitas, descentralizar e tornar autónomos 
os progra mas municipais integrados para combater a 
pobreza a nível local. Rosa Pacavira admitiu que a falta 
de escoamento de produtos do campo para a cidade e 
as insufi ciências no transporte dos produtos alimentares 
produzidos nas provín cias contribuem para a pobreza 
das populações rurais. A secretária pa ra os Assuntos 
Sociais do Presidente da República defendeu a exten são, 
comercialização rural e a cria ção de condições para o seu 
arma zenamento e conservação. 

Durante a palestra, a secretária para os Assuntos Sociais 
do Presi dente da República explicou aos militantes do 
MPLA o funciona mento da “máquina de combate à 
pobreza” e apelou ao envolvimento da sociedade nos 
programas muni cipais integrados de desenvolvi mento 
rural e combate à pobreza. 

Nos últimos três dias, a Comis são Nacional da Luta 
Contra a Po breza tem se desdobrado em escla recimentos 
aos parceiros sociais sobre os desafios de combate à 
fo me. Recentemente, Rosa Pacavira e representantes 
de instituições pú blicas realizaram uma mesa redon da 
sobre a necessidade de redução da pobreza. Esta comis-
são realizou sexta-feira última um seminário sobre a 
“Implementação dos Pro gramas Municipais Integrados 
de Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza”. 
No seminário, o secre tário de Estado da Agricultura 
in troduziu o tema sobre a “produção agropecuária e 
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segurança alimen tar”. José Amaro Tati informou que 
o Executivo está apostado na utili zação de adubos na 
produção agrí cola e sublinhou que o problema é que 
nem todos os camponeses têm recursos financeiros para 
a aquisi ção desse produto, razão pela qual pediu a con-
tribuição dos partici pantes para a solução deste dilema. 

No domínio da pecuária, disse, a grande aposta é a 
criação de condi ções para a produção de carne na cional, 
para se diminuir a importa ção. A “extensão e comer-
cialização rural” foi o último tema do primei ro painel, 
apresentado pelo vice  ministro do Comércio. Archer 
Mangueira falou dos níveis de in tervenção do sector 
para o combate à fome e à pobreza. Entre eles, o vi ce-
-ministro apontou os centros de recolha, armazena-
mento e conser vação dos produtos, os entrepostos ou 
centros de logística e de distri buição e os estabelecimen-
tos co merciais ou centros de venda

2.17  Cooperativa de mulheres recebe 
créditos
Jornal de Angola
28 De Março de 2011

O Ministério da Família e Pro moção da Mulher, na pro-
víncia de Benguela, está a sensibilizar as comunidades 
para se organi zarem em cooperativas de cam poneses 
para acederem mais fa cilmente ao micro-crédito dispo-
nível em diversos bancos, no âmbito do programa de 
combate à fome e pobreza. 

A directora provincial do Minis tério da Família e 
Promoção da Mulher, Idalina Carlos, disse que os con-
tactos com instituições ban cárias para a viabilização 
do micro-crédito conheceram maior dinâmi ca depois 
da realização, o ano pas sado, do fórum provincial e do 
en contro nacional sobre micro-finan ças, realizado no 
Kwanza-Norte, onde, como explicou, “foram da das 
orientações no sentido de fo mentar o crédito agrícola 
junto das comunidades”. 

Idalina Carlos revelou que, até agora, mais de nove mil 
mulheres, que fazem parte das cooperativas e associa-
ções de camponeses, estão no mercado informal e são 
empre sárias beneficiaram de créditos através do Banco 
Sol, Quixi Crédi to, Fundo Soba e do BPC. 

Idalina Carlos referiu que este ano o Ministério da 
Família e Pro moção da Mulher vai continuar a trabalhar 
com as diferentes institui ções financeiras: “já tivemos um 
encontro com o Banco Sol, BPC, Fundo Soba e Quixi 
Crédito para encontrarmos estratégias que per mitam o 
financiamento de progra mas dirigidos a organizações 
de mulheres, principalmente para as das comunidades 

rurais”, acres centou. As potenciais candidatas são ajuda-
das pelo Ministério da Família e Promoção da Mulher 
a ob terem a documentação necessária para acesso ao 
crédito, referiu Ida lina Carlos, reconhecendo que “há os 
casos de organizações, como cooperativas e associações 
de mu lheres empresárias sedeadas na província que, por 
estarem melhor o acesso ao crédito depende organizadas 
e estruturas, têm o acesso ao crédito mais facilitado”. 
Do protagonismo das cooperativas e associações, que 
têm de se organizar e saber o que querem fazer, para 
onde pretendem dirigir as suas ac ções e quando neces-
sitarem de al guma orientação e apoio o Ministé rio da 
Família e Promoção da Mu lher promove actividades de 
advo cacia junto dos bancos e encami nha as mulheres 
para as institui ções financeiras, envolvidas no processo. 

Os créditos variam em função das facilidades de paga-
mento das beneficiárias, mas geralmente ron dam entre 
os cinco e dez mil dóla res. As mulheres das camadas 
mais vulneráveis da sociedade têm encontrado dificul-
dades na obtenção dos créditos, uma vez que têm que 
pagar juros que não são tão baixos. 

ldalina Carlos disse que o Execu tivo está preocupado em 
encontrar mecanismos para facilitar a vida das mulheres 
empreendedoras, que na sua maioria preferem aderir ao 
micro-crédito. 

O programa de combate à fome e à pobreza está a ser 
desenvolvido pelo Executivo em todo o país, vi sando 
proporcionar uma vida mais condigna às populações 
vulnerá veis das cidades e das zonas rurais, acrescentou 
Idalina Carlos. 
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3  MERCADO INFORMAL 

3.1  Administração quer o reforço da 
fiscalização
Jornal de Angola
2 De Março de 2011

A sessão ordinária da administra ção do município do 
Huambo reco mendou, no fim-de-semana, o refor ço a fisca-
lização nos mercados para lelos e a actividade dos vendedores 
ambulantes para se evitarem cons trangimentos na circulação 
urbana. 

A reunião, em que participaram administradores adjuntos 
do municí pio, chefes de repartição e de secreta ria e o coman-
dante da Polícia, reco mendou também que a fiscalização 
abranja as obras de construção civil. 

Os participantes congratularam- se com as melhorias no 
funciona mento e atendimento ao público e recomendaram que 
os pagamentos das taxas de prestação de serviço, como funerais 
e atestados de resi dência, passem a ser feitos na re partição cor-
respondente da admi nistração municipal para se reduzi rem as 
enchentes nos bancos e per mitir controlar as receitas. 

A reunião, presidida pelo adminis trador José Marcelino, 
apreciou o re latório de actividades de Janeiro e o grau de cum-
primento da 7ª sessão or dinária da administração municipal. 

Além disso, fez uma retrospectiva do funcionamento dos 
vários secto res da administração do município. 

3.2  Administração municipal do 
Cazenga pretende construir três 
novos mercados
Jornal De Angola
8 De Março de 2011

O administrador municipal do Cazenga, Victor Narciso, 
disse on tem que está em carteira a constru ção de três novos 
mercados para al bergar os vendedores que actuam na 
rotunda da Cuca, rua dos Co mandos e N gola Kiluanje. 

De acordo com o administrador, na rotunda da Cuca, 
os vendedores ambulantes transformaram o local em 
mercado onde depositam o lixo, facto que está a preocu-
par a admi nistração municipal. 

Victor Narciso não revelou o montante a ser empregue, 
nem o lo cal onde vão ser construí dos os no vos merca-
dos, mas sublinhou que contactos estão a ser feitos com 
o governo da província de Luanda para que num curto 
intervalo de tempo a situação seja resolvida. 

Acrescentou que os vendedores que se encontram ao 
longo das ruas Ngola Kiluanje e Comandos estão a con-
tribuir para a degradação do local e a criar dificuldades 
na reso lução do saneamento básico do município. 

Assegurou que o local não é apro priado para comércio 
e pretende-se nos próximos dias retirar as pessoas que 
ali desenvolvem tal actividade, porque impedem a cir-
culação de peões e viaturas, além de contribuírem para 
a produção de lixo. 

Garantiu existirem opções no sentido de se retirar as 
pessoas para outros locais e neste momento mantêm-se 
encontros no sentido de se sensibilizar os comerciantes 
am bulantes da municipalidade. 

3.3  Moradores do Hoji ya Henda 
preocupados com a venda ilegal
Jornal de Angola
8 De Março de 2011

Os habitantes da comuna do Ho ji-ya-Henda, Luanda, 
estão preo cupados com a venda ilegal de combustível 
gasolina, gasóleo e petróleo, nas ruas e casas pela à falta 
de observância dos princípios de segurança. 

A Angop verificou que nas ruas do Hoji-ya-Henda há 
mais de uma centena de casas a vender combus tíveis sem 
cumprirem as medidas de segurança. 

Populares afirmaram à agência que a venda ilegal de 
combustível está na base do incêndio de sábado, no 
Hoji-ya-Henda, que originou uma morte e a destruição 
de resi dências e de cinco viaturas. 

Manuela Fernandes, moradora na comuna há mais de 
dez anos, disse que o incêndio de sábado é o primeiro na 
casa de um comercian te de produtos inflamáveis, mas 
que já se registaram outros de pe quenas proporções. 
Muitos comerciantes, acusou, são abastecidos, à noite, 
por em presas de construção civil. 

Maria Salomé, moradora no bairro há seis anos, frisou 
que os comerciantes deviam reflectir so bre o perigo da 
venda ilegal de combustíveis. 

As pessoas que encobrem este negócio, declarou, deviam 
ser le vadas a tribunal.Fausta Marta, uma das vendedoras 
de combustível, disse que obtém o produto nos pos tos 
oficiais de venda de combustí vel e em camiões cisternas 
de em presas públicas e privadas. 
“Faço este negócio há cinco anos porque tenho de pro-
curar o susten to dos filhos e pagar-lhes as propi nas no 
colégio, justificou-se. 
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3.4  Venda de produtos perecíveis
Jornal de Angola
8 de Dezembro 2010

A saúde publica tem sido colocada em risco, em 
certas localida des da província do Huambo, que 
albergam mercados informais, e a comercialização 
indevida de pro dutos perecíveis. Nesse contexto 
a Administração Municipal do Huambo, sai em 
defesa das popu lações - na sua maioria de renda 
modesta e muito pouco informa da, sobre a quali-
dade dos produ tos. “Para preservar a saúde pú blica, 
e pôr cobro à situação, ficou proibida, a comer-
cialização de produtos perecíveis, como a car ne, o 
peixe fresco, e hortícolas, no mercado informal da 
Quissala”, informou o administrador adjunto do 
Huambo, Joca Figueiredo. 

Tendo assegurado que a medida visa preservar a qua-
lidade dos pro dutos perecíveis, que os cidadãos con-
somem, o responsável adminis trativo, disse que a 
construção de um novo mercado, agora concluído 
na Quissala, vai permitir a comerciali zação, em boas 
condições aos pro dutos perecíveis. A decisão em cons-
truiram novo mercado, visou igual mente prevenir 
e minimizar os casos de cólera, que têm afectado a 
provín cia nos últimos anos, situação que agora encon-
tra resposta - porque, se gundo ele, “grande parte das 
causas de cólera, tem origem na venda de bens alimen-
tares sem nenhuma qua lidade e, por vezes, em condi-
ções muito precárias”, assinalou. 

Com capacidade para albergar mais de mil e quinhen-
tos vende dores, o mercado da Quissala, dis põem de 
câmaras, arcas, talhos onde podem ser conservados, 
to dos os produtos perecíveis, em boas condições para o 
consumo humano. “Os perecíveis, passam a ser comer-
cializados, a partir de terça-feira, no novo mercado da 
Quissala. Os fiscais vão tomar medidas, contra todos 
os que infringirem a medida”, sublinhou. 

O administrador adjunto do Huambo, J oca 
Figueiredo, assegu rou que os vendedores de pro-
dutos não perecíveis, vão por agora, con tinuar a 
comercializá-los no merca do informal uma vez que, 
o mer cado da Quissala foi construído no âmbito 
da reestruturação do Siste ma de Logística e de 
Distribuição de Produtos Essenciais à Popula ção 
(Presild). O empreendimento inaugurado este ano 
no município do Huambo, está avaliado em 512 
milhões de kwanzas. Comporta mais de mil ban-
cadas, 11 lojas comerciais, sapatarias, alfaiatarias, 
pastelaria/padarias, peixaria, duas fábricas de gelo, 
três snack-bar, bem como uma farmácia.

3.5  Mercado do artesanato em obras
Jornal de Angola
13 De Março de 2011 

O administrador do mercado de artesanato localizado 
em Ben fica, João Isabel, anunciou na quinta-feira, em 
Luanda, o reiní cio das obras de reabilitação pre vistas 
para a segunda quinzena deste mês. 

“Neste momento, o que falta fa zer é a construção do 
parque de es tacionamento e a área que vai al bergar a 
parte administrativa do mercado”, especificou. 

Segundo o responsável adiantou à Angop, as obras, ini-
ciadas em 2010, estiveram paralisados devido a proble-
mas financeiros, uma vez que estão a ser suportadas com 
fundos próprios dos artistas. 

João Isabel referiu que os traba lhos de benfeitoria se 
resumem à aplicação de uma cobertura total com chapas 
de zinco, em todo o es paço da praça, a construção de ban-
cadas, instalação de balneários e parque de estacionamento. 

De acordo o administrador do mercado, logo após a 
conclusão das obras o mercado terá a capaci dade de 
albergar dois mil esculto res e revendedores, devendo a 
administração cobrar uma taxa sim bólica que vai ser 
colectada aos vi sitantes, com excepção dos estu dantes e 
apreciadores de arte. 

No mercado, as peças mais pro curadas pelos turistas 
são o Pensa dor, o mapa de África, o mapa de Angola, a 
palanca negra gigante, máscaras e quadros com pinturas 
que descrevem a vida das mulheres angolanas. 

A feira do artesanato ocupa uma área de 1.600 metros 
quadrados e está localizada no município da Samba, a 
sul da cidade de Luanda. 

3.6  Mercado de Cabo Ledo è paragem 
obrigatória
Jornal de Angola
15 De Março de 2011

O mercado de Cabo Ledo é pa ragem obrigatória dos 
automobi listas na estrada entre Luanda e o Sumbe. 
Agostinho Magalhães conduz há três anos um autocar ro 
da empresa de transportes colectivos Macom. Estacionou 
no mercado e a paragem é apenas de 15 minutos. Mas 
todos os passa geiros vão às compras. 

Pedro Kuafila conduz um camião de marca Mack. 
Parou no mercado de Cabo Ledo para retemperar for-
ças: “comi uma boa fubada com carne de vaca”. Depois 



Development Workshop — CEDOC 03/2011 — 41  

da refei ção seguiu em direcção ao Sum be. O camionista 
anda sempre den tro dos limites de velocidade e faz uma 
“condução defensiva porque transporto produtos quími-
cos há seis meses. Tenho de estar atento a tudo, sobre-
tudo às loucuras dos outros automobilistas que condu-
zem como se estivessem numa pis ta de corridas. 

Logo às primeiras horas da ma nhã é notório o movi-
mento inces sante de viaturas ao longo da estra da entre 
Luanda e o Sumbe. De dia, à noite e durante a madru-
gada o roncar dos motores não pára. 

Simão Joel conduz um camião que se dirige ao muni-
cípio de Se les, onde vai carregar hortícolas e fuba de 
bombô. Comercializa estes produtos, ao romper da 
aurora, no mercado do quilómetro 30. 

Diz que a paz veio dinamizar a circulação de pessoas 
e bens. Re conhece que o intenso movimento que se 
verifica em todas as estra das angolanas também se deve 
muito às boas estradas: “esta rota está servida com uma 
excelente estrada e todos os dias há dezenas de camiões 
a circular escoando os produtos das terras férteis do 
Kwanza-Sul. Elisa João partilha da mes ma opinião. “As 
estradas estão em bom estado e é bom viajar por via 
terrestre, porque permite desfrutar melhor a paizagem”.

Comida e descrição 
Quando andamos na estrada tudo pode acontecer. 
Um camião está imobilizado há dois dias na berma da 
estrada devido a um problema mecânico. Transporta 
chapas de contraplacado para a fábrica de cimento do 
Sumbe. O ajudante Alfredo Jorge explica que tudo 
correia de feição, quando, nas proximidades do mercado 
de Cabo Ledo, o motorista teve que encostar “ por causa 
do disco de embraiagem”. A sorte esteve do seu lado, 
porque, a avaria imobilozou o camião nas imediações 
do grande mercado de cabo ledo e “assim dá para comer 
qualquer coisa”.
 
Uma maré de gente movimenta-se à volta do mercado 
que tem um pe queno parque de estacionamento 
ar borizado. Os clientes entram e saem do interior das 
barracas improvisa das, num movimento frenético. 

Isabel Armando é natural do Sum be, mas vive em Cabo 
Ledo há mais de 30 anos. Em 1986, decidiu mon tar o 
seu negócio no mercado. Con fecciona vários pratos de 
carne e peixe, feijão de óleo de palma, fun ge de bombô 
e milho. Os viajantes podem desfrutar de refeições típi-
cas e várias marcas de vinho e cerve ja. Isabel Armando 
deixa o mercado às 20 horas. No mercado de Cabo ledo, 
os grelhados que fazem a delícia dos clientes. Os vários 
fogareiros fumegam na preparação de carne no espeto. 
Há moelas, entrecosto, galinha, carne de vaca e chou-

riço. E também os mufetes com peixe fresco acabado 
de pescar. 

E deste negócio que sobrevive An tónia Adão, há dois 
anos. As seis ho ras da manhã já tem a carne prepara da 
nas brasas. Para garantir o negó cio, desloca-se duas vezes 
por sema na a Luanda a fim de se abastecer. Ela valoriza 
imenso o trabalho que realiza. “o segredo do negócio 
reside na forma simpática como lido com os viajantes e 
outros clientes”, disse. 

Carlos Borba viaja de boleia. Vai para o Sumbe. O auto-
mobilista que lhe deu boleia fez uma paragem rápida no 
mercado de Cabo Ledo. Ele aproveitou para comprar 
carne assada para matar a fome. 

A 150 quilómetros de Luanda o mercado é pólo de 
atracção para pessoas provenientes de diversas paragens 
que andam a fazer ne gócios. Pedro Domingos Ngue 
montou a sua bancada há quatro meses para a venda de 
roupas, perfumes e cigarros. O negócio corre bem e vai 
a Luanda todas as semanas comprar mais mercado ria 
nos armazéns. 

Confidenciou à nossa reporta gem que as vendas sobem, 
subs tancialmente, quando os militares recebem o salário. 
Em Cabo Ledo está localizado um centro de treino de 
tropas especiais. 

3.7  Vendedoras negam transferência 
para o Quindengo
Jornal de Angola
15 De Março de 2011

As vendedoras do mercado mu nicipal do Uíge passaram 
a dispor de um novo espaço para comercia lizar os seus 
produtos, com melho res condições higiénicas e apro-
priado para o exercício da activi dade comercial.
 
Com capacidade para albergar três mil vendedoras, 
o novo mer cado localiza-se no bairro Quinde nuco, 
a quatro quilómetros da cida de, o que, segundo as 
comercian tes, dificulta o exercício da sua ac tividade 
diária por falta de trans porte e de clientes, para os quais 
o mercado também é distante. 

A coordenadora da secção de frescos do mercado, Berta 
Luenze Ferreira, disse, durante um encon tro promovido 
no último fim de  semana pela direcção provincial da 
Família e Promoção da Mulher, no âmbito da jornada 
Março Mu lher, que está satisfeita com as no vas condi-
ções colocadas à dispo sição das vendedoras, mas recusa-
sse a transferir-se para lá. 
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“0 Novo mercado é bonito e é de louvar os esforço do 
governo. O nosso problema está na distân cia que separa 
a cidade do merca do, fazendo-nos correr sérios ris cos de 
sermos assaltadas pelos marginais”, disse. 
Má Luvengo, vendedora de sacos de plástico, referiu que 
o outro mo tivo está relacionado com a falta de armazéns 
para grossistas no bairro Quindenuco. “Eu vendo sacos 
e lá não há nenhum armazém que nos permita comprar 
produtos a grosso para depois revendermos a reta lho”, 
referiu. 

A administradora municipal ad junta do Uíge, Maria 
Manuel Car doso, informou que o espaço onde funciona 
o antigo mercado vai, nos próximos tempos, sofrer obras 
de reabilitação e ampliação para proporcionar maior 
comodidade à ven dedeira informal. 

Maria Manuel Cardoso pediu maior colaboração das 
vendedoras na efectivação do processo de trans ferências 
para o mercado do Quinde nuco, na periferia da cidade. 
O novo mercado, cuja verba das obras foi já disponibili-
zada pelo Ministério das Finanças, tem ca pacidade para 
albergar condigna mente mais de cinco mil vende dores e 
melhores condições de saneamento.
 
“O actual mercado vai, a partir deste primeiro semestre, 
ser alvo de uma intervenção de reabilitação e moderni-
zação e não podemos fazê- lo com a actividade comercial 
a de correr ao mesmo tempo, por isso, construímos o 
mercado do Quinde nuco, que oferece boas condições”, 
disse a administradora municipal adjunta do Uíge. 

Afirmou ainda que o governo pretende personalizar as 
condições das nossas quitandeiras e por isso “esperamos 
que colaborem e o aju dem na materialização destas con-
dições, que estão a ser postas à dis posição da população”. 

3.8  Quitandeiras exigem indemnização
Semanário Angolense
De 19 a 26 de Fevereiro de 2011 

Parte do mercado dos Congoleses incendiou na madru-
gada de domingo, 20, em consequência de um curto-
-circuito. Até ao fecho desta edição os danos materiais 
provo cados pelo incêndio estavam ainda a ser con-
tabilizados, mas o administrador municipal do Rangel 
fala em “prejuízos avultados” 

São cerca de 34 quitan deiras afectadas, estas, apesar 
de reconhecerem que o incêndio não foi provocado, 
mostram-se re voltadas e exigem indem nização da admi-
nistração do mercado para recomeçar o negócio que 
constitui a base de sustento de suas famílias. Ana Bela 
Esperança é uma das afectadas e disse a nossa repor-

tagem que perdeu 15 grades de cerveja Savana e 10 de 
Sagres. Segundo con stou, a grade de cerveja Savana 
custa 3000 Kwanzas e a de Sagres 1800, o que pressupõe 
dizer que perdeu 63.000 Kz. 
A nossa interlocutora conta que depois do encon tro com 
a administradora do mercado, que fez uma lista gem das 
pessoas afectadas, estão mais calmas porque esta prome-
teu resolver o problema no prazo de 72 horas. Reforçou 
que a situa ção é preocupante porque “há colegas que 
estão em ca sa porque não lhes restou ab solutamente 
nada”, o que deixa as vendedoras aflitas. 

Maria Francisco, vende dora naquele mercado há 15 
anos, disse ter perdido 23 caixas de wisky. “Espero que o 
Governo nos ajude porque nós pagamos uma taxa diária 
e o armazém onde se encon trava a nossa mercadoria é 
do Governo”. 

Já Domingas Manuel, mãe de seis filhos e quitan deira 
do referido há 20 anos, contou que não sabe de concreto 
o que se passou. 

“Quando voltamos aqui no dia seguinte de manhã 
encontramos as coisas já transformadas em cinzas perdi 
tudo, caixas de wisky e cerveja, enfim, mercadoria 
avaliada em mais de 100 mil Kwanzas”, lamentou. A 
mes ma acrescentou que não sabe como vai responder as 
neces sidades dos seus filhos que vão à escola, como por 
exemplo, no que se refere a compra de material escolar e 
o pagamento diário de táxi. 

A presença da nossa reportagem no mercado dos 
Congoleses agitou os ânimos das quitandeiras, que em 
pouco tempo causaram tu multos, insurgindo-se contra 
a administradora do merca do, Suzana Mendes, de 
quem exigiam a reparação imediata dos danos. “Se não 
nos pagarem o negócio vamos recorrer ao Governa dor 
Provincial”, gritavam. 

Ouvida sobre o assunto, a Administradora do merca do 
revelou ao Angolense que o cenário tem sido o mesmo 
desde a data do incêndio, por isso procura refugiar-se 
para evitar o contacto com as pessoas afectadas, que 
estão exaltadas. 

Por sua vez, o Adminis trador Municipal do Rangel, 
Maciel Neto “Makavulo”, disse que não sabe ao certo o 
que terá causado o curto-cir cuito que afectou o armazém 
em que as senhoras guar davam os produtos, mas pre-
sume que tenha sido causa do por uma empresa chinesa 
que está a efectuar obras nos arredores do mercado. 

De acordo com o res ponsável, horas antes do in cêndio 
esta empresa mexeu nos cabos eléctricos que for necem 
energia ao mercado. 
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Até ao fecho desta edição o Administrador Municipal 
do Rangel informou que os danos estavam a ser calcula-
dos mas avançou que o incêndio provocou prejuízos 
avultados, por exemplo, disse que cerca de 34 senhoras, 
vendedoras de bebidas e de electrodomésticos, fica ram 
sem o negócio. 

“A administração está a fazer o levantamento porque até 
ao momento só se sabe o número de pessoas afectadas e 
o tipo de produtos, portan to, resta saber o valor real em 
termos monetários”, referiu Maciel Neto “Makavulo”. 

Segundo ainda o respon sável, tendo em conta os avul-
tados prejuízos, o que é mais justo é a administração 
do mercado arcar com os custos, ressarcindo as qui-
tandeiras, porém, avançou, devido a dependência do 
mercado em relação a admi nistração municipal, a insti-
tuição vai solidarizar-se no pagamento. 

“Makavulo” referiu, no entanto, que esta situação acon-
tece num momento difícil em que as administrações são 
obrigadas por lei a depositar os dinheiros arre cadados 
nos mercados na Conta Única do Tesouro, 

Segundo disse, a lei vai ser cumprida, mas para este 
caso particular, “vamos tratar junto do Ministério das 
Finanças, para vermos que saída pode ser encontrada 
para estes chefes de famílias que perderam os seus 
negócios e que também são contribuintes do Tesouro 
Nacional”. Questionado para quando a solução defi-
nitiva da preocupação das mais de 34 quitandeiras, o 
mesmo respondeu que face a dependência da resposta do 
Ministério das Finan ças não se pode avançar um hori-
zonte temporal. “Pode levar O seu tempo mas estamos a 
fazer uma pressão para que se resolva o problema o mais 
rápido possível”, disse. 

3.9  Zungueiras causam pânico a beira 
da estrada
Novo Jornal
25 De Março de 2011

A Nova Estrada do bairro Adriano Moreira, no municí-
pio do Cazenga, vive um cenário alarmante, porque as 
zungueiras transformaram a via em mercado. As vende-
doras vendem os seus produtos à beira da estrada, peri-
gando as suas vidas, bem como a dos automobilistas e 
dos peões que ali transitam diariamente. 

Apesar da esquadra móvel da Polícia estar próximo do 
local, nada é feito para pôr ordem no referido mercado, 
segundo disse Augusto José, de 35 anos, morador do 
bairro. “O que nós verificamos aqui todos os dias é 
tris te e preocupante. Não é possível que esta gente não 

entenda que isto é es trada e não um mercado “, lamentou 
o morador bastante indignado. Mateus José não percebe a 
falta de prudência por parte das zungueiras. E não entende 
também porque é que a Polícia não faz nada, uma vez que 
os profissionais da ordem pública circulam no local e têm 
uma esqua dra móvel ali. “Olhando as coisas da maneira 
em que estão, fico sem en tender qual é realmente o papel 
da Policia, se não nos colocam em segu rança nem cuidam 
para manter a or dem”, desabafou. 

Albano Zeferino, de 24 anos, é auto mobilista. Todos 
os santos dias passa por aquela via para ir para a escola 
e sente pavor quando vê as comer ciantes a venderem 
muito próxi mo à estrada. “Não é fácil transitar nesta 
via, principalmente nos dias de semanas. Você vai ver 
uma tre menda agitação, que não irá per ceber em que 
caminho deves colo car o carro”, disse, acrescentando 
que ali o perigo está à espreita to dos os dias. 

O mercado criado pelos comercian tes está muito 
próximo da Esco la Primária 712. Os alunos acusam as 
vendedoras de criarem todos os dias a desordem naquela 
via, consi derada, por eles, apertada. Hélder, de nove 
anos, estuda na quinta classe. A criança queixa-se que, 
por causa da confusão causada pelas zungueiras, fica 
sem direcção na hora de atravessar. “Não entendo nada. 
É que uma vende daquele lado, a outra vende deste. 

Às vezes quan do está a passar um carro, elas tiram 
rápido as coisas estrada e nós, como mais pequenos, não 
sabemos pa ra onde ir”, elucidou. 

Quem também se sente irritado com a presença das ven-
dedoras naquele lugar são os camionistas da fábrica de 
cerveja Cuca. Os homens, respon sáveis por levar todos os 
dias dezenas de caixas de cerveja, culpabilizam as zun-
gueiras pelos constantes engarrafamentos naquela via. 

“Muitas vezes estamos a sair da fá brica com um carrega-
mento e depa ramo-nos com dezenas de pessoas a vender 
mesmo à porta da entrada e saída dos camiões. A situ-
ação está mal, pá”, disse o camionista Fausti no Carlos, 
com ar de preocupado. 

3.10  Director nacional contra 
investidores que subvertem os 
preços e o mercado
Jornal de Angola
26 De Março de 2011

O director nacional de Inspec ção e Investigação das 
Activida des Económicas (DNIIAE) pediu, na quinta-
-feira, em Luanda, aos seus efectivos uma atitude activa 
para com os “Investidores mal Intencionados” 
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O comissário Alexandre Cane las, que discursava na 
abertura de um seminário dedicado à “pesquisa e for-
mação de preços”, alertou para o facto de investido-
res mal-inten cionados virem para Angola ape nas com 
o objectivo de “obterem lucro fácil” e “expatriarem 
capitais ilicitamente”, chegando alguns a aproveitar-se 
de “fragilidades do país para branquearem dinheiro”. 
Para esses, pediu, “a Polícia Eco nómica deve ser activa, 
organiza da, disciplinada e capaz de desco brir todos os 
actos que violam as normas, as leis e a Constituição”. 

Alexandre Canelas reforçou o pedido, instando os efec-
tivos da DNIIAE a mandarem esse género de investido-
res para os tribunais angolanos depois da conclusão das 
investigações. O director da DNIIAE propôs uma com-
ponente didáctica e pedagógica na interven ção policial 
contra os agentes eco nómicos que pervertem o mercado 
angolano de bens e serviços. De pois do seminário, 
anunciou, a Polícia Económica deve transmitir aos ope-
radores com “tendências especulativas constantes” e que 
in troduzem dados falsos nos docu mentos “formas mais 
adequadas de trabalharem, sem incorrerem em fraudes”. 

Alexandre Canelas reconheceu existirem “muitos inves-
tidores que estão dispostos a investir em Ango la, que 
estão dispostos a respeitar as leis que regulam a matéria 
de in vestimentos” e disse que “cabe à Polícia Económica 
estar atenta aos mal intencionados”. 

O director da DNIIAE falou das contingências do 
mercado interna cional que apontam para a iminên cia 
da subida dos preços de produ tos importantes, como os 
cereais, petróleo e derivados, algo que, re feriu, demons-
tra que vai ter reflexos sobre o mercado angolano. O 
director da DNIIAE apelou a uma actuação uniforme 
entre técnicos dos sectores institucional e privado para 
o cálculo dos preços não ser feito de maneira dife-
rente entre as várias partes envolvidas nos pro cessos de 
comercialização. 
“Temos de agir todos de maneira uniforme e este semi-
nário vai per mitir que possamos refrescar e for talecer 
conhecimentos, permitindo o ajustamento das nossas 
acções de inspecção e investigação”, decla rou o director 
nacional. 

Domingos Cordovill, consultor do Ministério das 
Finanças, um dos prelectores, atribuiu a especulação 
sobre os preços em Angola a “im perfeições do mercado 
e, principal mente, à falta de transparência e de informa-
ções”. O consultor aconse lhou as instituições a acatarem 
o que disse ser “uma recomendação de grande alcance 
social”, que é a execução de um sistema perma nente 
de divulgação dos preços dos principais produtos de 
consumo, entre os quais se incluem os bens de primeira 
necessidade. 

No seminário foram analisados temas legislativos e 
conceptuais da ciência económica relacionados com os 
preços, tendo como prelec tores Domingos Cordovill 
e Már cia Lira, também consultora do Mi nistério das 
Finanças. 

3.11  O paradoxo dos direitos 
fundamentais(3)
Semanário Angolense
26 De Março de 2011

Na agitação metropolitana de Luanda onde o preço de 
bens e serviços exorbitam em todos os cantos e os salários 
mais aceitáveis voam com a velocidade das especulações 
e da alta dos pre ços, é difícil acreditar que existam mer-
cados que configuram verda deiros «oásis» económicos 
para aqueles que se encontram rios ní veis mais baixos 
dos rendimentos mínimos. 

Nesses «oásis» económicos, en contramos preços e 
medidas pou co comuns na maioria das lojas e mercados 
urbanos. Na verdade, são micro-mercados que garan-
tem a sobrevivência de todos daque les que se sustentam 
com menos de 1 dólar/dia, conforme estatís ticas habi-
tuais de organizações internacionais, quando medem 
as economias dos países subdesen volvidos ou em via de 
desenvolvi mento, como o nosso. 

Esses micromercados, nalguns pontos também popu-
larmente co nhecidos como «arreiou-arreiou», chegam 
a ser centros de transac ções de mercadorias estipuladas 
com preços extraordinariamente baixos, para estarem ao 
alcance de famílias que enfrentam a mi séria extrema. As 
medidas são igualmente extraordinárias: por exemplo, 
uma mão cheia de to mate do Úcua (espécie pequena) 
chega a custar 5,00 kwanzas, en tre outros preços «incrí-
veis» do género. ‘ 

É um quadro que espelha a marginalização da econo-
mia an golana ao extremo, ao ponto de resultar na con-
fusão finalística da comunidade e do mercado. Ou seja, 
se aquele persegue a es tabilidade pela solidariedade, 
este persegue o ganho assente no egocentrismo da con-
corrência comercial e como tais incompatí veis. Porém, 
a miséria e a neces sidade de sobrevivência humana 
fazem questão de harmonizá-las numa balada que torna 
profuso o ritmo progressivo da pobreza das populações 
circunscritas em co munidades periurbanas. 

É uma realidade que não deixa de arrepiar os valores 
fundamen tais consagrados na Lei Constitu cional, 
através de princípios ins critos como direitos e liberda-
des individuais: o direito à vida (art. ° 30. °), o direito à 
integridade pes soal (art.º 31. °), o direito à livre iniciativa 
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económica (art. °38.0) e o direito ao ambiente (art. ° 39. 
°) entre outros; assim como, atra vés de princípios inscri-
tos como direitos económicos e especiais tais como o de 
saúde e protecção so cial (art.º 77. °) ou mesmo inscritos 
no sistema de organização econó mica nacional. 

Não deixa de se fazer referên cia ao princípio da digni-
dade hu mana, enquanto valor inerente à conservação 
e preservação da espécie humana em sociedade, como 
conquista dos movimentos constitucionais pós-medie-
vais e consagrado em todas as consti tuições democráti-
cas, mesmo as mais conservadoras ou centralistas 

Em tais micromercados, em bora estejam patentes valores 
de solidariedade humana, faltarão, de modo flagrante, 
valores ine rentes ao direito ao ambiente, pela ausência 
gritante de higiene e de elementos mínimos aceitáveis 
para a conservação e preservação da saúde pública. Não 
raramente, esses micro-mercados passeiam toda a sua 
existência precária em zonas de risco extremo para a 
saúde humana, onde a pestilência das lamas transpare-
cem a envol vência de águas nauseabundas e da fartura 
de um lixo multiforme em montanhas de tamanhos, 
apa rência e colorações abusivos. E as mercadorias nelas 
transacciona das raramente fogem do mesmo quadro 
sanitário dramático; con correndo no espaço com moscas 
e outros insectos nocivos, à saúde humana. 

Por isso, resumem-se em mer cados da miséria, embora 
alimen tem a maior parte das populações concentradas 
em zonas peri-urba nas das grandes cidades. 

Com efeito, a nova Lei Consti tucional já é alérgica à 
impunida de do Estado e seus órgãos quanto à viola-
ção, por acção ou omissão, dos direitos económicos e 
sociais consagrados. Para tal, estabelece a possibilidade 
de recurso judicial contra o Estado, nomeadamente 
mediante propositura de acções de Responsabilidade 
Civil, sobretudo quanto aos deveres de mate rialização 
dos direitos em referên cia. Em primeiro lugar,”, consagra 
a responsabilidade do Estado e de outras pessoas colecti-
vas públicas (art.° 75.°, n.ol). Ou seja, postulan do que «O 
Estado e outras pessoas colectivas públicas são solidária 
e civilmente responsáveis por ac ções e omissões prati-
cadas pelos seus órgãos, respectivos titulares, agentes e 
funcionários, no exercí cio das fU’1ções legislativa, juris-
dicional - administrativa, ou por causa delas, de que 
resulte viola ção dos direitos, liberdades e ga rantias ou 
prejuízo para o titular destes ou para terceiros». E refor ça 
(n.o 2), estabelecendo que «os autores dessas acções ou 
omissões são criminal e disciplinarmente responsáveis, 
nos termos da lei». 

Em segundo lugar, prescreve as formas de concretiza-
ção desta possibilidade através do direito de petição, 

denúncia, reclamação e queixa (art.°73.o) e o direito 
de acção popular (art.° 74.°), como mecanismo de 
impulsionamen to de tal responsabilidade, sem preju-
ízo de outros instrumentos similares ou equivalentes 
estabe lecidos em leis ordinárias. É claro que a falta de 
imple mentação de programas políticos pelo partido 
político no poder, resultantes de promessas eleito rais, é 
em geral punida pelos actos eleitorais dos cidadãos no 
exercí cio periódico do direito de voto consagrado pela 
Lei Constitucio nal. O que, obviamente, não dis pensa 
o concurso dos instrumentos constitucionais menciona-
dos acima, em favor da realização efectiva dos direitos 
económicos e sociais em causa. 

Nesta base, a existência de tais micromercados, apesar 
do papel sustentador de uma economia privada de emer-
gência que serve as populações periurbanas, cons tituem 
verdadeiros factos ilícitos praticados (por omissão) 
pelo Es tado e como tais constituem-no na obriga-
ção de reparar os danos deles resultantes. Na verdade, 
o consumo verificado em tais mi cromercados repre-
sentam, a mais das vezes, danos irreversíveis à saúde 
pública, que se reflectem na curta longevidade dos 
indivíduos no contexto da esperança de vida nacional. 
Esta responsabilidade é ainda mais evidente quando o 
Es tado se mostra inoperante quanto à necessidade de 
estruturação de uma economia privada concor rencial 
que emancipe as activida des económicas informais em 
que se constitui a maior parte da acti vidade económica 
privada nacio nal, por si só incipiente, se compa rada com 
a omnipotente presença da economia pública animada 
pe los concursos e contratações pú blicas eivados de crité-
rios de im parcialidade duvidosa. 

A partir do enunciado consti tucional fica claro que os 
admi nistradores comunais ou munici pais responsáveis 
pela realização de condições necessárias ao bem  estar 
das populações sujeitas a tais micromercados podem ser 
criminal e disciplinarmente res ponsabilizados se os cida-
dãos or ganizados entenderem instaurar os referidos pro-
cessos judiciais ou disciplinares. E isto sem prejuízo da 
acção judicial sobre a mesma matéria contra o Estado.

3.12  Mulheres empreendedoras falam 
do mercado informal
Jornal de Angola
28 De Março de 2011

 Encontro Nacional da Mulher Empreendedora começa 
amanhã na cidade do Uíge, sob o lema “Va lorizar a pre-
sença da mulher no ce nário empresarial”. A presidente 
da Associação das Mulheres Em preendedoras do Uíge, 
Georgina dos Anjos, disse durante uma con ferência de 
imprensa, no auditório da Emissora Provincial do Uíge, 
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que a representação local das mu lheres empreendedoras 
vai levar a debate a situação das mulheres vendedoras do 
mercado informal. 

“A associação tem acções de tra balho com as mulheres do 
mercado informal, porque são elas que pre cisam de mais 
ajuda, mais apoio e precisam de sair do negócio infor mal 
para o formal. Na província existem poucas empresá-
rias, por isso queremos puxar mais mulhe res para este 
ramo”, disse Georgina dos Anjos. A empresária revelou 
que na província existe muitas mu lheres com iniciativa e 
coragem pa ra progredir no ramo empresarial. 

A Federação Angolana da Mulher Empreendedora 
assinou um acordo com o Banco Sol no sentido de 
fi nanciar pequenas iniciativas das mulheres através 
do programa “Mi cro-crédito Sol”, além de financiar 
também grandes projectos empresa riais idealizados por 
mulheres. O ob jectivo é melhorar a situação econó mica 
das mulheres no país. 

“A Federação Angolana das Mu lheres Empreendedoras 
tem feito tudo para que as nossas associadas,sejam con-
templadas com o micro -crédito. Foi assinado, no ano 
passado, um protocolo entre o Banco Sol e a Federação 
das Mulheres Em preendedoras, para a concessão de 
financiamento às mulheres”, disse. 

Georgina dos Anjos acrescentou que o projecto já 
começou noutras províncias e, no Uíge, aguarda-se 
apenas a presença dos técnicos do Banco Sol, para o 
arranque do pro cesso: “as vendedoras e quitandei ras já 
receberam informações sobre as vantagens do financia-
mento e vão, nos próximos dias, frequentar seminários 
para estarem dotadas de conhecimentos sobre a gestão 
do crédito e dos seus negócios”. 

A representante das mulheres empreendedoras no 
Uíge disse que, apesar do reduzido número de mulhe-
res empresárias na provín cia, foram criados núcleos de 
asso ciações nos municípios, para que mais quitandeiras 
estejam agrupa das e organizadas para beneficia rem de 
financiamento. 

“Hoje muitas mulheres já não de pendem apenas dos 
homens para sustentar as suas famílias. Há um grande 
envolvimento das mulheres no cenário empresarial e 
hoje já po demos ver nas nossas cidades lan chonentes, 
lojas, boutiques, talhos e outras estruturas de negócios, 
cujas proprietárias são mulheres”, referiu. 

A presidente da Associação das Mulheres Empreendedoras 
do Uí ge, Georgina dos Anjos, pediu maior abertura e 
desburocratização dos bancos no processo de conces-
são do microcrédito às mulheres de negócios, tendo 

defendido a neces sidade de ser ponderada a obriga ção 
de hipotecas ou bancarização dos salários na atribuição 
do finan ciamento. 

3.13  Construção de entrepostos 
comerciais recomendada na 
provícia de Cabinda
Jornal de Angola
15 de Março de 2011

A sétima sessão ordinária do conselho de Cabinda rea-
lizada, na segunda-feira, na capital da província, reco-
mendou a cons trução de entre postos comer ciais nos 
principais mercados fronteiriços da região para facili tar 
a actividade comercial naque las localidades. 

O comunicado final do encontro refere que a constru-
ção de merca dos, armazéns/entrepostos comer ciais e de 
câmaras de frio nas prin cipais fronteiras e nos municí-
pios, comunas e localidades, com gran de concentração 
populacional, vai permitir aos comerciantes da pro víncia 
contribuírem na redução da pobreza. 

Os participantes analisaram tam bém questões relacio-
nadas com a celeridade e qualidade das obras de aber-
tura de estradas no interior da província, permitindo ao 
governo adequar o sistema de melhoria da actividade 
comercial, criando re des de abastecimento. 
O conselho recomendou maior atenção, por parte do 
sector da agricultura, na implementação de programas, 
cujo objectivo é a recuperação das principais unidades 
produtivas, com vista revalorização do coconote, óleo de 
palma, café e cacau. Os membros do conselho da pro-
víncia analisaram a situação do porto e das alfândegas, 
a”mo dalidade de aproveitamento das estruturas existen-
tes e de aplica bilidade do regime aduaneiro es pecífico de 
Cabinda. Quanto ao apoio empresarial e investimento 
privado, o conselho decidiu au mentar o investimento 
nacional e estrangeiro para garantir a suste 0 tabilidade 
do desenvolvimento económico, a reconstrução nacio-
nal, a criação de emprego, a redu ção da pobreza e a 
formação de uma base empresarial e económi ca de alto 
nível controlada por gestores angolanos. 

3.14  Automobilistas menos afogados 
Novo Jornal
17 de Março de 2011

Quem, por viatura, se movimentasse para a pe trangolou 
cacuaco, usando como trajecto a rota que passa pelo 
mercado Roque Santeiro sente agora algu ma calma 
naquela estrada que era agitada de Terça- feira à 
Domingo, tornando a vida dos condutores menos com-
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plicada. Siumara dos Reis, moradora do complexo de 
Eco-campo, em Cacuaco, confirma tal facto. 

Aquela estudante do Colégio Alpega usa aquela via 
du rante a semana e confessa que havia uma grande dife-
rença entre o tráfego que se estava no tempo em que a 
praça estava ali instalada”. Das cinco horas da manhã até 
o pôr-do-sol, conta a in terlocutora, a agitação não parava, 
num “entra e saj1’ de todos que acorriam àquele que já 
esteve entre os gran des mercados a céu aberto de África. 

3.15 Vendedores abandonam 
 o mercado do Panguila

O Independente
19 De Março de 2011

 Apenas 40 porcento dos cinco mil e 500 lugares disponíveis 
no mercado municipal do Pan guila estão ocupados, segundo 
a ministra do Comércio, Idalina Valente, que, num encon-
tro com a direcção do Governo Provincial de Luanda, esta 
semana, mostrou-se preocupada com a situação. 

Disse ser urgente traçar estratégias, no sentido de levar 
mais vendedores para o local, apesar do empreendi-
mento não estar directamente ligado ao seu ministério 
mas sim ao Governo Provincial de Luanda (GPL) através 
da Administração municipal do Cacuaco. 

Idalina Valente adiantou que outros factores que não 
foram acautelados antes da transferência estão na 
origem da fuga dos comerciantes para outros mercados 
informais sem as condições adequadas para o exercício 
da actividade comercial. 

O novo Mercado Municipal do Panguila, localizado a 
18 quilómetros a norte de Luanda,conta com um posto 
médico, dependências dos bancos BIC e B PC para faci-
litar as transações financeiras dos comerciantes.                             
 
O recinto reserva uma área para o estacionamento de 
mais de 400 viaturas.A infra-estrutura ocupa uma área 
de 250 mil metros quadrados e comporta cinco mil e 
376 bancadas, 200 armazéns, 36 câmaras frigorificas, 
144 lojas, 112 bancos de pousos, 13 chafarizes, igual 
número de casas de banho. O complexo comercial conta 
igualmente com uma área administrativa, 48 refeitórios, 
posto policial e uma zona verde. 

A distância e o difícil acesso estão na base da ausência 
dos vendedores.”Gostei do mercado por ter melhores 
condições que o Roque Santeiro, mas estamos muito 
preocupadas com o estado das vias e o volume de 
camiões que por aqui circulam”, disse ao lndependente 
uma ex -vendedora do Roque Santeiro.

Muitos vendedores reclamam da distância e da dificul-
dade em termos de transportes já que por ser uma zona 
pouco habitada e sem os níveis cresci mento de outras 
regiões de Luanda, desencoraja os taxistas e mesmo as 
operadoras de transportes públicos, agravando a situa-
ção dos vendedores. “Hoje levei quatro horas para sair 
da zona em que vivo para aqui e posso afirmar catego-
ricamente que não foi nada fácil”, disse uma peixeira. 

Joaquina Pedro, que também vendia peixe no antigo 
Roque afirmou que o entendimento de gran de parte dos 
vendedores que a falta de clientes se deve ao factor dis-
tância e às dificuldades de acesso ao local. Ela defende 
que o Governo deveria, pri meiro, concluir as obras 
de reabilitação da estrada principal que dá acesso ao 
mercado e transferi-los apenas em Janeiro deste ano. 

A estrada ainda apresenta um mau estado principal-
mente nas imediações da fábrica Vidrul e da estação 
de tratamento de águas de kifangondo, apesar da inter-
venção que vem sendo feita pelas construtoras Queiroz 
Galvão e Andrade Gutierrez. 

Apesar de residir na comuna do Kikolo, Joaqui na Pedro 
contou a nossa reportagem que também saia de casa às 
5 horas e30 minutos, mas só chegava ao destino quatro 
horas depois. Olha, eu só consegui chegar cedo porque 
vim com carro próprio e se tivesse que fazer essa desloca-
ção de táxi certamente chegaria lá mais tarde. 

As nossas despesas variam de 300 a 400 mil dólares” 
fruto dos empréstimos ban cários que fizemos e ainda 
assim aplicamos as nossas casas com o hipotecas. Mas 
adiante de tal situação tememos que não conseguiremos 
honrar com tais compromissos”, disse alarmada. 

No entender da comerciante Lina António,ape sar de 
existirem vários postos policiais e uma unidade dos 
bombeiros ao longo da via Cacuaco /Luanda, as auto-
ridades governamentais não conseguirão resolver os 
problemas de correntes da mudança de mercado. “Não 
estou a desejar mal mas como elevado número de pessoas 
que virão para aqui, aumentar certamente os índices de 
sinistralidade nesta via” pressagiou. 
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4  OGE INVESTIMENTOS 

  PUBLICOS E 

  TRANSPARENCIA

4. 1  Sector da educação é privilegiado 
no OGE
Novo jornal
04 De Março de 2011 

O governo reagiu quarta-feira, em Luanda, ao relatório 
da UNES CO que diz que Angola gasta mais dinheiro 
na formação militar do que no ensino básico. 

Uma fonte do Ministério da Eco nomia (ME), que 
prestou infor mações ao Novo Jornal, adian tou que o 
sector social foi o mais beneficiado nos últimos dois anos 
no Orçamento Geral do Es tado (OGE), “com 31% do 
va lor total das despesas, contra os 30,3% do OGE de 
2010”. 

Dos 31 % afectos ao sector social, a educação foi con-
templada com 8%, ao passo que a defesa não vai para 
além dos 5% do valor to tal do OGE. “São relatórios 
de sactualizados e que não reflec tem a realidade do país”, 
referiu a fonte, salientando que muitas organizações inter-
nacionais recebem informações deturpadas sobre Angola. 

De acordo com o relatório da UNESCO, divulgado terça-
-feira, Angola e Guiné-Bissau gastam mais dinheiro na 
formação mili tar do que no ensino básico e um pequeno 
corte nas despesas da Defesa permitia que mais de 600 
mil crianças fossem à escola. Para o documento, “muitos 
dos países mais pobres gastam signi ficativamente mais 
em armas do que na educação básica”. 

Numa análise a vários países, a Agência das Nações 
Unidas pa ra a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) 
concluiu que Angola é o segundo país que mais dinhei ro 
gasto com a vertente militar do que com a educacio-
nal e a Guiné-Bissau é o quarto. Segun do o relatório, a 
Guiné-Bissau gasta 3,8% do Produto Interno Bruto nos 
investimentos milita res e Angola 3,6%. 

Se esses países cortassem 10% nas despesas militares isso 
permitiria que mais 34 mil crianças tivessem acesso à 
escola na Gui né-Bissau e 590 mil em Angola. 

O relatório daquela agência da ONU indica ainda que 
várias pes quisas detectaram altos níveis de trabalho 
infantil e baixos ní veis de assiduidade na escola em pro-
víncias angolanas que foram mais afectadas pelo con-
flito ar mado. 

O documento revela que os con flitos armados privam 28 
milhões de crianças de educação no mun do, expondo-as 
a ataques contra as suas escolas e a violências se xuais, 
entre outras. 

4.2  Municípios têm mais verbas do 
OGE para apoiar programas contra 
pobreza
Jornal de Angola
25 De Março de 2011

O vice-ministro do Planeamen to, Pedro Luís da Fonseca, 
anun ciou ontem, em Luanda, que o Executivo pretende 
elaborar o Or çamento Geral do Estado para 2012 com 
mais recursos para as administrações municipais para 
realização das várias acções de combate à pobreza. 

Segundo Pedro Luís da Fonseca, que falava durante a 
Mesa Redonda sobre o tema “A nova filosofia de combate 
à pobreza”, emitida pela Rádio Nacional de Angola 
(RNA) e Televisão Pública de Angola (TPA), além dos 
recursos provenientes do Orçamento, as administrações 
mu nicipais podem arrecadar mais re ceitas, uma vez que 
já foi aprovado Regime Financeiro local.
 
Pedro Luís da Fonseca disse que até ao momento “os 
recursos afec tados para as acções de combate à pobreza 
foram os possíveis e não os necessários para que os 
municí pios atingissem um grau de desen volvimento 
maior e resolvessem os seus problemas”. Estes recur-
sos, em seu entender, foram à medida da capacidade do 
OGE.
 
O vice-ministro deu a conhecer que nas capitais pro-
vinciais foram afectados cerca de 288,6 milhões de 
kwanzas e nos restantes municí pios 214.521 kwanzas. 
Este valor, multiplicado pelos 164 municípios do 
país, perfaz uma verba de cerca de 37 mil milhões de 
kwanzas. Pa ralelamente a esta verba, referiu Pedro Luís 
da Fonseca, foi criado um programa para atender às 
preo cupações dos municípios no dominio da saúde e 
afectada, a cada um deles, uma verba de 191,5 milhões 
de kwanzas, que perfaz, no OGE, 31,2 mil milhões de 
kwanzas. 

De acordo com a coordenadora da Comissão Nacional 
de Luta contra a Pobreza, Rosa Pacavira, o Executi vo 
pretende reduzir a pobreza extre ma, principalmente no 
meio rural, através de vários programas que vi sam pro-
mover o acesso a toda a po pulação aos serviços públi-
cos bási cos, como água potável, ensino, saúde, educa-
ção, emprego, sanea mento básico e outros. O sector 
do Comércio, segundo o vice-ministro e membro da 
Comissão Nacional de Luta contra a Pobreza, Archer 
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Man gueira, tem a responsabilidade de criar condições 
para o escoamento do produto do campo para a cidade.

Por este motivo, referiu, está previs ta a criação de centros 
de recolha de produtos, próximos dos centros de pro-
dução, e centros logísticos de distribuição e junto dos 
centros de consumo. O Ministério do Comér cio tem a 
responsabilidade de criar mecanismos de financiamento 
aos comerciantes rurais, de forma que possam comprar 
os produtos ao pró prio produtor. Archer Mangueira 
disse que estão definidas três moda lidades de financia-
mento, o fundo de mercadorias para grossista, o fundo 
para investimento para aque les que pretendem apostar 
na cons trução de infra-estruturas para es coamento da 
produção e o fundo cir culante para os retalhistas.
 
No sector da Agricultura, o se cretário de Estado, Amaro 
Tati, informou que estão a ser feitos esfor ços no sentido 
de haver, este ano, maior disponibilidade de adubos 
a preços mais baratos, dar mais vida ao trabalho de 
vacinação de ani mais, criar mais emprego no campo e 
garantir maior segurança alimen tar e nutricional. 
Rádios comunitárias 
A nível do sector da Comunicação Social, Luandino 
de Carvalho, mem bro da Subcomissão de Documenta-
ção, Marketing e Cultura, afirmou que se pretende 
criar rádios comuni tárias em todos os municípios para 
divulgar informações referentes às acções de combate 
à pobreza e não só e servir de canal de mobilização 
da população para participar no desen volvimento da 
comunidade. 

Para o vice-ministro da Adminis tração do Território, 
Cremildo Pa ca, há necessidade de se aprofundar e 
melhorar o processo de descen tralização e desconcentra-
ção admi nistrativa, através do fortalecimen to das capa-
cidades humanas a nível dos municípios.
 
A fiscalização do cumprimento das acções de combate 
à pobreza em todo o território nacional cabe à Unidade 
Técnica Nacional, coor denada pelo Ministério do Planea-
mento e coadjuvado pelo Ministé rio da Administração 
do Território. A coordenadora da Comissão Na cional 
de Luta contra a Pobreza, Rosa Pacavira, disse que a 
unidade técnica já tem preparado o sistema de monito-
rização para fazer o acom panhamento das acções conce-
bidas em cada província. 

4.3 Governador do BNA: sector 
petrolífero vai ter novo regime 
cambial
O país 
25 De Março de 2011 

José de Lima Massano, Governador do banco central, 
revela que o novo regime cambial está a ser ultimado 
para ser apresentado à Assembleia Nacional e reafirma 
o objectivo de regular a circulação de moeda estrangeira 
na economia. 

O novo regime cambial para o sector petrolífe ro já foi a 
Conselho de Ministros e encontrasse a ser ultimado com 
vista à sua apresentação à Assem bleia Nacional, revelou o 
Governa dor do Banco Nacional de Angola, José de Lima 
Massano, a O País. A nova regulamentação contempla 
as operações efectuadas pelo sec tor petrolífero: “estamos 
a falar de algumas componentes das receitas das com-
panhias, as quais deverão ser domiciliadas no país, bem 
como de pagamentos efectuados por es tas e que ocorrem 
na economia in terna”, esclareceu o Governador. 

José Massano sublinha que “com a presença da indús-
tria petrolífera no sistema potencia-se a economia e o 
sistema financeiro”. Dissipa, contudo, a ideia de que 
os fluxos de liquidez provenientes do sector pe trolífero 
possam reflectir -se negati vamente sobre a massa mone-
tária, originando pressões inflacionistas visto assegu-
rem, essencialmente, o pagamento de serviços prestados 
internamente. 

O BNA prossegue, em definitivo, o objectivo de regular 
a circulação de moeda estrangeira na econo mia e, em 
particular, a concessão de crédito em divisas, ou seja, 
de conter a liquidez em moeda es trangeira. “Pretende 
o BNA tornar mais eficaz os seus instrumentos de polí-
tica monetária e prosseguir o exercício de protecção da 
moeda nacional”. 

José Massano adiantou que o BNA está a trabalhar com 
a banca comercial, designadamente com a Associação 
Angolana de Bancos (ABANC), na nova regulamenta-
ção relativa ao recurso à moeda estran geira. “Trata -se de 
urna matéria que exige prudência dada a complexi dade e 
características da nossa eco nomia” refere. 

O Governador do BNA deixa bem claro que o princi-
pal objectivo da política monetária é a estabilida de dos 
preços e, nomeadamente, o controlo da inflação “a nossa 
meta não é a taxa de câmbio é a inflação e intervimos 
sempre que enten dermos que a taxa de câmbio está a 
interferir no normal funciona mento da economia”. E 
mostra-se optimista quanto à possibilidade de uma 
quebra significativa da inflação média no corrente ano, 
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assinalando que “a inflação acumulada está a cair desde 
Novembro de 2010”. 

Quanto ao “desvio” do objectivo constante no acordo 
“Stand-by” firmado com o FMI relativamente ao tecto 
fixado ao crédito líquido doméstico, que terá sido exce-
dido, em 2010, segundo Q relatório res peitante à 4ª ava-
liação do acordo, em kz 160 mil milhões, o Governa dor 
do BNA refere continuamos a fazer o nosso trabalho e 
estamos a corrigir” a situação, chamando, entretanto, a 
atenção para o “pro blema que tem a ver com a forma 
como algumas dessas operações eram registadas, o que 
também está a ser objecto de correcção”. 

José Massano, que encerrou a 2ª edição da conferência 
CEO Ex perience – Desafios e Perspecti vas, uma ini-
ciativa conjunta da Accenture e do Expansão, evento 
que assinalou o 2º aniversário do semanário angolano 
de economia, após recordar, na sua intervenção, que o 
impacto da crise financeira internacional obrigou ao 
recurso a instrumentos de política monetária restritiva, 
como o aumento da taxa de redesconto e da taxa dos 
títulos de dívida pública, com o objectivo de “preservar 
o valor da moeda e conter a inflação”, considerou que, 
com a alteração das circunstâncias, ou seja, reencontrado 
o equilíbrio fiscal e a recomposição progressiva das reser-
vas internacionais líquidas (R1L), que já cobrem cinco 
meses de importações (o objectivo é a co bertura de seis 
meses), deixou de se justificar a manutenção das taxas 
de juro a níveis tão elevados. A prosse guir na mesma via, 
interrogou-se, “não estaríamos a matar o paciente com 
a cura?”. 

A inversão da trajectória da poli tica monetária teve início, 
assina lou “em meados do ano passado, tornando-se bem 
mais visível no último trimestre de 2010” e passou pela 
descida da taxa de redesconto e pela colocação da taxa 
de juro do banco central “em níveis que nos parecem 
mais ajustados ao próprio momento da economia”. 

“Nas últimas sessões de leilão de títulos pú blicos os BT 
para uma maturidade de 365 dias, exemplificou, a taxa 
mais alta foi de 12,5 %”. Trata -se de um “exercício que 
começa agora a produzir os primeiros efeitos reais sobre 
a economia, mas que vai levar 
seu tempo”, reconheceu. 

O Governador do banco central lembrou que a eco-
nomia se ressen te mais imediatamente das subidas das 
taxas directoras do que da sua descida: “quando se trata 
de um processo de subida de taxas é tudo mais célere mas 
quando o percurso é o inverso há sempre constrangi-
mentos”. Considerou que “aprimo rar os seus instrumen-
tos de inter venção no mercado de modo a que numa 
economia aberta possa regu lar, mantendo os níveis ade-

quados de liquidez por via do controlo da taxa de juro” 
constitui um dos de safios que se colocam ao BNA. 

Um outro desafio consubstancia- se, segundo José 
Massano, na esta bilidade cambial e na credibilidade da 
moeda nacional, bem como na confiança nela deposi-
tada pelos agentes económicos. “O ano pas sado o BNA 
colocou no mercado USD 11,6 mil milhões para apoiar 
o processo de importação de mer cadorias e pagamento 
de serviços contratados ao estrangeiro; este ano, não 
terminámos ainda o mês de Março, o BNA já colocou 
USD 3,2 mil milhões na economia”. Ela está a servir, de 
facto, para apoiar o pro cesso de produção, para apoiar o 
fo mento de actividades empresariais, para apoiar o cres-
cimento e a sus tentabilidade da nossa economia?”. 

A revisão da regulamentação cambial não permitirá 
apenas “cla rificar a forma como a moeda es trangeira 
pode ser utilizada na eco nomia naciona1”, tornará 
também o “processo mais leve, há muito pa pel há ainda 
muita burocracia nas transacções cambiais”, sublinhou 
o Governador do BNA. “À medida que formos moder-
nizando a 
nossa instituição e a nossa prática permi tiremos que a 
actividade empresa rial seja mais eficiente no domínio 
cambial”, sublinhou. Por último, José Massano abordou 
as funções de supervisão do banco central, adiantando 
que há que introduzir “melhorias operacionais no 
próprio sistema, melhorando a regulamen tação e sobre-
tudo mantendo um diálogo permanente e activo com os 
principais operadores”. O objectivo é adoptar as melho-
res práticas in ternacionais na matéria, tornando “a nossa 
praça uma referência, aqui na região para começar”. 

“ A nossa meta não é a taxa de câmbio é a inflação e 
intervi remos sempre que entendermos que a taxa de 
câmbio está a interferir no normal funcionamento da 
economia”

Atrasados liquidados em 60% 
A crise internacional acabou por ter um impacto sig-
nificativo sobre a economia angolana por via do sector 
público, vulnerável a cho ques externos que afectem 
nega tivamente as receitas petrolíferas, sendo que aquele, 
constituindo o “motor da economia”, gerou “pas sivos 
significativos”, referiu Ar mando Manuel, Secretário para 
os Assuntos Económicos do Presiden te da República, na 
intervenção que produziu na abertura da conferên cia 
CEO Experience – II Edição. “A liquidação dos atrasa-
dos estará na ordem dos 60%, quer com os ope radores 
privados quer com a banca comercial. 

Após afirmar que as perspectivas para este ano “são 
positivas”, com o programa do sector público em linha 
com as perspectivas da pro gramação “Angola 2025” 
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e os gastos públicos a manterem -se alinhados com a 
perspectiva do défice, bem como com a perspectiva de 
infla ção, Armando Manuel referiu que a ideia é “ree-
quilibrar a despesa não numa óptica pública mas numa 
óp tica de reposicionamento das insti tuições financeiras 
do Estado”. 

O responsável acentuou que já foram dados os primeiros 
passos da reforma fiscal, a qual “visa re forçar a capa-
cidade da adminis tração tributária e a justiça fiscal, 
desagravando as taxas de imposto”. Armando Manuel 
frisou que “taxas altas (de tributação) estimulam a 
evasão”. Serão efectuados reajus tamentos nos Impostos 
Industrial e Predial Urbano. 

O representante da Presidência da República conside-
rou funda mental “olhar para um conjunto de fileiras 
com vista a reduzir os fluxos cambiais”, o que significa 
“estimu lar a produção local, satisfazendo as necessida-
des internas e a poupança doméstica”. Realçou ainda a 
importância no quadro do desenvol vimento da matriz 
económica do país, dos sectores agro-industrial, têxtil, 
bem como a fileira da madeira a indústria moageira 
(orientada para a produção de farinha e cere ais, a pro-
dução de gás natural (que vem captando investimentos 
in dustriais para o Soyo) e a indústria de fertilizantes. 

Armando Manuel chamou a atenção para os reflexos 
cambiais produzidos pelo peso do sector público e pelas 
características pró prias de uma economia de ertc1ave e 
ainda para o facto de “uma parte significativa da c̀esta 
básicá  dos produtos que contam para a in flação estar 
associada a bens ali mentares”. Neste capítulo salientou 
que “o Programa do Executivo no domínio agrário, que 
conta com a ajuda do Banco de Desenvolvimen to da 
China, permitirá assegurar a oferta de alguns dos com-
ponentes alimentares decisivos na “cesta bá sica”.

Realçou a importância dos qua tro pilares em que 
assenta o Plano Nacional do Executivo: desenvolvi-
mento humano; combate á pobreza com vista à redução 
de grandes desequilíbrios; desenvolvimento inte grado e 
melhoria da gestão pública. Outra prioridade é a valori-
zação do capital humano, o qual deve “gerar eficiência e 
produtividade”. 

A concluir a sua intervenção, Ar mando Manuel disse 
que “procu ramos estimular o génio inventivo dos ges-
tores deste país” e citou uma frase do economista Jean-
Baptiste Say: “cada procura gera uma ofer ta”, pelo que 
os gestores hábeis tomarão os constrangimentos para 
assegurar a oferta.

O que pensam os gestores 
 No painel de CEO’s da conferência CEO Experience 
- II Edição, orga nizada pela consultora Accenture e o 
semanário Expansão, partici param Emídio Pinheiro, 
presidente da Comissão Executiva do Banco de 
Fomento Angola (BFA), Carlos São Vicente (presi-
dente do conse lho de administração da AAA Se guros, 
Rui Carreira, administrador Executivo da TAAG 
- Linhas Aéreas de Angola e Rui Cruz, presidente do 
conselho de administração da Imo gestin. Também 
marcou presença Matthew Robbinson, chief business 
ana1yst da Accenture. A moderação esteve a cargo de 
Evaristo Mulaza, director do jornal Expansão e Mi guel 
Coutinho, do Diário Económi co. 

Carlos São Vicente (AAA Seguros) 
Angola não arrumou as coisas de baixo do tapete. 

Os desafios que temos não con sistem só em vencer a pobreza, 
também há que construir a classe média. Precisamos que a 
livre ini ciativa tenha suficiente espaço para se mover. 

O futuro de Angola não está ape nas a diversificação mas 
passa, a de tudo, pela energia – petróleo, gás e hidro-
-electricidade. Temos de saltar de uma economia muito 
informal para uma economia que exponha “o sucesso à 
luz do dia. Quem tem, tem de consumir e investir. 

Não existe qualquer entidade que forme em gestão de 
risco e cálculo actuarial. 

O país africano que mais respeita os contratos é Angola 
e a estabilida de dos contratos na indústria petro lífera é 
uma das razões do sucesso do país. 

Os angolanos quando têm opor tunidades tornam-se 
excelentes. 

Emídio Pinheiro (BFA) 
Contamos com o carácter de uma população jovem. 
Trata-se de uma demografia favorável, o que já hoje 
se faz sentir nas nossas organiza ções. No BFA a idade 
média dos co laboradores é de 29 anos. Mas em matéria 
de recursos humanos não é possível pôr uma pessoa que 
salta 50 cm a saltar 2m de repente. 

O principal desafio é o do empre go. Temos que nos 
organizar para participar no mercado mundial da agri-
cultura, floresta etc. Há que nos focarmos também na 
energia, in c1uindo a “energia verde”. 

Angola tem de desenvolver sec tores competitivos no 
mercado mundial, seja no plano das expor tações seja no 
da substituição de importações. 
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Rui Carteira (TAAG) 
Há que apostar no capital humano e no reforço deste 
através das uni versidades. 
Há que reforçar as instituições democráticas. 

Não se deve descurar o sector dos serviços, transversal a 
todas as áre as da economia. 
Tínhamos perto de 4.000 traba lhadores e havia 1.500 
excedentá rios. Faltavam 500 de qualidade. 

Era preciso afastar 2.000 para in tegrar 500. Assim surgiu 
o Progra ma Voluntário para Integração de Quadros. 
A TAAG tem de mudar o modelo de gestão para se 
tornar uma em presa eficiente. A qualidade actual do 
serviço da TAAG deixa muito a desejar.

 Rui Cruz (Imogestin) 
Travamos a luta pelos talentos. O capital humano 
é o nosso ponto mais frágil, a qualidade dos recur sos 
humanos é baixa. Não só do ponto de vista da qualidade 
técnica, também na perspectiva da quali dade humana. 
O sistema educativo não é suficiente para alavancar o 
desenvolvimento do país. 

Angola vive uma crise de valores. O país está a ser diver-
sificado e as assimetrias estão a agravar-se. Precisamos de 
um Estado que possa alavancar o sector privado. 

4.4  O papel do orçamento do Estado 
na redistribuição do rendimento 
nacional
Continente
25 De Março de 2011

Para o cumprimento das suas fun ções, o estado burguês 
dispõe de uma enorme máquina estatal: o exército, a 
polícia, os órgãos re pressivos e judiciais, os órgãos de 
espionagem e de observação, os órgãos da administra-
ção pública e os de influência ideológica sobre as massas. 
Este aparelho é mantido a militarismo contemporâneo 
é o re sultado do capitalismo. Em ambas as suas formas 
e uma manifestação vital do capitalismo: como força 
armada que os Estados capitalis tas empregam nos seus 
conflitos externos e como arma que serve, nas mãos das 
classes dominantes para reprimir qualquer movimento 
custa do orçamento do Estado, que se alimenta de 
impostos e emprés timo. O orçamento do Estado é um 
instrumento pelo qual se efectua a redistribuição de uma 
parte do ren dimento nacional no interesse das classes 
exploradoras. Adopta a for ma de conjunto anual das 
receitas e despesas do Estado. Marx escreveu que o orça-
mento do Estado capi talista é um orçamento de classe, 
um orçamento para a burguesia. As despesas do Estado 
capitalista são, na sua imensa maioria, improduti vas. 

Uma parte enorme dos recur sos do orçamento público 
destina -se no capitalismo a preparação e ao sustento de 
guerras. 

Este mesmo carácter tem as despesas com inves tigações 
científicas para a produção e aperfeiçoamento de novas 
armas de extermínio em massa e com o fomento de 
actividades subversivas no estrangeiro. Outra parte 
impor tante das despesas do estado capi talista destina-se 
a manter o aparel ho de opressão dos trabalhadores. O 
económico ou politico do proletari ado. O estado investe 
também so bretudo as crises e guerras, quantias muito 
elevadas para ajudar directa mente as empresas capita-
listas e assegurar-lhes elevados lucros. Fre quentemente, 
os subsídios concedi dos aos bancos e as industria tem 
apenas por finalidade salva-las da falência, sobretudo, 
em momento de crise, mediante as encomendas do 
estado, pagas pelo orçamento público, os grandes capi-
talistas em bolsam lucros complementares da ordem 
dos milhares de milhões. As despesas com a cultura, a 
ciência, a instrução e a saúde constituem uma parcela 
insignificante nos orçamen tos dos estados capitalistas. A 
fonte principal das receitas dos estados capitalistas é os 
impostos. Os imp ostos são no capitalismo uma forma 
de exploração adicional dos trabal hadores por meio da 
redistribuição de uma parte dos seus rendimentos em 
proveito da burguesia através do orçamento público. 
Nesta perspectiva, os Estados burgueses subtraem os 
operários e empregados, através o orçamento público e 
sob a for ma de imposto, cerca de uma terça me do seu 
salário. Também aos camponeses se exigem altas contr-
ibuições acelerando desse modo sua ruína. Os impos-
tos denomin am-se directos quando incidem sobre o 
rendimento de particulares indirectos quando incidem 
sobre mercadorias vendas principalmente os bens de 
amplo consumo sobre os serviços por exemplo, bilhetes 
de cinema ou teatro as tarifas nos transportes urbanos, 
etc. impostos indirectos encarecem mercadorias e os 
serviços, sendo  na prática os compradores que pagam. 
Os capitalistas fazem pagar também aos consumidores 
uma parte dos seus impostos directos mediante a alta de 
preços das mercadorias e serviços. A política de Estado 
burguês faz-se no sentido de reduzir por todos os meios 
as cargas fiscais das classes explo ras. Os capitalistas 
subtraem-se ao pagamento dos impostos, ocultando as 
verdadeiras dimensões dos seus rendimentos. E particu-
larmente vantajosa para as classes possuidoras a política 
dos impostos indirectos. A tributação indirecta, cai 
sobre os bens de consumo das massas, distingue-se pela 
sua enorme injustiça. Todo o seu peso sobre os pobres 
criando priv ilégios a favor dos ricos. Quando mais pobre 
é a pessoa, maior é a proporção de seus rendimentos que 
a ao estado sob forma de indirecto. A massa modesta 
desapossada representa 9/10 da população, consome 
9/10 dos bens tributados e paga 9/10 do total dos impos-
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tos indirectos. A carga tribu tária que as classes explora-
doras fazem recair sobre os trabalhadores, sem cessar. 
Outra fonte importante das receitas do Estado capi-
talista, além dos impostos, é os empréstimos. A maior 
parte das vezes, o estado burguês recorre a _ emprésti-
mos para cobrir despe sas extraordinárias é, em primeiro 
lugar, as despesas de guerra. Uma parte importante dos 
recursos obti dos mediante empréstimos destina -se ao 
pagamento pelo Estado das encomendas de armamento 
e equi pamento para o exército, fonte de lucros fabulosos 
para os industriais. Ao fim de contas, os empréstimos 
aumentam ainda mais os impostos que incidem sobre 
os trabalhadores com o objectivo de pagar os juros e a 
amortização dessas quantias emprestadas. O montante 
da divida pública dos países burgueses cresce continua-
mente. Uma das fontes de receitas do orçamento público 
é no capitalismo as emissões de papel-moedaa, frequen-
temente realizadas em tempo de guerra. As emissões 
de papel-moeda que provocam e inflação e a alta dos 
preços, entre gam ao estado burguês uma parte de ren-
dimento nacional a custa da redução do nível de vida 
das massas populares. Portanto, o orçamento público 
é no capitalismo uma arma posta nas mãos do estado 
burguês para exploração adicional dos tra balhadores e 
o enriquecimento adi cional da classe capitalista, o que 
reforça ainda mais o carácter im produtivo e parasitá-
rio do emprego do rendimento nacional. O sistema de 
distribuição capitalista do ren dimento nacional, que 
expressa os insolúveis antagonismos de classes existen-
tes na sociedade burguesa acarreta, inevitavelmente, 
o atraso relativo do poder de compra das massas em 
relação a expansão da produção. Este atraso do consumo 
popular e as dificuldades com que tropeça a realização 
capitalista obe decem a contrariedade fundamental do 
capitalismo, e a contradição en tre o carácter social de 
produção e a forma privada, capitalista, da apro priação, 
é manifestam-se com toda a clareza nas crises económi-
cas periódicas de superprodução. 

4.5  Porque pagar impostos?
A capital
26 De Março de 2011 

O que são impostos e porquê pagá-los?». Muitos, entre 
nós, já se terá, um dia, colo cado esta pergunta, 
tal como fez o jurista Augusto Trinda de, que esta 
semana pôs a disposição do público a seu primeiro livro 
de ca rácter científico, versando sobre ma térias ligadas à 
fiscalidade em economias como a de Angola. 

O autor se propôs, por via da sua obra, responder a esta 
questão, atendo-se a cinco funções de que os impostos 
se ocupam numa economia, destacando esta figura tri-
butária como principal fonte de receitas para qualquer 

Estado digno deste nome. «Sem impostos o Estado vai 
a falência», explicou, antes de acrescentar as razões que 
fazem com que um Estado consiga cumprir com as suas 
obrigações, como são as de promover condições que 
garantam bem-estar dos cidadãos. 

Na verdade, bem-estar social como tal, ainda não é uma 
realidade efecti va entre os angolanos, a olhar para os 
resultados do mais recente Inquérito Integrado sobre 
Bem-Estar da Popu lação. Todavia, o pouco que se faz 
a pensar na melhoria dos indicadores nesse sentido, 
tem sido possível, como disse o académico, «porque os 
contri buintes pagam os seus impostos». 

Impostos que, na avaliação da Direc ção Nacional de 
Impostos, ainda são a uma escala que não permite 
captar receitas em volumes desejados pelas autorida-
des, por razões que têm a ver com o facto de o país não 
possuir ain da uma base tributária que garante tranquili-
dade nesse sentido. 

O Ministério das Finanças, através da assessora da sua 
Direcção de Im postos, associa o facto ao que chamou 
falta de cultura tributária. «Ainda esta mos muito longe», 
reconheceu Amélia Rita, aludindo-se a tal realidade. 

O autor da obra «O que são impostos e porquê pagá-los» 
também sente a au sência de alguma cultura de cumpri-
mento das obrigações fiscais, ao olhar para aquilo que é 
o resultado, ainda negativo, da colecta de impostos. 

De acordo com o que consta no Or çamento Geral do 
Estado, este ano, as autoridades prevêem com a colecta 
de impostos e de outras figuras tributá rias arrecadar 
qualquer coisa como 1 trilião e 706 mil milhões de 
kwanzas, o correspondente a 40,8 por cento do OGE de 
2011. Algo ainda pouco satisfa tório aos olhos de espe-
cialistas como o também professor Augusto Trindade, 
ele que reparte a culpa do franco resul tado da colecta de 
impostos com a ad ministração fiscal. «Não é certo que a 
fraca captação de receitas de impostos resulte sempre do 
lado do contribuin te», disse, admitindo que o fenómeno 
pode também ter a sua génese noutros factores, como é 
o caso de «a admi nistração fiscal não estar a chegar até 
onde está o contribuinte». 

O académico refere-se sobretudo àqueles contribuintes 
cuja vida é toda ela feita no sector informal, onde con-
seguem gerar grandes volumes de re ceitas. «Será que a 
administração fiscal vai até ao bairro, vai até ao mercado 
informal?», questionou. 

Esta é, todavia, uma das razões da re forma fiscal, em 
curso em Angola, processo cuja essência é a de permitir 
o alargamento da base tributária, fazen do com que o 
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país deixe de depender grandemente das receitas decor-
rentes da actividade petrolíferas. 

E como será isso possível? A assesso ra da Direcção 
Nacional de Impostos tem a explicação, que passa por se 
bai xar o valor de algumas taxas, entenden do que, «se nós 
colocarmos a pessoas a pagar menos, mais pessoas vão 
pagar e eventualmente o Estado pode alcan çar melhores 
resultados». 

As autoridades fiscais optaram por esta via, como forma 
mais flexível de cobrança de impostos, onde a acção 
declarativa do contribuinte é a principal característica 
do actual modelo angolano, ao contrário do que ocorre 
em muitos outros país, em que, como disse, «os impos-
tos perseguem dia e de noite as pessoas». (Na realidade, 
um sistema que seja mais I apertado a cobrança de 
impostos não I se baseia apenas na declaração do con-
tribuinte. «Vai atrás, implementa sistemas de controlo 
muito rigorosos, de maneiras que se o contribuinte der 
uma declaração falsa ele vê-se na obri gação de pagar tal 
como devia», confor me explicou a funcionária. 

Quem nunca pagou impostos 
Haverá, entre nós, algum angolano que se diz nunca 
ter pago imposto? Na prática, enquanto consumidores, 
cada um de nós, faz parte da base tributária do país, 
pagando, directa ou indirecta mente os seus impostos, 
muitas vezes sem dar-se por tal. 

Segundo o professor Antero Van -Dúnem, o imposto 
que coloca a ge neralidade das pessoas na condição de 
contribuinte fiscal é o imposto de consumo, figura tri-
butária que toda gente paga enquanto adquire um bem 
para seu consumo. 

Na estrutura de impostos de que o Estado se serve para 
captar as suas receitas, o de consumo tem um peso 
de algum modo significativo, embora não seja o mais 
importante. Neste ano, por exemplo, o Governo prevê 
com o imposto de consumo, uma arrecadação estimada 
em cerca de 163 milhões de kwanzas, ou seja, cerca de 
4 ~ por cento do total de receita a captar no presente 
exercício fiscal. 
Mas, é também o imposto de consu mo que, entre outros 
tributos, tem es tado no centro de muitas discussões, 
com entidades como a Associação In dustrial de Angola 
(AIA) a se baterem pela sua eliminação, por ser, no seu 
entender, uma contribuição que cria embaraços a pro-
dução interna. 
Na base de tudo, segundo tem vindo a queixar-se esta 
organização, está o facto de muitos produtos que entram 
na cadeia produtiva serem, em alguns casos, duplamente 
tributados. 
As queixas nesse sentido são pú blicas, mas a Direcção 

Nacional de Impostos, através da sua assessora Amélia 
Rita, desmente que tal seja real. «Não corresponde 
a verdade», re afirmou, para adiante explicar que em 
nenhum momento um produto que paga imposto de 
consumo na importa ção volte a ser alvo de igual tributa-
ção quando adquirido para ser consumi do internamente. 

O que se passa, segundo a técnica, «é que o imposto de 
consumo é transfe rido até ao último elemento no elo da 
cadeia que é o consumidor. 

No meio de toda essa discussão, espera-se, no entanto, 
que a reforma fiscal venha a resolver os motivos de tais 
inquietações, resultantes de casos de alegada dupla 
tributação. 
Certo mesmo é que a reforma que está a ser desenhada 
vai trazer aquilo que alguém considerou ser um grande 
ganho: diminuir a dispersão de impos tos, centralizando-
-os em dois ou três, tal como afirmou Amélia Rita, ao 
reco nhecer que o sistema fiscal angolano «é obsoleto», 
para além de possuir vá rio impostos.

Imposto directo e indirecto 
Muitos de nós já ouviram falar da exis tência de impos-
tos directos e indirec tos, mas poucos saberão que, entre 
ambos, existe uma diferença visível. A diferença entre 
os impostos directos e os indirectos, segundo explica-
ções de entendidos, está na sua incidência. Enquanto o 
imposto directo incide di rectamente sobre os rendimen-
tos ou o património o imposto indirecto incide sobre o 
consumo. 

Ou seja, enquanto cada um de nós sente directamente a 
aplicação dos impostos di rectos, na quando recebemos a 
remune ração pelo trabalho ou urna herança, nos impos-
tos indirectos isso já não acontece, pois, segundo um 
membro da Associa ção Fiscal de Angola, quando adqui-
rimos algo para o consumo, o preço que está afi xado é 
o que pagamos, não havendo um acréscimo de imposto, 
pois «ele já se en contra incluído». 

Exemplo de imposto indirecto é o de consumo, enquanto 
que o directo tem a ver, por exemplo, com o impos tos 
sobre os rendimentos, sendo estes últimos o que mais 
receitas garante ao erário público. 

No OGE aprovado para o presente ano, as diferentes 
modalidade de im postos que incidem sobre rendimen-
tos representam um peso de 24,14 por cento do total 
de receitas previstas, onde o imposto sobre rendimento 
de pessoas colectivas responde por 21, 50 por cento das 
contribuições, seguida da tributação sobre rendimento 
de pessoas singulares, com 2,63%. 
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4.6  Governo quer sistema fiscal menos 
complicado e acessível
 Novo Jornal
 25 De Março de 2011

Angola pretende um sistema fis cal menos complicado e 
mais acessí vel ao contribuinte, através da apli cação de 
taxas mais suaves para que o contribuinte não se sinta 
asfixiado defende a Direcção Geral dos Impos tos. 

Amélia Rita, técnica sénior da Direc ção Geral dos 
Impostos, falava na úl tima sexta-feira ao Novo Jornal, 
à margem do lançamento do livro inti tulado, “Que são 
Impostos e para que pagá-los”, da autoria do Mestre, 
Au gusto Trindade Bembele, numa ceri mónia que 
decorreu no auditório Ma ria do Carmo Medina, da 
Faculdade de Direito. 

“Queremos aplicar taxas mais suaves para que o contri-
buinte não se sinta asfixiado, possa pagar e dessa foram 
incentivemos outros cidadãos a pa garem, que eventual-
mente estão fora do sistema. Chamamos a isso o alar-
gamento da base tributável, ou seja cobrar menos para 
que incentivemos mais pessoas apagarem”, salientou 
Amélia Rita. 

Nessa perspectiva, a funcionária dis se que o executivo 
quer adoptar o Sis tema fiscal de legislação que permita 
uma articulação “muito mais facilita da” para o cidadão, 
fazendo com que este quando insatisfeito com alguma 
decisão da administração fiscal, possa recorrer aos tribu-
nais e reclamar des sa sua insatisfação. 

Note-se que recentemente foram aprovadas as linhas 
gerais da reforma fiscal e o executivo angolano está tra-
balhar na elaboração da estratégia pa ra a sua aplicação. 

“Naturalmente a justiça fiscal é algo que também cons-
titui preocupação do Estado. Nessa reforma, não me nos 
importante é dotar os serviços de meios modernos, de 
pessoal capacita do, bem remunerado para que resista à 
tentação e que se possa falar de fac to em moralização 
da função pública, especialmente do funcionário da 
ad ministração fiscal”, frisou. Questionada sobre a exis-
tência ou não no país de cultura do pagamen to de impos-
tos, Amélia Rita considera a questão histórica, uma vez 
que, no passado colonial o sistema fiscal era visto com 
“maus olhos” porque era pressionava os colonizados a 
paga rem impostos, prevalecendo uma ma visão “muito 
negativa” do pagamento de impostos. 

“No pós-independência, passamos para um Estado 
Socialista em que a propriedade era maioritariamente 
do Estado e não se pagavam impostos, porque havia essa 
mentalidade de que num país Socialista não era pre ciso 

pagar impostos”, lembra a técnica acrescentando que, 
“tal mentalida de acomodou as pessoas, de tal forma 
que, quando politicamente se fez a vi ragem para uma 
economia de Mercado em que estamos a dar os primeiro 
passos, as pessoas tiveram e têm alguma dificuldade em 
conviver com essa realidade”. 

‘Temos que passar a palavra e convencer as pessoas de que 
só se alcança o desenvolvimento se dotarmos o Estado de 
meios para realização desses objectivos, e consequentemente 
para a realização das necessidades públi cas”, afirmou. 

Não raras vezes se tem questionado. O Governo sobre o 
que faz em benefí cio das populações, a que Amélia Ri ta 
considera ser um posicionamen to apenas legitima aos 
cidadãos que cumprem com as suas obrigações fis cais. 

“Só temos legitimidade para questio nar o Estado se nós 
cumprimos com as nossas obrigações fiscais. Ora se eu 
não pago imposto, não tenho legiti midade nenhuma 
de questionar. Pa ra me sentir um cidadão com todos 
os direitos, cumpro com as minhas obri gações fiscais e 
depois tenho “o directo, de questionar, e até de pôr em 
causa determinada actuação”, disse. 

À guisa de exemplo aconselhou que essa posição pode 
ser tomada por al tura das eleições, manifestada no sen-
tido do voto do cidadão. 

Quanto às profissões liberais no to cante ao pagamento 
de impostos re feriu que gozam de privilégios no sistema 
fiscal está em vigor, por pro porcionar às mesmas a opção 
de pa garem imposto industrial, no caso de empresas, ou 
apenas o Imposto de Rendimento de Trabalho (IRT), 
que é a tributação do rendimento individual, quando se 
tratar de pequenos ne gócios. 

“O sistema dá-lhe a possibilidade de optar entre uma ou 
outra modalidade. Só não pode é não pagar nada.
Desde que justifica que paga um imposto não tem 
que pagar o outro e natural mente tem a sua situação 
regulariza da”, notou. 

De acordo com Amélia Rita, a situação da fuga ao paga-
mento dos impostos no país é tida como preocupante, 
por que dos impostos depende a sobrevi vência do Estado. 

“O Estado tem uma certa expectativa, há cálculos e 
estimativas que são fei tos e levados em consideração na 
ela boração do Orçamento Geral do Esta do. Daí que se 
espera arrecadar a nível de impostos um determinado 
mon tante para uso em projectos sociais. Obviamente 
que se não se arreca da esse dinheiro, as expectativas 
sa em goradas, porque não se consegue concretizar todos 
os projectos”, ob servou a especialista. 
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Nesse sentido, apelou para a necessi dade da conscien-
cialização dos con tribuintes no pagamento de impos tos, 
para que o Estado não dependa unicamente da tribu-
tação dos petró leos, que tem sido a principal fonte de 
recursos a nível fiscal. 

4.7  Aprovadas linhas gerais da reforma 
tributária
Agora
26 De Março de 2011

As Lgrt prevêem acabar com a quase dependência das 
receitas fiscais petrolí feras, impulsionando a sua capta-
ção no sector não petrolífero, potenciar as políticas de 
atracção de investimento, promoção do emprego e inte-
gração social. 

O diploma vem sendo objecto de apreciação pelo 
Conselho de Ministros desde 2009 e com ele as auto-
ridades pretendem imple mentar iniciativas para tornar 
mais justo, moderno e eficaz o Código Geral Tributário, 
de Pro cesso Tributário e o das Execu ções Fiscais. 

O instrutivo realça igualmente a criação de uma única 
entidade para a administração das receitas fiscais, aban-
donando o rígido e arcaico modelo no qual intervi nham 
a Direcção Nacional de Impostos (Dni) e o Serviço 
Nacional das Alfandegas entre outros intermediários.

Parte frontal do Ministério das finanças 
Estas linhas gerais são aprovadas numa altura em já esta 
em curso a materialização da reforma tributária, com a 
entrada em funcionamento do Projecto Executivo para 
a Reforma Tributária, com a entrada em funcionamento 
do Projecto Executivo para a reforma tributária (Pert), 
coordenado pela secretaria de Estado das Finanças 
( Sef), sob dependência directa do Chefe do Executivo.

O Pert, com a duração de cinco, deverá executar a Reforma 
Tributária no sentido de dotar o país de um instrumento 
capaz de dar resposta aos objectivos preconizado. 

No âmbito deste órgão, foi criada a Unidade técnica 
Executiva para a Reforma Tributaria (Utert) que, por 
sua vez, deverá implementar e fiscalizar a realização de 
diagnósticos, estudos, propostas e medidas praticas. O 
seu funcionamento contempla autonomia financeira e 
uma estruturação por unidades executivas especializa-
das, bem como a administração fiscal, recrutamento e 
formação de quadros, de quadros modernização e acesso 
ás novas tecnologias de informação.                                     

Além da Utert a materialização da reforma passa parar 
também por outros órgãos, nomeadamente o Conselho 

Tributário Consultivo (de aconselhamento da Sef, 
enquanto coordenadora do Pert)e o secretariado para a 
administração (auxiliar).

No âmbito desta reforma destacam-se três iniciativas que, 
de acordo com o Executivo “ já representam um avanço 
significativo face aos objectivos”como a introdução da 
Lei sobre o Regime Geral de Taxas, promulgado pela 
P.R em Fevereiro último e que estabelece em definitivo 
a acepção pública do princípio de utilizador / pagador, 
dentro dos limites e princípios da proporcionalidade. 

Esta lei clarifica, de igual modo, o destino das recei-
tas recebidas de novas taxas e define a obrigatoriedade 
e penalização pelo não pagamento das mesmas. “Com 
isso, o cidadão pode saber porque paga uma determi-
nada taxa, além de poder ver restituído o dinheiro caso 
se comprove que o serviço prestado é inferior ao valor 
desembolsado”. 

A segunda conquista tem a ver com a organização e 
modernização das repartições da Dni, incluindo o aper-
feiçoamento dos recursos humanos, destacando-se por 
fim o apetrechamento da Repartição fiscal dos Grandes 
Contribuintes, um importante instrumento na manobra 
do Pert. 
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5  GOVERNAÇÃO 

  DESCENTRALIZAÇÃO 
    
  E CIDADANIA 

5.1  Municípios de Luanda ganham 
orçamento para executar obras
Semanário Factual
De 5 a 12 de Março de 2011

Os nove municí pios da província de Luanda vão contar, 
brevemente, com três programas de acção e respectivos 
orçamentos que os permitirá assegurar uma boa articu-
lação e evi tar sobreposições na sua execução. 
O facto foi anunciado, a 2 de Março, pelo Pre sidente 
da República, José Eduardo dos Santos, du rante a 
reunião do Con selho de Coordenação Es tratégica 
para o Ordena mento Territorial e Desen volvimento 
Económico e Social de Luanda. 

O chefe do Executivo apontou para o Programa de 
Acção e Respectivo Orçamento, integrado no Programa 
de Investimen to Público (PIP), de sub ordinação central 
e ao qual os departamentos ministeriais respondem, 
directa mente, perante o Con selho de Ministros ou o 
Chefe do Executivo. 

O Presidente citou, igualmente, o programa provincial, 
ao qual res ponde o Governo Pro vincial, que tem a facul-
dade de se pronunciar sobre os projectos e ac ções, sob 
sua responsabi lidade e o Programa Mu nicipal Integrado 
no PIP e no respectivo orçamen to municipal.
 
O Conselho de Co ordenação Estratégica de Luanda debru-
çou-se so bre as questões relacio nadas com a articulação 
no plano executivo entre o Governo Central e o Go verno 
Provincial Luanda (GPL) e com a implemen tação de pro-
gramas refer entes à conclusão em 2012 das vias estruturan-
tes e das valas de drenagem das águas pluviais. 

José Eduardo dos San tos analisou, igualmente, a definição 
do micro localização dos parques de esta cionamento de via-
turas e das modalidades de inves timento e gestão dos mes-
mos, bem como das bom bas de gasolina e estações de serviço.
 
A reunião fez a apre ciação crítica do diagnós tico, da moder-
nização do sistema de recolha e tratamento dos resíduos 
sólidos, da construção de novos mercados, dos cemitérios 
municipais e da criação de parques e zonas verdes. 

Outro assunto que me receu a atenção dos partic ipantes 
foi o programa de regularização da gestão de solos na 
província de Luanda, no qual se fez o ponto da situação 

da ges tão das reservas fundiárias de Luanda e se proce-
deu à análise dos mecanismos de gestão de solos e ao 
pro cesso de licenciamento de obras. 

O Conselho de Coor denação Estratégica apre ciou, 
igualmente, o sub programa integrado de reforço da 
segurança pú blica e ordem interna, do combate à crimi-
nalidade e de ordenamento do trânsi to rodoviário. 

Nos termos do regi me de prestação de con tas que a 
reunião apre ciou, o Governo Provin cial deve informar, 
tri mestralmente, o Execu tivo sobre o cumprimen to, 
incumprimento, difi culdades e resultados al cançados na 
materializa ção dos projectos sobre a sua responsabilidade

O Conselho Estratégi co, através da sua comis são 
técnica, acompanhará a execução de todos os progra-
mas, fazendo a sua necessária harmonização e a concer-
tação de posições e intenções. 

Segundo o comunica do, na sua introdução, o Presidente 
da República sublinhou constituírem instrumentos essen-
ciais para reger a actividade deste órgão os regula mentos 
sobre a repar tição de responsabili dades na actuação do 
Governo Central e sobre o regime finan ceiro local. 

Outros instrumentos são o programa de acção anual 
e respectivo orça mento, assim como o Pro grama de 
Investimento Público, a nível provincial e municipal. 

5.2  Alguns Administradores Municipais 
estão em crise de letargia!
Continental
11 De Março de 2011

Administração Municipal é a organização governamen-
tal mais próxima dos cidadãos! Ela deve ter um carácter 
execu tivo, interventivo e representativo, de maneira a 
executar as políticas preconizadas pelo poder central, os 
objectivos dos mandatos dos admi nistradores, a comu-
nicação política, as estratégias mínimas de execução de 
carácter municipal, as estruturas básicas, socioeconómi-
cas que um Município deve possuir -Centro de Saúde, 
Estruturas para Inter venção Social, Piscina Municipal, 
Balneário público (retretes), Mer cados, Lar para Idosos, 
Pavilhão Gimnodesportivo, Jardins infantis, Biblioteca 
Municipal, bons acessos rodoviários, (mínimo estra-
das terra plenadas), ferroviários, se possível marítimos, 
Estruturas de Lazer, Ad ministrativas, Serviços e outras 
Es truturas apelativas e atractivas para que o Município 
seja uma região onde os seus Munícipes se sintam de 
alguma forma satisfeitos e com condições convenientes 
bastante satisfatória, e que atraia empresári os, investi-
mentos, de maneira a di minuir o número de desempre-
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gados do referido Município, para o seu crescimento e 
desenvolvimento hu mano. 

Administração Municipal deve cri ar políticas, e arqui-
tectar projectos para a captação de receitas ex: Con-
strução de parques de estaciona mentos subterrâneos, 
de edifícios, lojas (escritórios) para posterior mente 
alugar, a pequenas profissões liberais como Advogados, 
Arqui tectos, Engenheiros, Médicos, Con tabilistas, 
Consultores de Merca dos, Mediação, pequenas empresa 
(negócios), Serviços, etc., etc. 

Administração Municipal pode e deve criar Empresas 
Publicas com lucratividade ou (terceiro sector), ligadas 
Administração ex: O município de Viana tem uma área 
in dustrial muito grande, sem transporte interno público, 
ruas de terra, esburacadas, porque não criar uma 
pequena empresa de transporte pú blico (2 autocarros) 
ligada a Admin istração Municipal! Terraplenando as 
ruas com as receitas da empresa! É uma questão de cria-
tividade Em presarial! Os Administradores Municipais 
podem e devem fazer protocolos com outros ministé-
rios do governo informando as condições compas sivas 
para investimentos Ministe riais. Claro que uma boa 
gestão da Administração Municipal passa por uma boa 
liderança, talvez devido ao nosso contexto. Liderar é 
sobretudo formar uma boa equipa, pessoas ca pacitadas, 
objectivos claros e com definição estratégica. 

Não faça promoção do Supérfluo, institui a necessidade 
dos Muníci pes Liderar Administração Municipal, ou os 
Administradores Municipais, devem corresponder as 
expectativas dos Munícipes! Não têm que inven tar nada! 

Administração Municipal pode e deve ter uma linha 
telefónica para emergência, consultas, informações, 
avisos, denuncias, interven ções urgentes, etc., etc. 
Simplesmente executar politica ób via. Eu pergunto, 
Administração Municipal, não consegue ter uma 
máquina para terraplenar algumas ruas dos bairros de 
Luanda? Noite e dia! Administração Municipal não 
consegue ter funcionários sérios com viaturas de forma a 
interceder nos bairros, coibindo maus com portamentos 
de alguns moradores que obstaculizam as ruas com 
ob jectos, colocação de materiais de construção de obra 
nas ruas, dificul tando o trânsito, etc., etc. 

Atenção que não estou a referir so bre a questão da venda 
de produ tos, nas ruas dos bairros, por alguns populares, 
sei que esta questão é social e não uma questão de polícia 
como muita boa gente pensa saber. Administração 
Municipal é ausente em alguns bairros da periferia de 
Luanda! Esta situação é insupor tável ao longo prazo. 

Os Administradores Municipais, não comunicam 
porquê? Não di vulgam as suas acções, ninguém os 
conhece, o que se passa? Aten ção que a implementação 
da lei autárquica (eleições autárquicas) já esteve mais 
distante, como será que os actuais administradores irão 
reagir nessa altura? Não estão habituados a comunicar! 
Não sabem! Será que com este tipo de Gestão admi-
nistrativa algum administrador Municipal ganharia 
alguma eleição autárquica? (Municipal) Senhor admi-
nistradora melhor altura para administrar o municí-
pio é essa! Não existe oposição municipal! (Assembleia 
municipal).

Reparem: Administração Municipal arrecada imposta 
aos cidadãos vendedores nos mercados, mas não tem o 
mínimo de respeito nem contemplação em construir, 
retretes e balneários públicos para aqueles que de alguma 
forma contribuem para alguma receita Municipal.

Cavar Buraco e colocar algumas sanitas e agua é assim 
tão difícil? É preciso empresa estrangeira? Não devo 
escrever? É conspiração contra administração munici-
pal? Sinceramente!

Sr. administradores a execução de obra de aguas fluviais 
é básico é fácil. Colocação de manilhas com diâmetro de 
2 metros, revestimentos com argamassas, aplicação das 
entradas das águas, numa via de 19, 20,30 Quilómetros, 
faz-se em menos de um mês e com uma quantia mínima. 
Estão a espera de quê? Façam! Não esperem o governo 
Central. Contratem pessoal, (pedreiros, arquitectos, 
Engenheiros, de preferência Angolanos – Faculdades 
de engenharia) e não empresas, porque fica caro, 5 fun-
cionários e uma maquina retroescavadora possibilita a 
execução da obra. Conseguem poupar mais dinheiro e o 
que restar, não todo, “ podem levar para casa”. O povo 
não se aborrece por isso. Os Munícipes sabem que vocês 
não fazem o mínimo! Porque a pendência não é roubar, 
mas, sim, não fazer. 

5.3  O que agrada responsáveis 
 do GPL?

 O País
 11 de Março de 2011

De todas as vezes que saiu à rua em visita de campo 
aos municípios da capital, a vice governadora de Luanda 
para Área Técnica, Carla Ribeiro, na qualidade de porta 
- voz do GPL, revela sempre satisfação com a situação 
que lhe é dada a ver nos locais em que passa. 
Foi assim em Viana, no Cazenga e agora, na quinta - 
feira, 3, no Sambizanga, onde no final da visita conside-
rou bom o empenho da administração local na melhoria 
das condições de vida dos seus muní cipes. 
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Diante dessas declarações, urge perguntar afinal o que 
agrada os responsáveis de Luanda, quando é sabido que 
a cidade enferma de problemas crónicos de saneamento 
básico, de salubridade do meio, vias secundárias e ter-
ciárias intransitá veis, lixo, entre outros problemas que 
afectam a qualidade de vida dos seus moradores. 

A não ser que as visitas efectuadas têm tido apenas o 
carácter do “faz de conta”, porque na realidade, os muni-
cípios de Luanda de lés-a-Iés têm tantos problemas e não 
é asfaltar uma rua, tapar um buraco, ou pintar a fachada 
de um prédio que se vai eliminar os demais existentes. 

É bem verdade que existe vontade por parte de algumas 
administrações em resolver os problemas das suas comu-
nidades, mas o que foi feito até agora acaba ofuscado, já 
que quase sempre se recorre a paliativos, às mesmas solu-
ções, o que deixa patente o estado de letargia, porque 
volta e meia tudo regressa à estaca zero, a julgar pela má 
qualidade dos trabalhos. 

Esses pronunciamentos deixam sempre alguma apreen-
são relati vamente ao seu peso verdadeiro. 
Obrigam a questionamentos vários. Os responsáveis do 
GPL só podem avaliar correctamente os proble mas das 
comunidades indo a fundo nas suas visitas de campo. 
Todos sabemos que os bairros periféricos de 
Luanda precisam de intervenção séria e conjugada. É 
essa leitura que todos querem ver reflectida nos pronun-
ciamentos dos responsáveis da edilidade. 

5.4  Administradores desconhecem 
suas áreas de jurisdição 
O independente
12 De Março de 2011 

Recordo-me como hoje, quando um determinado 
administra dor aqui na nossa urbe, entre vistado por 
uma rádio, foi questio nado sobre quantos quilómetros 
quadrados tem o seu município? E a resposta não se 
fez esperar: São mais ou menos... Temos aí ao fundo 
o bairro... Junto a cantina que faz fronteira com, e etc.

E é isto que tem estado na base do que agora continu-
amos a afirmar! Alguns administradores não conhe cem 
os municípios que dirigem e ninguém os conhece nos 
seus respec tivos territórios. 

Durante a semana finda, transitei por algumas ruas 
do bairro Rangel e Marçal e o cenário que assisti foi 
péssimo. 

Águas por tudo quanto é cantam
Este cenário, levou-me a pensar então, para onde foram 
parar os cha mados “Sukulas”, também conheci dos como 
os caminhões de “chupa co…Que o governo provincial 
de Luanda havia distribuído aos municí pios de Luanda 
cujo objectivo era chupar a água das ruas. 

A este exemplo, juntam-se também caminhões cuja 
missão era distribuir água gratuita aos bairros, nos 
tempos idos de Francisca Espírito Santo, a então gover-
nadora da província de Luanda.

O certo, é que estes carros cister nas andam por aí a 
vender água e a fazer outros serviços sob conivência 
directa ou indirecta de alguns admi nistradores. 

Estes mesmos administradores, muitos dos quais não 
sabem quantos são os trabalhadores sob sua jurisdi-
ção, preferem em alguns casos traba lhar com elementos 
vulgo “bisca teiros”, em paralelo para a busca do lucro 
fácil. 

Recentemente, ouviu-se falar por parte do Governador 
Provincial de Luanda sobre a necessidade de se criarem 
programas de educação e sensibilização das populações, 
pro gramas de gestão sustentada de terras e resíduos, com 
vista a evitarem-se construções anárquicas em locais 
impróprios. 

Mas, ao que nos pareceu é que de lá pra cá foram poucos 
os gestores que terão cumprido rigor a medida. Os 
demais nos parece” não querer saber patavina nenhuma”. 
Francamente, é muito grave o que se verifica por Luanda 
e arredores. Não é por acaso que se diz a boca pequena 
que alguns administradores 5, não conhecem os muni-
cípios que dirigem, por outro lado ninguém os conhece 
respectivos territó rios. 

Os discursos são tantos, que até “enjoam quem os ouve”. 
São muitas as promessas, e até agora, nem água vem, 
nem água vai... 

São sobretudo estas situações que de certa maneira” 
irritam” os citadi nos. Fala-se pomposamente da cons-
trução de vias secundárias e terciária, na resolução do 
problema da água e da energia, do saneamento básico, 
enfim, contas feitas, tudo continua na mesma ou pior 
como antes. 

Chega de promessas senhores, e aprendam a agir com 
base na exi gência dos governados. 
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5.5  MPLA desaconselha substituição de 
administradores em Luanda
Semanário Angolense
12 De Março de 2011 

O desejo já expresso do gover nador de Luanda de subs-
tituir alguns (ou mesmo todos?) dos administradores 
municipais da província está condicionado à realiza-
ção das eleições gerais aprazadas para 2012, apurou o 
Semaná rio Angolense junto de fonte geralmente bem 
informada. 

«O MPLA quer contar com os actu ais administradores 
municipais de Lu anda para desencadear a sua campanha 
visando a vitória no próximo pleito na capital do país. 
Logo, seria inoportuno, nesta altura, proceder-se a exo-
nerações destes responsáveis locais, que, reco nheçamos, 
têm grande capacidade de mobilização», confidenciou a 
fonte do SA. Quem esfrega as mãos de contentamento 
e sorri de «orelha a orelha», é o 1.0 Secretário do MPLA 
de Luanda, Bento Bento. Pois a mudança de admi-
nistradores municipais, às vésperas das próximas elei-
ções, poderia deitar por terra a estratégia que tem vindo 
a traçar para fazer face aos desafios políticos dos próxi-
mos meses. 

Aquando da sua nomeação para o cargo de governador 
da capital do país, para além de ter aventado a hipótese 
de rescindir contrato com algumas insti tuições privadas 
que prestam serviço ao Governo Provincial de Luanda 
(GPL), José Maria dos Santos terá proposto a exoneração 
de alguns (mas quase todos) administradores municipais 
ao Chefe do Executivo, José Eduardo dos Santos. 

Entretanto, uma «consulta» verbal feita recentemente 
pela direcção do par tido no poder ao «MPLA de 
Luanda» concluiu que o ambiente político que, nos 
últimos tempos, se vive na capital angolana (assassinatos 
que a policia não consegue deslindar até hoje, ameaças 
de manifestações contra o regime, etc) desaconselham 
a substituição, por en quanto, dos administradores dos 
nove municípios de Luanda. 

Assim, a pretensão de José Maria dos Santos terá que 
aguardar até ao próxi mo ano. Contundo, os adminis-
tradores municipais de Luanda vão continu ar a ter José 
Maria dos Santos à perna, exigindo-lhes mais trabalho 
e melhor qualidade nas obras efectuadas por em presas 
contratadas pelo GPL. 

5.6  Descentralização melhora eficácia 
das acções
Jornal de Angola
13 De Março de 2011 

A descentralização administrati va e financeira aumenta a 
eficácia dos programas de desenvolvimen to local e a acção 
dos órgãos do Es tado, disse o administrador munici-
pal adjunto do Lubango, Domin gos Wango, ontem em 
Caluquem be, na conferência provincial sobre o processo 
de descentralização e desconcentração administrativa. 

Domingos Wango, que dissertou sobre o tema “A Lei 
17/10, sobre organização e funcionamento dos órgãos 
da administração local”, dis se que as reformas admi-
nistrativas em curso no país vão conduzir a uma nova 
realidade, visando o au mento da eficácia da acção e o 
de senvolvimento social e económico do povo angolano. 

A Lei 17/10 estabelece os princí pios de organização e 
funcionamen to das entidades administrativas que 
podem estar sujeitas a modelos dife renciados, em função 
da realidade geográfica, política e demográfica das cir-
cunscrições. No seminário, promovido pelo Governo 
Provincial da Huíla em parceria com a Agência de 
Desenvolvimento Rural Agrário (ADRA), o também 
docente univer sitário falou dos órgãos da adminis tração 
local do Estado. 

Acrescentou que os sistemas centralizados ou descentra-
lizados apresentam vantagens e desvanta gens na orga-
nização e funciona mento dos órgãos administrativos. 
O administrador precisou que “a centralização toma o 
aparelho do Estado enorme, muito pesado e com refle-
xos nos custos financei ros e ineficácia dos programas”. 

5.7  Rádio nas comunidades ajudam 
descentralização
Jornal de Angola
14 De Março de 2011

O processo de descentralização administrativa nos 
municípios da província da Huíla precisa de rá dios 
comunitárias para facilitar a circulação de informação. 
Esta foi uma das conclusões da última con ferência pro-
vincial sobre descen tralização administrativa, realizada 
em Caluquembe, Huíla. 

Os 70 participantes na conferên cia concordaram que “é 
pertinente” para o processo de descentralização admi-
nistrativa a instalação de rá dios comunitárias por cons-
tituírem um instrumento que pode “alar gar a voz das 
populações das zo nas longínquas com limitações de 
cobertura radiofónica”.



Development Workshop — CEDOC 03/2011 — 61  

Para o processo, os administra dores municipais devem 
agir com as instâncias do Governo Provin cial para melho-
rar a comunicação com os municípios e assim evitar 
embaraços nos programas de de senvolvimento local.
 
As Administrações Municipais, recomendaram os par-
ticipantes, “devem tomar iniciativas locais pa ra uma 
maior arrecadação de recei tas no sentido de deixarem 
de de pender exclusivamente do Orça mento Geral do 
Estado e contribuí rem directamente para o desenvol-
vimento local”.
 
Os participantes na conferência sobre descentralização 
administra tiva, que decorreu em Caluquembe, afir-
maram que a atribuição de competências aos governos 
locais e a transformação das Administrações Municipais 
em unidades orçamentais é um passo importante em 
direcção à constituição das autarquias locais. “Existem 
alguns constrangimentos no processo de concentração, 
sobretudo no momento de pedidos de elaboração de 
programas de curto prazo pelos órgãos centrais, o que 
não permite a preparação dos encontros de auscultação 
nos municípios”, com os participantes.
 
Os conferencistas defenderam que os Conselhos de 
Auscultação e Concertação Social devem ser mais repre-
sentativos para garantirem um debate sobre os planos 
orçamentais e programa como forma de fortalecer o 
processo democrático e melhorar a gestão de recursos. 
O Conselho de Auscultação Concertação Social é um 
espaço que reúne membros do governo da sociedade 
civil e partidos políticos, com o objectivo de apresentar: 
pontos de vista e sugestões de natureza política, econó-
mica da província. 

Neste fórum cada instituição ou organização da socie-
dade tem a liberdade de indicar o seu representante, sem 
interferências da tutela. 
A conferência provincial, movida pela organização Acção 
para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA), 
decorreu sob lema “Descentralização administrativa, 
um caminho para o desenvolvimento local” e contou 
com a presença de administradores e actores sociais. 

5.8  São as mudanças e não a 
«tradição» que conquistam os 
eleitores
Semanário Angolense
19 De Março de 2011

Quando o Executivo, formado por uma maioria do 
partido dos camaradas, con duziu José Maria dos Santos 
ao cargo de governador de Luanda, há pouco mais 
de três meses, cer tamente pensava em transformar 

a gravura lastimável do quadro geral da capital, colo-
cando um novo e mais dinâmico protago nista à frente 
da administração da cidade.
 
Tratando-se de uma medida de elevada responsabili-
dade polí tica, sendo tomada a pouco mais de um ano 
antes das eleições, não pode ter deixado de incorporar-se 
no âmbito de alguma estratégia do MPLA com vista a 
avançar o máximo de posições possíveis na corrida em 
busca do eleitorado da grande metrópole. 

Luanda é a mais populosa urbe angolana e representa o 
maior co légio eleitor do país. Não menos por isso não 
há como se esque cer dos seus problemas a suplica rem 
por uma política mais bem pensada, por planos melhor 
ela borados e por governantes mais capazes pode-se dizer 
que o Executivo lançou o «Programa do Governo para a 
Boa Governação de Luanda», no fim do ano passa do, já 
de olho no pleito eleitoral de 2012. 

Essa perspectiva constituiu um peso a favor de José Maria 
dos Santos, em quem o Executivo viu uma flecha certa 
para atingir os alvos estabelecidos nos seus pla nos. Se 
assim não fosse, o Programa de «Boa Governação», que 
já deveria estar lavrado antes da pos se do novo governa-
dor, teria sido promulgado na gestão da antiga gover-
nadora, Francisca do Espírito Santo, a quem caberia 
materia lizá-lo. Doutro modo, não se teria exonerado a 
própria governadora. 

Apesar de José Maria dos San tos figurar à frente da 
adminis tração luandense, com todos os limites que lhe 
foram impostos pela cúpula executiva, relegando  a um 
plano sem autonomia para tomar as devidas decisões proe-
minentes, o estremecimento nas repartições sob sua com-
petência, provocado pelas suas revistas de caserna, é uma 
razão para mexer com a simpatia de qualquer elei torado. 

Sob esse juízo, a jogada do MPLA com a troca dos 
man datários provinciais e o lança mento do chamado 
plano de Boa Governação estaria de bom tamanho e 
de acordo com «os princípios da política democrá tica», 
considerando que, embora acanhados, os efeitos de JM 
dos Santos apontam para o que a ac tual conjuntura real-
mente exige e a população precisa e espera do governo. 

5.9  Administração do Território 
consulta Finanças
Jornal de Angola
26 De Março de 2011

O Ministério da Administração do Território consulta, 
em breve, o Ministério das Finanças sobre a possibili-
dade da concessão de va lores adicionais às adminis-



Development Workshop — CEDOC 03/2011 — 62  

trações municipais para acções ocasionais que surjam 
durante o ano.

Essa intenção foi manifestada ontem, em Luanda, 
pelo vice-mi nistro da Administração do Territó rio, 
Cremildo Paca, quando res pondia às preocupações do 
admi nistrador municipal da Samba, Pe dro Fançony, 
no I Encontro da So ciedade Civil sobre o Programa 
Municipal Integrado de Desenvol vimento Rural e 
Combate à Pobre za (PMIDRCP).
 
Na ocasião, o administrador da Samba solicitou a dis-
ponibilização de verbas adicionais para a concretização 
de acções e resolução de problemas imprevistos, durante 
a execução dos programas integra dos municipais de 
desenvolvimen to rural e combate à pobreza.

Em resposta, o vice-ministro do MAT aventou a pos-
sibilidade de consultar o Ministério das Finan ças para 
saber se há viabilidade pa ra a concretização dessa inten-
ção, mas acautelou que actualmente as Finanças só con-
cedem às adminis trações municipais e a outros ór gãos 
do Estado verbas para projec tos e acções previstas no 
Orçamen to Geral do Estado, em obediência ao princí-
pio da universalidade. 

No encontro, Pedro Fançony propôs igualmente o 
aproveita mento das potencialidades produti vas do país, 
através da criação de
Fábricas de produção de sumo, com as frutas exceden-
tes, bem como o incremento da pesca continental. 

A reabilitação dos silos antigos na província de Benguela, 
a criação de mais cadeias de frio para a con servação de 
produtos horto-frutí colas, bem como o aproveitamento 
de técnicas mais modernas de con servação de alimentos 
sem electri cidade, foram outras sugestões apresentadas 
por Pedro Fançony. 

O primeiro encontro com a so ciedade civil visa colher 
experiên cias de Organizações Não-Gover namentais na 
realização de progra mas de combate à fome e pobreza 
nas áreas rurais, assim como a ela boração e execução de 
projectos socioeconómicos. 

No encontro participaram vice ministros e secretários de 
Estado, na qualidade de membros Comis são Nacional 
de Luta Contra a Po breza e representantes de ONG, 
in cluindo igrejas.

5.10  Administradores longe dos 
munícipes
Semanário Angolense
De 26 de Março a 02 de Abril de 2011 

Francamente... Não nos querem atirar areia nas vistas! 
Recentemente, ouvi atentamente a entrevista do admi-
nistrador de Viana, na rádio com o mesmo nome. O 
responsável máximo pelo município “satélite”, como é 
também conhecido Viana, não disse coisa com coisa. 
Falou do esforço do seu governo na melhoria das 
condições de vida das popu lações e, os de Viana, em 
particular. 

No discurso radiofónico é tudo muito bonito, mas a 
prática contrasta com a realidade, aliás, é caracterís-
tica dos nossos governantes falarem mais do que fazem 
– como se diz na gíria “muita lata e pouca gasosa. 
Governantes que conhecem a realidade ou a dimensão 
de problemas através de gabinetes ou de relatórios. O 
insucesso de muitos a nível local, provín cia, municí-
pio, comuna e bairros, na maioria dos casos resulta da 
“governação à distância”. Casos há em que os muníci-
pes não conhecem o seu administrador quer municipal 
ou comunal – os conhecem através da televisão porque 
nunca andam pelo município ou avaliam os estragos 
das chuvas, apesar de terem viaturas à todo o terreno, 
excepto alguns. Administradores que em épocas de 
chuvas diluvianas saem em socorro das populações e 
avaliam os danos para possível intervenção. 

Voltando ao “número um de Viana, o responsável deixou 
entender que está a ser feito trabalho no que respeita 
a recolha dos resíduos sólidos, de iluminação e água 
potável. O responsável não entrou em detalhes sobre 
que zonas se referia, pois é preciso ver o municí pio no 
seu rodo, para além do “município sede”, a zona urbana. 

Viana é mais do que isso, sãos os bairros Novo, Kapalanca, 
Grafanil, para citar alguns exemplos. A maior parte dos 
bairros, que não são poucos, vivem sérios problemas de 
saneamento básico, energia eléctri ca onde os PT’s pri-
vados são os potenciais fornecedores cujos preços são 
exorbitantes – oito centos a mil e quinhentos dólares o 
contrato, elevado nível de delinquência, aliás, na sem ana 
finda os marginais tiraram a vida um catequista nas 
cercanias do bairro “Seis”, uma zona que não está a ser 
poupada pelos assaltantes nos últimos dias. 

Na maioria dos bairros, a circulação é caótica. O bairro 
Novo, o Grafanil, para não falar de outros são um 
exemplo desta realidade. Que me mostrem bairros cuja 
circulação é feita sem sobressaltos ou que a recolha de 
lixo seja regular, aliás, o governador de Luanda exigiu 
fiscalização, ou seja, “dureza” para com às empresas de 
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tratamento e recolha de lixo, mas não é o que está acon-
tecer em alguns bairros de Viana, onde a recolha de resí-
duos sólidos mais e parece a “cunha”. 

Sem querer julgar quem quer que seja, espero que os 
problemas dos munícipes possam ter resolvido, nada de 
“discurso falacioso” porque os factos falam por si. Este 
não é apenas 1m problema de Viana, mas da maioria dos 
municípios, verifiquem o péssimo estado do cazenga.

Como diz um prestigiado órgão de informação interna-
cional: “sem comentários ”. 

5.11  Ainda sobre a venda de habitações 
do Estado
Semanário Angolense
De 26 De Março de 2011

Existem muitos edifícios ou moradias que o Esta do gere 
desde os tempos da independência nacional, que consti-
tuem património do Estado, embora não estejam regis-
tados em seu nome. 

Nessa matéria podem surgir dois tipos de situações dife-
rentes, sendo que uma tem a ver com a existência de 
um Dário da Repú blica que atesta o confisco de uma 
determinada habitação. 

Com efeito, até a entrada em vi gor da Lei n° 7/95, de 1 
de Setem bro, conjugada com as Leis n° 3/76 e 43/76, 
respectivamente, de 3 de Março e de 19 de Junho de 
1976, para se confiscar determinado prédio ou moradia 
tinha, antes, necessariamente, de se instruir um pro-
cesso para se concluir que o prédio em questão devia ou 
não devia ser confiscado. 

Em caso afirmativo, as entida des competentes, nome-
adamente os ministros da Justiça e do pe louro da 
Habitação faziam pu blicar um Despacho ou Decreto 
Executivo a ordenar o confisco e, consequentemente, o 
registo do prédio a favor do Estado. 

Nesses casos, o prédio podia ou pode ser vendido, 
cabendo ao notário proceder à competente escritura 
pública, mesmo antes de o prédio ter sido registado a 
favor do Estado. 

Embora o ideal seja que, antes da outorga da escritura 
pública, o prédio já esteja registado, de finitivamente, a 
favor do Estado, de forma a facilitar a sua compra pelo 
interessado para que este re giste em seu próprio nome. 

Existindo o Diário da Repúbli ca do confisco, mesmo 
que o edi fício não esteja ainda registado a favor do 

Estado, esse documento prova que o prédio é do Estado 
devendo o notário lavrar a escri tura com base nele. 

Uma vez com a escritura, o comprador ao tratar de 
registar a compra a seu favor deve, também, tratar do 
registo a favor do Esta do, registo que, aliás, na ordem 
dos factos, deve anteceder ao do comprador. 
a segundo tipo de situações corresponde aos prédios que, 
na mesma situação daqueles outros, antes da entrada 
em vigor da Lei n° 7/95, de 1 de Setembro, não fo ram 
confiscados. 

Essa Lei, como não podia dei xar de ser, considera os 
prédios ou moradias, também, patrimó nio do Estado 
(Arto 1°, 2 da Lei n° 7/95, de 1 de Setembro), deter-
minando no seu Arto 2°, I, não já que os ministros da 
Justiça ( do Urbanismo e Construção o confisquem mas 
sim, que, uma vez que eles se convençam que os prédios 
que estiverem em causa se devam considerar confisca-
dos, que os mandem registar a favor do Estado. 

A Lei dá pistas para que esses ministros se orientem, 
devendo apoiar-se na existência de con tratos entre o 
inquilino e o sector da Habitação. 

Nesses casos, esses ministros devem, por Despacho ou 
Decreto Executivo a publicar no Diário da República, 
ordenar que se re giste os prédios que estiverem em causa 
a favor do Estado. 

É importante, mesmo impres cindível esse passo por 
parte dos referidos titulares, visto que sem os referi-
dos documentos, os ex inquilinos do Estado, nas vestes 
de promitentes-compradores, mesmo habitando esses 
prédios há mais de três décadas não conseguem adquiri-
-los ao Estado, por justamente por lhes faltar o docu-
mento que deve servir de base ao notário para celebrar 
a escritura. 

Documento (Diário da Repú blica) esse que, com a escri-
tura, permitirá ao comprador, depois, promover, simul-
taneamente, o registo da sua compra, antecedi do, no 
plano prático, do registo a favor do Estado do prédio 
que estiver em causa. 

Eis a razão porque, para o Estado não frustar as expec-
tativas desses seus ex inquilinos, volvidos promitentes-
compra dores, os Ministros da Justiça e do Urbanismo e 
Construção não podem deixar de, verificados os pressu-
postos legais, praticarem os actos a que estão obrigados, 
porque vinculados, já que não se trata do exercício de 
poderes discricionários.
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5.12  Vice-ministro vê vantagens no 
apoio à gestão municipal
Jornal de Angola
28 De Março de 2011

O vice-ministro da Administra ção do Território, 
Cremildo Paca, informou, sexta-feira, em Luanda, que o 
sector está a aperfeiçoar os mecanismos de gestão muni-
cipal, no quadro do Decreto Legislativo Presidencial 
sobre o Regime Fi nanceiro Local, aprovado no ano 
passado. 

“Estamos a aperfeiçoar os meca nismos de gestão. Por 
isso, achamos que o reforço da administração do Es tado 
e da capacidade institucional não podem ser feitos 
sem a componente humana”, frisou Cremildo Paca, ao 
falar sobre a “Organização territorial e desconcentra-
ção administrativa”, no quadro do seminário sobre a 
“Im plementação dos programas munici pais integrados 
de desenvolvimento rural e combate à pobreza”. 
Disse ser nesta base que o Minis tério da Administração 
do Territó rio (MAT) está a promover vários cursos e 
seminários, não só dirigi dos aos próprios administrado-
res municipais, mas sobretudo aos operadores financei-
ros locais. 

Durante a sua intervenção, o vi ce-ministro destacou 
a criação do Fundo de Apoio li Gestão Munici pal 
(FUGEM), ao abrigo do Decre to n.º 8/08, que visava 
dotar as ad ministrações municipais de recur sos finan-
ceiros adequados a uma rápida e eficaz intervenção na 
re dução dos problemas candentes dos municípios. 

Foi, segundo explicou, a primeira tentativa da chamada 
desconcentra ção financeira ao nível dos municí pios. 
Admitiu, no entanto, que houve também alguns erros, 
que devem ser corrigidos com um novo diploma apro-
vado recentemente: a Lei dos Órgãos da Administração 
Central e Local do Estado. Esclareceu que es te diploma 
veio estabelecer as bali zas gerais sobre a organização e o 
funcionamento dos órgãos da admi nistração do Estado, 
e, em conse quência, foi aprovado o chamado “Regime 
Financeiro Local”, como uma forma de aprofundar a 
descon centração administrativa do ponto de vista da 
execução financeira. 

“Todos os municípios foram transformados em uni-
dades orça mentais. O Estado atribui a cada um c dos 
municípios uma verba sem a de pendência dos gover-
nadores provin ciais. Foi um grande passo porque nós, 
enquanto instituição vocacio nada para o desenvolvi-
mento da ad ministração local, já que ao longo dos anos 
nos batemos para que os municípios fossem conside-
rados unidades autónomas. Houve (no iní cio) alguma 
resistência, mas, feliz mente, a mesma foi ultrapassada. 

6  URBANISMO E HABITAÇÃO

6.1  Moradores querem saber quanto 
vão pagar
Novo jornal
04 De Março de 2011 

Dois meses depois da transfe rência dos moradores do 
prédio da Cuca para os edifícios do Zango 1, em Viana, 
a Sonangol Imobiliária ainda não definiu a titularidade 
e o valor que os moradores terão de pagar pelos aparta-
mentos. “Estamos aqui a viver, mas não sa bemos se real-
mente somos os proprietários dos apartamentos”, dis se 
o mais velho Zé Maria, residente do quarto andar do 
edifício nú mero II 10-1. 

Aquele ancião acredita que a situ ação será esclarecida 
“com a en trada da administração” da So nangol imobi-
liária. “Por agora, só estão aqui os técnicos do IPGUL 
(Instituto do Planeamento e Ges tão Urbana de Luanda) 
que nos fi zeram o cadastramento durante a transferên-
cia. Penso que a Sonan gol Imobiliária é que vai organi-
zar os pormenores”, acrescentou o an cião. 

Já a anciã Conceição Costa, uma das moradoras do 
edifício II10-2, disse que aguarda com ansiedade pelas 
modalidades de pagamen to. A moradora acredita que 
os va lores cobrados serão apenas “uma quantia módica” 
e apela às entida des para que se pronunciem sobre o 
assunto. “Não sabemos quanto vamos pagar. No prédio 
da Cuca eu pagava dois mil Kwanzas por mês. Sei que 
aqui não será este valor, mas creio que o Estado não nos 
vai matar nos preços”, finalizou. 

De acordo com comunicações afi xadas na vitrina do 
edifício, os moradores foram convocados em Janeiro 
pela Comissão Técnica pa ra apresentarem documentos 
que atestem a titularidade dos aparta mentos no prédio 
da Cuca. “O não cumprimento da medida, por par te 
dos moradores, perderiam o di reito de posse de aparta-
mento no Zango l”, lê-se no documento exa rado. 

Por sua vez, o coordenador da co missão de moradores 
do edifício número IIl0-l,Edmar Neves, ex plicou que o 
encontro com a Co missão Técnica no Mausoléu, lo cal 
onde estão sedeados aqueles técnicos do GPL, limitou-
-se à entre ga dos documentos. ‘’ Nada foi di to sobre os 
valores a pagar pelos apartamentos”, nem ficou defini da 
a questão da propriedade”. 

“No Mausoléu, apenas apresentá mos certos documentos 
que ga rantem que somos proprietários de apartamentos 
no prédio Cuca. Penso que isto é algo que a Comis são 
Técnica fez para manter o con trolo dos actuais morado-
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res e evitar que haja infiltrado. Afinal muita gente quer 
morar aqui”, disse o jo vem coordenador, adiantando que 
aguardam a chegada da comissão da Sonangol, gestora 
de todos os projectos habitacionais do gover no, para 
“clarificar a situação”, es clareceu o coordenador. 

Refira-se que em Setembro do, ano passado, aquando 
da visita do Pre sidente da República de Angola, José 
Eduardo dos Santos, às novas centralidades do Kilamba-
Kiaxi, o chefe do executivo informou que havia trans-
ferido toda a gestão e a promoção das novas centrali-
dades a nascer no país para a multinacio nal angolana 
Sonangol. 

A petrolífera angolana ficou encar regue de todos os 
assuntos relacio nadas com o desenvolvimento dos pro-
jectos habitacionais, bem como a venda dos espaços pro-
jectados em todo o país, responsabilidades que até então 
cabiam ao Gabinete de Reconstrução Nacional. 

6.2  Vias estruturantes, solos e lixo em 
Luanda mexem com executivo
O País
4 De Março de 2011

A não conclusão das obras de construção das Vias 
Estruturantes e da Macro – Drenagem de Luanda, 
o Progra ma de Regularização dos Solos, bem como o 
sistema de recolha e tratamento de resíduos sólidos, 
mereceram, quarta – feira, 2, a aten ção do Conselho 
de Coordenação Estratégica para o Ordenamento 
Territorial e Desenvolvimento Eco nómico e Social. 

A problemática das Vias Estrutu rantes e da Macro – 
Drenagem da pro víncia de Luanda, esteve novamen te 
em análise a nível do Executivo, porque ela já se arrasta 
desde 2006, altura em que se iniciaram as obras. 

Preocupado com a situação, o Conselho de Coordenação 
Estraté gica de Luanda, lançou o repto para a Sua con-
clusão em meados de 2012, devendo o programa incluir 
as valas de drenagem das águas pluviais. 

No mesmo período, foi incluído a definição do micro – 
localização dos parques de estacionamento de via turas e 
das modalidades de investi mento e gestão dos mesmos, 
bem como das bombas de gasolina e esta ções de serviço. 

Em Maio de 2009, a Comissão Per manente do Conselho 
de Ministros havia efectuado um balanço de exe cução do 
Programa das Vias Estru turantes e da Macro -drenagem 
da Província de Luanda e naquela altura tinha apontado 
a sua conclusão em Dezembro do ano seguinte. 

Na realidade, a directiva não foi cumprida, devido a 
dívidas acumu ladas para com as empreiteiras, bem 
como a dificuldades para o realoja mento das populações 
residentes nas áreas circundantes dos projectos. 

Naquela altura estavam em obras as estradas da Samba, 
do Golfe, Sanatório Golfe, Viana -Calumbo, auto-
-estrada periférica (Cacuaco ,Viana -Cabolombo), 
Luanda/Viana, Rua dos Comandos, Quinta e Séti ma 
Avenida, Avenida Ngola Kiluan ji, Hoji Ya Henda, 
Grafanil/Kapolo/ Golfe e as pontes de Cacuaco, Salinas, 
Viana e Kikuxi. 

Destas, apenas a estrada da Samba está concluída, com 
iluminação pública, faltando a instalação de pas sagens 
aéreas, em algumas partes do troço, até ao enfiamento 
do Futungo de Belas, onde intersecta com a Via  Expressa 
Golfe/Sanatório/Shoprite. 

As restantes vias encontram-se em estado crítico e 
quando chove na capital vem ao de cima as debilida des 
técnicas da sua concepção, sen do a de Viana/Luanda a 
mais visível, por não ter o problema de drenagem das 
águas, iluminação eléctrica, de sinalização e de passa-
gens para pe ões resolvidos. 

Desde finais do ano transacto, os trabalhos nas vias 
estruturantes reto maram em força, fruto do paga-
mento da dívida por parte do Executivo, e há avanços 
significativos em algumas vias, mas as reclamações não 
cessam devido a lentidão, o que concorre para alguns 
engarrafamentos. 
     
Recolha de lixo 
Os participantes à reunião de quarta – feira, 2, realizada 
no Palácio Presidencial da Colina de São José, procede-
ram a uma análise crítica do diagnóstico e modernização 
do sistema de recolha e tratamento de resíduos sólidos. 
Segundo fonte contactada por O País, as autoridades 
estão já a equa cionar a possibilidade de imple mentar um 
novo modelo de recolha e tratamento de lixo, já que o 
actual parece não ter os efeitos desejados. 

O actual modelo implementado em Luanda integra as 
Administrações Municipais no processo de gestão do 
sistema de limpeza através dos servi ços técnicos munici-
palizados locais. 

No entanto, é voz corrente que a população, afinal pro-
dutora dos re síduos sólidos, deve ser incorporada na sua 
recolha, principalmente em áreas de difícil acesso, pas-
sando a “vender” o lixo, obtendo em troca uma merenda. 

Num encontro com as principais operadoras, realizado, 
em Dezembro de 2010, em Luanda, Antas Miguel 
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director da ELISAL, havia dado sinais que indiciavam a 
uma colaboração directa com a população. 

Segundo ele, uma das novas tarefas, do Executivo da 
capital, é devolver a responsabilidade da limpeza urbana 
aos munícipes, uma vez que, em seu entender, não é pos-
sível limpar uma cidade sem que se definam procedi-
mentos e actos de quem produz o lixo. 

Antas Miguel disse também naquela ocasião, que o 
serviço de limpeza público deve ter um carácter inte-
grado e que parte dos problemas que concorrem para o 
seu défice têm ligação com a organização estruturação. 

“A implementação de um sistema que satisfaça o poder 
público, munícipes e as operadoras de limpeza e trata-
mento de resíduos sólidos é a pretensão da ELISAL, no 
quadro do programa do Executivo para boa governação 
de Luanda”, disse na ocasião Antas Miguel. 

Gestão dos Solos 
Outro assunto de grande interesse que mereceu a devida 
atenção participantes foi o andamento do Programa 
de Regularização da Gestão de Solos na Província de 
Luanda na qual falou-se da construção novos mercados 
e cemitérios municipais e também da criação de parques 
e zonas verdes. 

Além disso, foi revisto também a questão da gestão das 
Reservas Fundiárias de Luanda e se procedeu á análise 
dos mecanismos de gestão de ao processo de licencia-
mento de obras.

6.3  GPL passa a prestar contas á 
cidade alta
O independente
05 De Março de 2011 

O governo provincial passa doravante a informar, 
trimes tralmente, o Executivo sobre o cumprimento, 
incumprimento, dificuldades e resultados alcançados na 
materialização dos projectos sob sua alçada. 

A medida foi anunciada esta semana após reunião 
do Conselho de Coordenação Estratégica para o 
Ordenamento Territorial e Desenvol vimento Económico 
e Social da pro víncia, e engloba um conjunto de acções 
com vista a conferir trans parência na acção governativa, 
con sentâneo com o regime de prestação de contas apro-
vado pelo executivo. 

Reunido no Palácio Presidencial, sob orientação do 
Presidente José Eduardo dos Santos, o Conselho 
Estratégico, através da sua Comissão Técnica, vai acom-

panhar a execução de todos os programas, fazendo a 
necessária harmonização e concerta ção de posições e 
intenções. Criado em Junho do ano passado, o Conselho 
de coordenação Estratégica para o Ordenamento 
Territorial e Desenvol vimento Económico e Social tem 
como finalidade harmonizar e coordenar os vários pro-
jectos de infra-estruturas a executar pelo Executivo na 
província de Luanda, consubstanciados em programas de 
macro drenagem, sa neamento básico, reabilitação e cons-
trução de estradas, ruas e realoja mento das populações 
residentes nas áreas de execução dos referidos projectos. 

Na reunião desta semana, o Conselho de Coordenação 
Estraté gica de Luanda analisou questões relacionadas com a 
execução de programas referentes à conclusão, em 2012, das 
vias estruturantes e das valas de drenagem das águas pluviais. 

Apreciou também a articulação, no plano executivo, entre 
o Governo Central e o governo provincial de Luanda. 

Um comunicado distribuído à imprensa, refere que a 
reunião se debruçou também sobre a definição da micro-
-localização dos parques de estacionamento de viaturas e 
das modalidades de investimento e ges tão dos mesmos, 
bem como das bombas de gasolina e estações de serviço. 
Na abertura da reunião, realizada à porta fechada, o 
Presidente José Eduardo dos Santos referiu como instru-
mentos essenciais que regem a actividade do Conselho 
de Coorde nação Estratégica de Luanda os regulamentos 
sobre a Repartição de Responsabilidades na actuação do 
Governo. 

Outros instrumentos essenciais são o regulamento sobre 
o Regime Financeiro Local e o Plano Anual ou Programa 
de Acção Anual e respec tivo orçamento e o Programa de 
Investimento Público (PIP) a nível provincial e municipal. 

O Presidente da República consi derou que existem três 
Programas de Acção e respectivos orçamentos em cada 
município, que asseguram urna boa articulação e evitam 
sobre posições na execução. Trata-se do Programa de 
acção, com o respectivo orçamento e integrado no PIP, 
que é de subordinação central e sobre o qual os departa-
mentos ministeriais res pondem directamente perante o 
Conselho de Ministros ou o Chefe do Executivo. 

Além do Programa de Acção, há o Programa Provincial 
sobre o qual responde o governo provincial, que tem a 
faculdade de se pronunciar sobre os projectos e acções 
sob sua responsabilidade, e por último o Programa inte-
grado no Alba e no respectivo orçamento municipal. 

O comunicado refere que a reunião procedeu à análise 
crítica do diagnóstico e modernização do siste ma de 
recolha e tratamento dos resí duos sólidos, da construção 
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de novos mercados e cemitérios municipais e também da 
criação de parques e zonas verdes. 

Foi igualmente analisado o Pro grama de Regularização 
da Gestão de Solos na província de Luanda, tendo 
sido feito o ponto da situação da gestão das Reservas 
Fundiárias de Luanda e avaliados os mecanismos de 
gestão de solos e ao processo de licenciamento de obras. 

O Conselho de Coordenação Es tratégica apreciou, 
igualmente, o subprograma integrado de reforço da 
segurança pública e ordem inter na, do combate à crimi-
nalidade e de ordenamento do trânsito rodo viário. 

O Conselho de Coordenação Estratégica para o 
Ordenamento Ter ritorial e Desenvolvimento Econó-
mico e Social de Luanda foi criado pelo Presidente da 
República em Junho de 2010 e tem, entre outras, a 
competência de contribuir para a definição das bases 
gerais para o desenvolvimento da província de Luanda 
no âmbito da política de desenvolvimento económico e 
social do país, assegurar a articulação de todas as políti-
cas sectoriais com incidência no território da província 
de Luanda, em particular a carteira de investimentos 
públicos da respon sabilidade central e os investimentos 
de carácter local. 

Compete, ainda, ao Conselho assegurar que as compe-
tências, em matéria de investimentos públicos, atribuí-
das por lei aos diversos níveis da Administração sejam 
exercidas, tendo em conta os objectivos e os programas 
executivos da actividade da Administração central e 
local do Estado. 

O Conselho de Coordenação Estratégica tem também 
como missão assegurar a actuação coordenada dos servi-
ços desconcentrados da admi nistração central em par-
ticular os relacionados com planeamento e execução dos 
investimentos públicos, do ordenamento do território bem 
como estabelecer formas de parcerias e colaboração entre a 
Administração Central e a Administração local do Estado. 

O Conselho de Coordenação Estratégica de Luanda 
é presidido pelo Presidente da República e Chefe do 
Executivo e integra o Vice-presidente da República, o 
ministro de Estado e Chefe da Casa Civil, o ministro de 
Estado e Chefe da Casa Militar; o ministro do 
Urbanismo e Construção, a ministra do Planea mento, o 
ministro da Administração do Território, a ministra da 
Energia e Águas, o ministro dos Transportes e o gover-
nador Provincial de Luanda. 

O Conselho tem uma Comissão Técnica, coordenada 
pelo ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do 
Pre1sidente da República, Carlos Feijó. 

6.4  Huíla tem fábrica de construção de 
casas
Jornal de Angola
05 De Março de 2011 

O secretário de Estado do Ur banismo e Habitação, 
Joaquim Silvestre, inaugurou, ontem, na comuna da 
Eiwa, arredores da cidade do Lubango, província da 
Huíla, a fábrica de montagem de casas pré-fabricadas da 
empre sa “Casaforma Angola”. 

Joaquim Silvestre disse que a fá brica “é uma grande 
iniciativa pri vada”, por contribuir para a dimi nuição 
do défice habitacional. “Precisamos de mais fábricas do 
género em todo o país”, afirmou. 

A unidade fabril, com duas naves equipadas com tecno-
logia moder na, resultou de um investimento avultado 
e gerou, numa primeira fase, 20 postos de trabalhos, 
sobre tudo jovens. Por semana, podem ser produzidos 
painéis destinadas à montagem de 25 casas. 

O presidente do conselho de ad ministração da 
Casaforma, João Pe reira Massano, esclareceu que a 
fá brica ocupa uma área de dez mil me tros quadrados 
e, até finais do cor rente ano, vai empregar 400 traba-
lhadores. A unidade, disse, responde à preocupação do 
Executivo de solu cionar o problema habitacional no 
país. A Casaforma tem capacidade para produzir casas 
do tipo T2 a T 4. A nossa tecnologia e os nossos pro-
dutos possuem características úni cas e oferecem grandes 
vantagens aos clientes”, sublinhou. 

João Massano afirmou que as ca sas construí das na 
unidade fabril têm muita aceitação em várias par tes do 
mundo e há provas de que, com a aplicação desta tec-
nologia, é possível criar habitação digna e du radoura, 
de forma célere e sustentá vel e com a qual se pode dar 
respos ta às expectativas criadas em rela ção à habitação 
no país. 

Reconheceu que a parceria pú blico privada é o único 
caminho se guro para aumentar de forma expo nencial 
a produção imobiliária, tendo em conta a componente 
da responsabilidade social que sem pre caracterizou a 
Casaforma e o Governo Provincial da Huíla. 

O administrador da Casaforma sublinhou ainda que o 
carácter de produção em série, a rapidez e a flexibilidade 
de construção, a dura bilidade, a resistência ao fogo e aos 
arremessos de materiais projectá veis, fazem do sistema 
construtivo da sua empresa uma tecnologia que reduz no 
mínimo 20 por cento dos custos imputáveis ao sistema 
de construção tradicional. 
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Caracterizou o Lubango como o segundo pólo de desen-
volvimento habitacional do país, depois de Luanda. As 
expectativas em rela ção ao fomento habitacional na 
re gião continuam favoráveis ao de senvolvimento do 
negócio da em presa na província da Huíla. 

João Pereira Massano afirmou que o novo cenário, criado 
pelo empreendimento, vai proporcionar uma enorme 
oportunidade para de senvolvimento de outros negócios, 
com perspectivas a montante e a ju sante dos projectos. 

Fogos habitacionais 
O presidente do conselho de ad ministração da Casaforma 
anun ciou, também, a construção de oito mil fogos habi-
tacionais na província da Huíla. João Pereira Massano 
dis se que, deste número, 500 casas já estão a ser fabri-
cadas e a empresa lança, brevemente, um programa de 
catalogação de clientes, destinado a inventariar as suas 
necessidades, preferências, ideias e exigências. 

Durante a inauguração da fábri ca, o governador da 
Huíla, Isaac dos Anjos, informou que a província 
tem disponíveis mais de dois mi lhões de tijolos para a 
concretiza ção de projectos de construção de moradias. 

“Não temos apenas pai néis, mas também tijolos, seis 
pro dutoras de brita e quatro de areia destinadas à cons-
trução civil. Por tanto, há material para construir as 
casas”, assegurou Isaac dos Anjos. O governador da 
Huíla acrescentou que são necessários financiamentos 
porque “as casas são mais baratas”. 

6.5  Organizações kabuscorp estão 
apostadas em projectos de 
construção de residências
Jornal de economia e finanças
08 De Março de 2011 

As Organizações Kangamba Business Corporation 
(Kabus corp) pretendem, nos próxi mos tempos, concluir 
com a edificação de um total de cinco mil casas sociais, 
nas provín cias das Lundas Norte e Sul, no âmbito do 
projecto governa mental de construir um milhão de 
fogos habitacionais pelo país. Esta garantia foi avança da 
pelo seu presidente, Bento Kangamba, em declara-
ções ao JE, à margem do encontro so bre o fomento 
do empresaria do nacional, que a província de Luanda 
acolheu, em Fevereiro, no Complexo Futungo II. 

De acordo com Bento Kan gamba, esta iniciativa resulta 
já na estratégia de implemen tação das parcerias público 
-privada e vai garantir o acesso a habitações de baixo 
custo às populações destas localidades. 

Segundo disse, o passo a seguir a este passará pelo lan-
çamento das empreitadas de outras tantas casas sociais 
na província de Luanda, em lo cal ainda por definir, e 
com as quais pretendem participar de forma ampla no 
desafoga mento do problema habita cional que a capital 
do país vive, face à alta concentração de inúmeras famí-
lias, algu mas em péssimas condições de habitabilidade. 

O responsável garantiu que o preço de venda das casas, 
em função do seu perfil e pú blico-alvo, poderá atingir 
um mínimo de até sete mil dóla res norte-americanos. 

“É tarefa do empresariado nacional investir em áreas 
como a construção, energia e água e tantas outras, a fim 
de ajudarmos o Governo na solução dos principais pro-
blemas que afli gem as comunidades”, disse. 

Diversificação 
Segundo o gestor da Kabus corp, a sua organização 
de finiu o reforço da sua activi dade nos sectores da saúde 
e comércio geral, assim como uma participação mais 
activa no ramo da agricultura. Neste particular, Bento 
Kangamba recordou que o projecto de cultivo de arroz, 
na província do moxico, propriamente no município do 
Luena, repre senta uma aposta particular, uma vez que 
este sector detém um potencial de riqueza mui to grande, 
além da sua capaci dade de criação de inúmeros postos 
de trabalho, sobretudo para a juventude. 

Aliás, conforme fez questão de sublinhar, é na agricul-
tura que está a solução dos gran des problemas com que 
se debate o país, casos da fome e do combate à pobreza. 

“Na década de 70, o país não viveu sob dependência 
do petróleo, nem do diaman te, sempre foi a agricultura 
a principal actividade das populações, e pensamos que 
será neste segmento que to dos, Governo e empresários, 
deveremos apostar para minimizar os vários, problemas 
que ainda vivemos, afirma. 

O empresário disse ainda que deste apoio ao sector da 
agricultura resultará a bai xa dos preços dos produtos do 
campo, que, actualmente, em boa verdade, chegam ao 
consumidor final com bas tante dificuldade, sem fazer 
menção da situação que vive o próprio agricultor para 
es coar a sua produção. Por esta razão, advoga a com-
binação das estratégias entre o Estado e seus parceiros. 

Conforme Bento Kangam ba, a reabertura, após melho-
rias, de várias vias que ligam localidades antes sepa-
radas representa um sinal da vonta de do Governo em 
ver resolvi do o problema de escoamento dos produtos 
do campo para as cidades, principalmente ali onde há 
urna grande concentração de populações., Deste modo, 
os empresários têm de acompanhar estes esforços com 
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a participação privada em determinados sectores da eco-
nomia e da produção de rique za, bens e serviços acabados. 

 
6.6  Preços são elevados

Jornal de Angola
11 De Março de 2011 

Os elevados preços praticados no sector imobiliário país 
devem -se à fraca oferta e inexistência de uma “forte” 
indústria de materiais de construção á altura das exigên-
cias do mercado, afirmou ontem o presidente do grupo 
empresarial SICCAL (Miguel André. 

Ao falar à Angop, o gestor do Grupo SICCAL salien-
tou que ape nas uma ínfima parte dos materiais de cons-
trução civil são produzidos no país. O que podemos 
comprar em Angola é o cimento, areia e tijo lo, coisas 
básicas. Mesmo assim, o preço é alto. 

“Já cheguei a pagar, há dois anos, um metro cúbico de 
betão a um montante equivalente a 400 dólares norte-
-americanos em Angola, enquanto em Portugal es tava 
a 50euros (cerca de 70 dóla res)”, indicou. Para Miguel 
Andra de, factores como a falta de ener gia, trânsito e 
uma série de elemen tos influenciam o preço de produ-
ção e venda dos imóveis. 

No entanto, acredita haver também especulação nalguns preços, 
pois hoje já se compra o metro cú bico de betão a 200 dólares.

Apesar desta situação, o engenheiro é da opinião que 
quando houver mais empresas a intervirem na produção 
dos materiais de construção os pre ços reduzirão, já que 
haverá maior concorrência.. 

6.7  Cassaforme investe 
 30 milhões de dólares

Angolense
De 12 19 de Março de 2011

Segundo o documento que o Angolense teve acesso, a 
inauguração da referida unidade fabril aconteceu na 
província da Huíla e coube ao Secretário de Estado do 
Urbanismo e Habitação, Joaquim Silvestre. Falando à 
imprensa, Joaquim silvestre garantiu na ocasião que a 
fábrica “é uma grande iniciativa privada e vai contribuir 
para a diminuição do défice habitacional”.

 De acordo com um dos responsáveis da empresa, a pro-
víncia da Huíla é caracterizada como o segundo pólo de 
desenvolvimento habitacional do país, depois de Luanda 
por isso foi escolhida para se erguer a primeira fábrica de 
montagem de casas pré-fabricadas.

 O preço mínimo de cada residência está estipulado em 
50 mil dólares norte-amer icanos e prevê se alargar nos 
próximos meses o projecto às demais províncias do pais, 
com incidência para a capital do país. O investimento 
está avaliado em mais de 30 mil hões de dólares.
 
A Cassaforme Angola, S.A., é uma sociedade de direito 
angolano, criada para em parcerias com outras empresas 
do ramo fazer face as exigências cada vez mais crescen-
tes no sector da construção civil. A empresa implantou 
uma unidade fabril para produzir painéis modulares na 
cidade do Lubango.

6.8  « Cassaforma » entra com pé 
direito no ramo imobiliário
Semanário Angolense
12 De Março de 2011 

A «Cassaforma», em presa de direito an golano sedeada 
na capital do país e voca cionada à construção de imóveis 
pré-fabricados, inaugurou nesta terça-feira, 8, duas 
fábricas de painéis e artefactos para a cons trução de 
casas no Lubango. 

Em representação do minis tro do Urbanismo e Constru-
ção, Fernando Fonseca, fez-se presente o secretário de 
Estado do referido ministério, Joaquim Silvestre, que 
efectuou o corte da fita de inauguração da fábri ca de 
artefactos. 

Por seu turno, o governador da Huila, Isaac dos Anjos, 
inau gurou a fábrica de painéis. Acto contínuo, seguiu-se 
a visita dos convidados às instalações e os esclarecimentos 
do funciona mento das firmas, pelos respec tivos directores. 

Ao intervir no acto, o presi dente do conselho de adminis-
tração da «Cassaforma», general João Pereira Massano, 
conside rou que a tecnologia de vanguar da das unidades 
fabris permite a produção de materiais de cons trução, mais 
concretamente de painéis e alumínio, sendo capaz de pro-
duzir, no mínimo, até 25 casas por semana e 100 por mês. 

Disse também que a tecnologia e os seus produtos 
possuem características únicas e ofere cem vantagens 
e mais-valias im portantes, que serão transferi das em 
forma de benefícios para os seus clientes. A sua aplica-
ção em todo mundo já provou que, com essa tecnologia, 
é possível criar habitação digna e dura doura, de forma 
célere e susten tável, podendo dar respostas às expecta-
tivas criadas em torno da questão habitacional no país. 

Para João Pereira Massano, a parceria público-privada, 
não é uma escolha, é o único cami nho seguro para que 
se possa aumentar de forma exponencial a produção 
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imobiliária, tendo em conta a componente da responsa-
bilidade social que sempre caracterizou a «Cassatorma» 
e o governo da província da Huila. 

O carácter de produção em sé rie, a rapidez e a flexibi-
lidade de construção, a durabilidade, a re sistência ao 
fogo e aos arremes sos materiais projectáveis fazem desse 
sistema construtivo algo diferente, uma tecnologia que 
re duz, no mínimo, 20 por cento dos custos imputáveis 
ao sistema de construção tradicional. 

Isso permite minimizar os custos e maximizar os provei-
tos, enquanto acelera o abrandamen to dos preços imo-
biliários, con tribuindo deste modo para que o sonho de 
casa própria não seja uma utopia, mas um verdadeiro 
tópico ao alcance de todos. «Nes ta altura ratificaremos 
a nossa humilde contribuição para a construção de 1 
milhão de fogos habitacionais», afirmou o ho mem forte 
da «Cassaforma». 

Informou que a escolha do Lubango para a implemen-
tação das unidades fabris deve-se ao facto de a cidade 
ser actualmen te, o segundo pólo de desenvol vimento 
habitacional do país, depois de Luanda, assumindo 
uma posição de liderança na região centro-sul. Apesar 
do declínio que a crise económica provocou, afectando 
particu larmente o sector privado, as expectativas em 
relação ao fo mento habitacional na região continuam 
a crescer, revelando os indicadores económicos um 
ambiente favorável ao desenvol vimento do negócio da 
empresa a partir da província da Huila. 

«Vamos construir fogos habi tacionais e infra-estruturas 
que alimentarão o nosso mercado imobiliário, vamos 
construir 8 mil fogos habitacionais aqui na Huila, 500 
das quais começam agora. Recolocaremos a ciência da 
engenharia no seu devido lu gar e vamos dominar as 
maravi lhas da tecnologia para elevar a qualidade do 
serviço e diminuir o seu custo», sublinhou Massano. 

Segundo o presidente, nos próximos dias, a «Cassaforma» 
lançará um programa de cata logação de clientes, des-
tinado a inventariar as suas necessida des, preferências, 
ideias e exi gências, tendo presente que elas estão em per-
manente evolução. 

Frisou que o sistema inaugu rado é uma referência em 
todo mundo. «Aliás, refiro-me ao testemunho de eficácia 
e efici ência do sistema, assim como o seu elevado nível de 
fiabilidade, pois são mais de quarenta linhas de produção 
deslocadas nos di versos países do mundo», termi nou. 

A cerimónia foi presenciada por membros do governo 
cen tral, do governo provincial da Huila, das autoridades 
tradicio nais locais e eclesiásticas.

6.9  Dezasseis casas por dia»
Semanário Angolense
12 De Março de 2011

Falando ao Semanário Angolense, o director da fábrica 
de painéis, engenheiro Adérito de Jesus, disse que a 
unidade tem como objectivo o fabrico de painéis em 
poliestireno, cobertos e reforçados com aço para a cons-
trução de casas pré-fabricadas. 

«A fábrica é composta de diversos equipamentos de tec-
nologias de ponta, que permitem que, a partir da maté-
ria-prima recebida, fabriquemos todo material necessá-
rio para a edificação das residências», disse. 

Acrescentou que têm uma capacidade de fabri-
car entre 14 e 16 casas por dia, trabalhando a casa 
ininterruptamen te. Numa primeira fase, trabalham 
durante 8 horas num programa piloto, dando conse-
quência posteriormente em 24 horas. 

Relativamente à capacidade dos trabalhadores, a fábrica 
tem técnicos expatriados a capacitarem os primeiros 
fun cionários nacionais. Estes, depois da formação pas-
saram por testes, em que edificaram três casas modelos, 
cujos re sultados ditaram a sua permanência.

6.10  Cassa forma Angola, S.A. ergue 
oito mil fogos habitacionais na 
província da huila
O independente
12 De Março de 2011 

A empresa Cassa Forma Angola, S.A iniciou a sua 
participação no projecto de fomento habitacional, 
levado acabo pelo executivo angolano, com a constru-
ção de moradias, baseadas num sistema de construção 
inovador. 

O lançamento do projecto ocor rido na semana finda na 
província da Huila, coube ao secretario de Estado da 
Habitação, Joaquim Silvestre que na ocasião enfatizou o 
a iniciativa, bem como a importância do sector privado 
ao apoiar o executivo angolano na colmatação do actual 
deficit de moradias. 
“A unidade fabril vai diminuir o deficit de material de 
construção na região Sul atendendo aos anseios do pro-
grama habitacional” 

Caracterizada como o segundo pólo de desenvolvimento 
habitacio nal do país, a Cassa forma optou pela provín-
cia da Huíla, como o mote para o desenvolvimento do 
objecto a que está vocacionada no mercado imo biliário. 



Development Workshop — CEDOC 03/2011 — 71  

Segundo nota distribuída à imprensa, a Cassa forma pre-
tende com o efeito responder à preo cupação do Executivo 
de solucionar o problema habitacional no país e para tal, 
a nova unidade fabril, com uma capacidade para produzir 
casas do tipo T2 a T 4, já funciona a todo vapor. 

Tudo porque a nossa tecnologia e os nossos produtos 
possuem carac terísticas únicas e oferecem grandes van-
tagens aos clientes. O novo cená rio, criado pelo empre-
endimento, vai proporcionar uma enorme oportuni dade 
para desenvolvimento de ou tros negócios”. Sublinha a 
referida nota. 

O documento salienta ainda que a Cassa Forma vai cons-
truir também oito mil fogos habitacionais na província 
da Huíla, sendo que, deste número, 500 casas já estão a 
ser fabrica das e brevemente vai pro ceder ao lançamento 
de um pro grama que visa inventariar as necessidades dos 
potenciais clientes, suas preferências, ideias e exigências. 

A fábrica construída numa área de dez mil metros 
quadrados, gerou até ao momento 20 novos postos de 
empre gos, e prevê-se aumentar mais 400 trabalhado-
res até finais do corrente ano. A unidade fabril, conta 
também com duas naves equipadas implan tadas com 
tecnologia moderna para produzir painéis destinados à 
monta gem de 25 moradias por semana. 

Características do projecto 
As casas suportadas por painéis modulares, cuja função 
estrutural é garantida por duas malhas de aço galvani-
zado electro-soldadas e unidas por conectores de aço 
duplos, dentro das quais existe uma placa de poliesti-
reno que assegura altos níveis de isolamento térmico e 
acústico. 

Resistente há incêndios, terra motos e ciclones. A tecno-
logia foi desenvolvida ao longo de 30 anos de experiência 
na área da construção em mais de 50 países e já alcançou 
um padrão bastante elevado em termos de flexibilidade e 
facilidade na sua utilização. 

As casas construídas na unidade fabril têm muita acei-
tação em várias partes do mundo como, Venezuela, 
Irlanda, Argentina, e Equador, e há provas de que, com 
a aplicação desta tecnologia, é possível criar habitação 
digna e duradoura, de forma célere e sustentável e com 
a qual se pode dar resposta às expectativas criadas em 
relação à habitação no país. 

A Cassa forma realça ainda, que o carácter de produ-
ção em série, a rapidez e a flexibilidade de constru ção, 
a durabilidade, a resistência ao fogo e aos arremessos de 
materiais projectáveis, fazem do sistema cons trutivo da 
sua empresa uma tecno logia que reduz no mínimo 20 

por cento dos custos imputáveis ao sistema de constru-
ção tradicional. As casas serão comercializadas ao preço 
mínimo de 50 mil dólares, que segundo considera, mais 
baixo do mercado. 

6.11  Chefe do executivo analisou ao 
detalhe andamento do projecto 
Kilamba Kiaxi
 Jornal de Angola
 14 De Março de 2011

 O Presidente José Eduardo dos Santos recebeu, ontem, 
em audiência no Palácio da Cidade Alta, em Luanda, 
altos responsá veis do CITI Group e do ICBC, respecti-
vamente, executor e financiador do projecto de habita-
ção social do Kilamba Kiaxi. 

Inaugurado em Agosto de 2008 pelo Chefe de Estado, 
o projecto Nova Cidade do Kilamba Kiaxi de verá ser 
entregue no próximo ano, segundo Tian Guoli, vice-
presi dente do CITI Group, a multinacio nal chinesa 
encarregue da execu ção da obra. 

Em declarações à imprensa à saí da da audiência, Guoli disse 
que o encontro serviu para relatar ao Chefe do Executivo 
as questões de pormenor ligadas às infra-estrutu ras do pro-
jecto, que prevê albergar mais de 350 mil pessoas. 

“O projecto está quase pronto”, declarou, sublinhando 
que, “como vai ser povoado por mais de 200 mil pessoas, 
precisa de ser prepara do ao máximo pormenor, para 
evi tar constrangimentos no futuro”. 

O vice-presidente do CITI Group garantiu que as 
equipas estão a tra balhar para que o projecto habita-
cional seja entregue no próximo ano. “Vamos entregar o 
projecto em2012. Por isso temos muito tra balho e várias 
tarefas a cumprir”, afirmou. 

Primeira a ser construída de raiz desde a independência, 
a Nova Ci dade do Kilamba Kiaxi vai alojar cerca de 350 
mil habitantes em 80 mil habitações sociais condignas, 
erguidas em padrão urbano com serviços públicos inte-
grados, como escolas, hospitais, instituições fi nanceiras, 
esquadras policiais, ce mitérios e igrejas. 

O projecto que junta o CITI Group, ICBC e a Sonangol 
está a ser construído a 20 quilómetros do centro 
da cidade de Luanda (na via expresso Cabolombo, 
Cacuaco), numa parcela de terreno com 5.200 hecta-
res. A Nova Cidade do Kilam ba Kiaxi terá um sistema 
independente de tratamento de água, elec tricidade e 
telecomunicações. 
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Yi Huiman, do ICBC, revelou que o seu banco, que é 
detentor da maior carteira comercial do plane ta, dis-
ponibilizou já uma linha de financiamento de 2,5 mil 
milhões de dólares norte-americanos. 

Em Angola pela primeira vez, Huiman disse-se deslum-
brado e destacou o “rápido crescimento e enorme poten-
cial” que fazem deste pais uma prioridade na agenda do 
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). 

“Em função do potencial angola no, certamente que 
vamos partici par ainda mais no desenvolvimento deste 
pais”, declarou. 

O alto executivo do ICBC referiu que o maior banco 
comercial do, mundo tem prestado muita atenção a 
Angola. “Estamos muito confian tes de que o país vai 
desenvolver-se rapidamente”, disse. 

O Chefe de Estado recebeu ain da, noutra audiência, Liu 
Qitao e Wen Gang, responsáveis máximos da China 
Communications Cons truction Company Limited, 
e da China Road and Bridge Corpora tion (CRBC), 
respectivamente. 

6.12  Bairro social é entregue no mês da 
Juventude
Jornal de Angola
15 De Março de 2011

O director provincial do Kuando- Kubango da 
Juventude e Des portos, Manuel Franessa, garantiu este 
fim-de-semana, em Menon gue, que as 48 casas que estão 
a ser construídas, na periferia da cida de, no quadro do 
programa “An gola Jovem” são entregues antes do final 
do próximo mês de Abril, aos contemplados no sorteio 
reali zado no ano passado.

Manuel Franessa disse que as obras de construção das 
48 casas começaram em 2008, mas devido a vários 
constrangimentos de ordem técnica houve vários adia-
mentos, mas garantiu que neste momento estão na fase 
de acabamentos. O empreiteiro está a concluir alguns 
pormenores para serem mobiladas. 

Lembrou que cada casa está ava liada em 40 mil dólares, 
quantia que os jovens beneficiários devem pagar através do 
Banco de Poupan ça e Crédito (BPC), depositando uma 
amortização mensal de 25.600 kwanzas, durante 20 anos. 

Satisfeito com os empreendimen tos que visitou, o vice-
-governador para a área social, Pedro Camelo, disse 
que o Executivo vai continuar a apoiar a juventude nos 
domínios da habitação e do emprego. “Va mos fazer tudo 

para que a juventude tenha perspectivas de vida para que 
não caia em situações menos dignas. Para isso, é neces-
sário que o Execu tivo crie políticas de ocupação dos seus 
tempos livres e do seu futuro, com realce para a cons-
trução de ha bitação e centros de formação pro fissionais, 
para o fomento do auto emprego”, disse Pedro Camelo. 
A juventude, referiu, deve ser o espelho de uma socie-
dade, mostran do sempre boas práticas. 

6.13  Luanda deve criar núcleos 
habitacionais autónomos mas com 
interligação viária (Entrevista)
Novo Jornal
18 De Março de 2011

André Mingas: Arquitecto, ex-governante, compositor 
e intérprete de eleição da música angolana há décadas, 
activista associativo e cidadão empenhado em causas 
políticas, culturais e ideológicas com um cunho bem 
marcado de angolanidade num contexto de uma moder-
nidade que vai despontando no país. Esta entrevista não 
e sobre o cidadão André Mingas, mas é acima de tudo a 
visão que o técnico e também o cidadão tem das cidades 
particularmente da nossa cidade capital.

André Mingas, Nietzche definiu arquitecto como 
“música parada no tempo”. Partilha esta opinião de que 
homem músico, artista plástico e arquitecto são tudo o 
mesmo? 

Não, de modo algum! Hoje a arquitectura, mais do que 
desenho, ela é a maior expressão das artes, na medi da 
em que engloba não só o desenho das claves musicais 
expressas nos traços do arquitecto, mas também o teatro 
através da expressão, às vezes dramática ou alegórica tão 
comum a alguns edifícios na cidade, a dança, graças 
aos movimentos circulares (Niameyer) patentes na geo-
metria descritiva, fonte inesgotável do acto conceptual. 
Mas ela vai mais longe, pois corporiza as artes plásti-
cas que, mercê das formas e da estrutura cro mática dos 
tons, se interligam com as cores dos interiores e exterio-
res das habitações, produzindo estados de espírito que 
vão desde a tranqui lidade, ao desequilíbrio emocional, 
da energia à depressão, enfim, ao es tado de entrega a 
novas actividades que geram saúde, disposição para a 
vida, predisposição para o amor e para a arte. O arqui-
tecto é um gestor de vazios e silêncios, capaz de fazer 
surgir uma obra notável, num espa ço onde antes apenas 
reinava impu ne, a subtileza do silêncio! 

AM acompanhou o crescimento de Luanda nos 
últimos sessenta anos, e simultaneamente foi actor e 
espectador de transformações sociais que houve neste 
período. Ajude-nos a perceber este crescimento no 
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olhar de um arquitecto e simultaneamente agente cul-
tural e político.
 
Luanda tinha duas opções no pe ríodo pós-indepen-
dência, a saber: uma primeira, que seria permanecer 
estruturalmente como era e, de for ma multidiscipli-
nar, definir critérios para a avaliação e preservação da 
sua história construtiva, valorizan do a sua qualidade 
maior que seria a prestação de serviços sustentados pelas 
potencialidades turísticas que sugerem a ilha, a baía 
e uma marginal como a nossa; e a segunda, ser inter-
vencionada na base da actualização do plano director 
da cidade, à época, gerando novas centralidades aqui 
entendidas como núcleos autóno mos, potenciados pelas 
necessida des essenciais dos seus habitantes. Infelizmente 
o advento da guerra precipitou um conjunto de situa-
ções que levaram às actuais sobrecargas a que a cidade 
está submetida, invia bilizando quaisquer programas de 
estruturação da mesma, não obstan te os processos evo-
lutivos levados a cabo pelo Governo e que me parecem 
notáveis e verificáveis. 

Quando perspectivamos uma cida de, fazemo-lo num 
contexto de ser a melhor possível para o quotidia no de 
vida dos seus cidadãos. No contexto actual atrevo-me a 
dizer que pior é impossível. É irreversí vel alterar o quadro 
geral da “de sorganização” da cidade? 

A caracterização é sua! Mas não me parece que seja irre-
versível o actual quadro da cidade. Pode levar algum 
tempo, mas não a creio impossível
A imagem da cidade ou a província é sempre o resultado 
da organiza ção funcional de cada um dos seus muni-
cípios. Qualquer cidade que consiga vincular os seus 
municípios a programas executivos claros, ten do como 
pressupostos da sua acção questões como: o saneamento 
bási co, a segurança, a saúde, a educação, o entreteni-
mento, espaços verdes estruturados em parques e praças 
(evitando deste modo os grandes níveis de impermea-
bilização dos solos), a autoridade e os serviços pú blicos 
desconcentrados, para gerar emprego com a compo-
nente de uma maior proximidade dos serviços aos seus 
munícipes, têm possibilidades inimagináveis de sucesso. 
Outro dado fundamental é a interli gação viária de cada 
um dos municí pios com o resto da cidade (g andes eixos) 
como forma de incremento da mobilidade tornando-se 
natural mente numa cidade desanuviada, organizada, e 
regularizada sob o ponto de vista funcional. 

O contexto da cidade de Luanda deve ser encarado 
como uma ci dade africana, em todos os seus vectores 
culturais e económicas, incrustados nas relações que 
se. Estabelecem entre os seus habi tantes. Mas todas as 
cidades em qualquer parte do mundo têm o chamado 
centro cívico, que Luan da já teve no tempo colonial, 

mas que foi perdendo com o tempo. Não seria um bom 
começo, para o que ainda se pode vir a fazer pelo ordena-
mento da cidade? 
O conceito de centro cívico, característico das cidades 
radioconcêntri cas como Luanda, tinha subjacente a 
ideia da concentração num local da cidade de um con-
junto de serviços de prestação de assistência ao cidadão, 
que, no caso em apreço, seria a Mutamba! As tendências 
(linhas) de evolução facilmente observáveis na cidade, 
conduzem -nos a uma nova interpretação da mesma: A 
cidade deve criar núcleos habitacionais, interligados sob 
o ponto de vis ta da. malha viária, mas autónomos sob o 
ponto de vista funcional, ge rando, concomitantemente 
à habi tação, infra-estruturas necessárias e níveis de pro-
ximidade dos serviços que contribuam para fixação das 
pessoas nos seus locais de habita ção. A cidade é o grande 
palco cujos actores e artistas somos todos nós, por isso 
tem que ser vivenciada com criatividade pelos seus cida-
dãos com alegria e satisfação! 

Luanda hoje é uma cidade engarrafada e as soluções para 
a circulação e estacionamento das viaturas são esqueci-
das, quando os prédios cada vez mais altos invadem o 
centro da cidade. Nas sociedades modernas tirar auto-
móveis do centro das mega-cida des transformou-se 
quase numa fobia. Porque é que cada vez mais continua-
mos a construir prédios altos e espelhados, e no que de viam 
ser parqueamentos, temos que colocar geradores enormes e 
grandes centrais de ar-condicio nado, com todos os néfastos 
efei tos ambientais decorrentes?
 
O erro, salvo melhor opinião, não estará nos edifícios 
altos, desde que controlados os níveis de imperme-
abilização do solo pelo excesso de betão ou de asfalto. 
Uma cidade su focada por habitações degradadas, com 
um núcleo urbano tão pequeno como o de Luanda, 
tem que gerir e rentabilizar da melhor forma possí vel, o 
espaço que possui. Daí que a construção em altura seja 
natural mente recomendável sem descurar a qualidade 
estética e projectual da sua edificação. Só que este pensa-
mento deve, concomitantemente, propicar como política 
de Estado, a circulação pedonal enquanto acto de socia-
lização e de saúde públi ca - zonas verde na envolvente 
do edificado em altura, para contrapor os efeitos da inci-
dência solar sobre o betão, gerador de ondas de calor que 
contribuem para o aquecimento glo bal da cidade. 

Finalmente, parece-me sensato e recomendável, um 
maior rigor na aplicabilidade da lei que obriga a criação 
de estacionamento subterrâneo ou em altura no edifício 
(nalguns casos vem sendo feito), como princípio con-
ceptual do próprio projecto, o que permitirá libertar a 
cidade dos actuais níveis de tráfego, gerando espaços que 
privilegiem o ser huma no e a humanização da sociedade. 
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Na ausência de um Plano Director Municipal, de Planos 
de Pormenor, de zonas classificadas, de uma catalogação 
recente de Monumentos Nacionais ou Imóveis de Interes se 
Local, e outra legislação, que instrumento tem sido usado 
para a contínua descaracterização da cidade, algo que já 
vinha do tem po colonial e que o actual “boom” económico 
só veio a evidenciar de forma negativa?
 
O Governo criou um instrumento (IPGUL) que, repen-
sado, transfor mar-se-á num instrumento essen cial à 
cidade e à Província. Entre tanto, a opção tem sido o 
recurso aos planos de urbanização, como aconteceu 
agora com os bairros do Sambizanga, Bairro Operário 
e Ca zenga, com soluções integradas no sistema viário 
para garantir maiores níveis de mobilidade urbana. Esta 
acção permitirá manter algum nível de controlo sobre o 
processo evolu tivo da cidade, recenseando cida dãos, inte-
grando zonas degradadas no espaço urbano, tirar cida-
dãos da clandestinidade conferindo-lhes cidadania, levar 
espaços e praças verdes como alimento à sede inesgo tável 
de comunicação (que persiste como cultura nos musse-
ques), con trolar e combater o desemprego, a crimina-
lidade, apostar na segurança e no incentivo a ciência e 
tecnologia através da vulgarização da internet garantindo 
assim conhecimento, cultura e qualidade de vida. 

Por outro lado, far-se-á, de forma equilibrada, o aprovei-
tamento de um espaço ímpar (musseques) para o cresci-
mento e dignificação do ci dadão e da cidade. 

Não seria oportuno que se criasse com carácter de urgên-
cia para Lu anda, algo do tipo “Sociedade de Reabilitação 
Urbana”, de forma a fazer rápido o que qualquer cida de 
tem que ter para se tomar local de vida e não um lugar de 
sobrevi vência? 

Em minha opinião, os movimentos cívicos são sempre 
muito importantes, pois dão-nos não só a percepção da 
real massa crítica da sociedade, mas também a possibi-
lidade de me lhor nos percebermos das opções dos cida-
dãos na procura da satisfa ção das suas necessidades. E 
neste particular, considero o exercício democrático da 
adopção do conceito da gestão participativa das cidades, 
uma solução aplicável conduzindo a bons resultados 
na medida em que os cidadãos tomam contacto com 
as grandes acções a que o Estado se propõe, podendo 
contribuir de for ma positiva, para o enriquecimento da 
vida e da funcionalidade da sua comuna, município ou 
cidade, re forçando em definitivo o sentido de cidadania 
e o espírito democrático que subjaz à postura do Estado. 
É ainda possível construir uma cidade com transpor-
tes públicos a funcionar, um equipamento esc0 lar e de 
saúde acessível a um con junto significativo de cidadãos, 
parques onde simultaneamente se estimulasse o conví-
vio e o 1azer dos moradores, (estabelecimentos comer-

ciais, serviços públicos, em síntese, algo que do tipo do 
que foi comedias, serviços públicos em síntese, algo que 
do tipo do que foi dito na Bienal de Arquitectura de 
Veneza de 2000 que diz:” A cidade é um habitat humano 
que permite com que pessoas formem relações umas com as 
outras em diferentes níveis de intimidade, enquanto per-
manecem inteiramente anó nimos”?
 
André- Sem dúvida. Nós temos no País velhas vilas 
coloniais a que cha mamos cidades. Em minha opinião, 
precisamos/ devemos intervir com planos estratégicos 
de desenvolvi mento, aproveitando o facto de as nossas 
cidades se terem desenvol vido muito pouco, para gerar 
um novo conceito “de cidade”, consubs tanciado numa 
educação que tenha como base a ciência e a tecnologia, a 
cultura, a promoção e defesa do meio ambiente, através 
da preservação da pujante natureza de que somos por-
tadores, atendendo à transversa lidade desta matéria. É 
igualmente importante fomentar a criações de novos 
postos de trabalho como fac tor de fixação dos cidadãos 
nos seus locais de habitação, assim como a mobilidade a 
segurança o bem-es tar social e a circulação pedonal que 
torna permeável a socialização. 

Porque isto é uma entrevista sem rede”, em que o AM se 
disponibi lizou a responder a tudo, posso perguntar-lhe que 
sentiu um ar quitecto quando deitaram abaixo o Palácio 
D. Ana Joaquina, os Co queiros, o mercado do Kinaxixe 
ou ainda mais recentemente a em blemática estação de 
Caminho de Ferro da Catumbela? 

Angola deve corporizar à imagem da sua história cons-
trutiva com obras notáveis realizadas pelos seus filhos, 
incluindo as peças emblemáticas dei xadas pelos seus 
colonizadores, cuja história não se apaga naturalmente. 
Mas não se pode negar à Nação, o direito de definir 
o que, sob o pon to de vista histórico, arquitectónico e 
estético, deve ou não permanecer nos seus principais 
centros urbanos, como elementos referenciais da sua his-
tória construtiva, particularmen te quando o conjunto 
de memórias pertence apenas a uma ou duas ge rações 
especificas. 

A história deste Estado Novo e De mocrático que vem 
ganhando corpo, não pode ser feita apenas com o rosto 
da tortura, da escravatura, das dores acumuladas pelas 
humilhações de que foram vítimas os nossos ances trais 
durante vários séculos, relatos de derrotas e imagens do 
pensador. Enquanto Nação, temos uma histó ria glo-
riosa e ela deve estar patente nas formas físicas da cidade 
incluindo na estatuária. Este é o meu tempo e como 
cidadão e arquitecto, recuso-me a adoptar uma cultura 
de contemplação relativamente ao que ousadamente, 
as outras gerações nos legaram. É preciso reivindicar o 
direito e o espaço que o tempo nos confere, para deixar 
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marcas da mi nha e nossa geração no território, fazendo 
história.

O que sente o arquitecto, quan do vemos o Dondo, 
Massangano, Cambambe e outros centros his tóricos, monu-
mentos e sítios a degradarem-se de tal forma que toma irre-
versível o seu talvez de sejável desaparecimento? 

É uma questão de sensibilidade ex tensiva a todos os 
cidadãos indepen dentemente das suas qualificações, 
visto que o património diz respeito a todos nós. Mas, 
por outro lado, é preciso não generalizar a ideia se gundo 
a qual o edificado torna-se património apenas porque é 
antigo e nunca como parte integrante e in dissociável das 
nossas memórias. No caso em apreço, que se traduz num 
detalhe gritante e apelativo a todos, é preciso que as ins-
tituições a quem o Governo atribuiu responsabilida des, 
proponham planos e programas de revitalização histó-
rica, planos su ficientemente sustentáveis, de sal vaguarda 
do património, para que sejam convincentes e se tornem 
ob jecto de orçamentos direccionados para a preservação 
da história física da cidade. 

O ensino da arquitectura em An gola desde a fundação da 
primei ra faculdade no fim dos anos se tenta tem permitido 
aumentar a qualidade dos formados pelo que perguntaria 
se tem sido simulta neamente dadas condições aos docen-
tes para potenciarem novas experiências adequadas à rea-
lidade angolana em transformação nestes trinta anos de 
“mobilidade politica, ideológica e económica”? 

Mais do falar mal da escuridão é pre ciso acender uma vela. 
Por questões deontológicas não quero, não devo, nem 
posso pôr em causa o esforço notável dos meus co legas 
que se dedicam actualmente, ao ensino da arquitec-
tura. Mas sinto cada vez mais necessária e imperiosa a 
criação de dispositivos de suporte e de apoio ao trabalho 
que estas ins tituições de classe realizam de modo a que 
tragam para as faculdades de arquitectura - pela interac-
ção que ela gera com o cidadão - mais-valias que se tra-
duzam em apostas claras na ciência e tecnologia, através 
de protocolos de intercâmbio com as grandes faculdades 
do mundo. 

Só assim será possível trazer a Ango la pessoas para 
vivenciarem o pensa mento novo gerado pelos aqui 
tectos angolanos, fazendo das nossas ci dades referências 
de tal grandeza, que mais ninguém saia de Angola e se 
deslumbre com Paris, o Rio, ou Roma. 

Qual é a posição do arquitecto an golano, quando vê implantar 
num local da cidade um edifício igual zinho a outro que existe 
noutra qualquer latitude do mundo, e vê serem pagas fortunas 
por um projecto que não passa de uma fraudulenta fotocópia a 
uns arqui tectos estrangeiros pouco escru pulosos?

 Como deve imaginar, é dolorosa esta constatação, mas 
não se pode responsabilizar tão-somente o Go verno. 
Neste caso concreto, a ordem dos Arquitectos terá 
que intervir propondo critérios que contribuam acima 
de tudo para a valorização e estímulo do trabalho dos 
arquitectos angolanos. Mas como deve imaginar é 
extremamente difícil gerir uma cidade onde noventa por 
cento dos cidadãos se considera arquitecto, produzindo, 
por iniciativa própria, alterações nas suas habitações, 
de sactualizando o cadastro da cidade, gerando uma 
desestruturação ge neralizada do bairro e da cidade de 
um modo geral. A responsabilidade recai naturalmente 
sob quem aceita e aprova estes projectos, não reage, 
concede licenças e não pune! 

Vamos sair de Luanda e vamos ao Lobito, Benguela, Namibe, 
Lubango e Huambo, onde talvez seja possível fazer alguma 
coisa, já que a voraci dade do cifrão ainda não é tão acen tuada! 

Luanda e Benguela são hoje os maio res centros de 
emprego do País e é justificável que as pessoas procu-
rem as cidades do litoral num esforço de sobrevivência. 
A viragem para o interior através da criação de polos 
regionais de desenvolvimento, com apostas claras, por 
exemplo, na agri cultura, indústria extractiva quer de 
minérios, quer de produtos pesqueiros e materiais de 
construção, pode constituir um fantástico gerador 
de emprego, suficientemente atractivo para provocar 
o boom do desanu viamento de Luanda na busca de 
melhores condições de vida. Estes factores, aliados a ser-
viços como a saúde pública, a educação, a preser vação 
ambiental, a identidade e as culturas regionais, pesarão 
bastante nas opções de deslocação para a ca pital. 

Qual o papel do arquitecto na An gola do futuro?
Pensar o País e perspectivá-lo como uma Nação que se 
comprometa com o futuro, pensando e projectando para 
lá do edifício sem se deixar afectar pelo imediatismo. 
Tendo como base a riqueza da versatilidade da sua for-
mação, os arquitectos e ur banistas angolanos de hoje e 
do fu turo são uma classe potencialmente privilegiada, 
porquanto são profissionais que têm pela frente um País 
fantástico, sedento de acções que o dignifiquem, “aben-
çoado por Deus”, de beleza inegável, inexplorado e com 
esta grandeza espacial, que se constitui num incomensu-
rável mundo de oportunidades para idea lizar verdadei-
ros sonhos de cidades e centralidades. 

É fundamental interiorizar a ideia segundo a qual; o 
projecto de arqui tectura, mais do que uma obra, tem 
de ser gerador de uma nova cultura estética, construtiva 
de base identi tária, assente nos valores da cultura local, 
a qual tem que estar subjacente, um compromisso claro 
com o futuro e a contemporaneidade, a bem do cidadão 
e da Nação Angolana!
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A onda de calor 
Já deve ter percebido que há uma onda de calor este ano 
diferenciada dos anos anteriores. O seu discur so sobre a 
cidade comporta alguma relação com este estado climático? 

Naturalmente que sim. Há razões objectivas para o cres-
cimento da sensação de calor que as pesso as vão sen-
tindo e isto deve constituir um sinal de alerta. Há natu-
ralmente razões que se relacionam com o aquecimento 
global mas se calhar talvez não fosse dispiciente repen-
sar os níveis de impermea bilização ou seja de cimento 
e betão de que vem sendo sujeito o espaço urbano da 
cidade, sem a exigência mínima da complementação da 
envol vente dos edifícios com zonas mínimas de verde 
para contrapor a reflexão resultante do crescimento da 
in cidência solar. 

Os edifícios e particularmente os envidraçados, ao longo 
do dia quando sujeitos ao sol reflectem ondas de calor 
que de edifício em edifício se espalham pela envolvente 
da cidade readmitindo-os para o ar que nos envolve 
gerando níveis crescentes”de calor. 

Que fazer? 
Fazer aplicar as leis! 
Adoptar medidas que passem pelo incremento da 
ar borização, das zonas verdes, retomar alguns princí pios 
como afastamento mínimo a que devem ser sub metidas 
as construções, o controle da betonização dos quintais 
das habitações que, de forma descontrolada, crescem 
até bloquear completamente a ventilação, enfim, regras 
essenciais à sobrevivência da cidade e à sua humanização 
imprescindível 

6.14  Mais casas para os antigos 
combatentes 
Agora
19 De Março de 2011 

O consórcio comandante “Loy” procedeu recente-
mente à inauguração das primeiras casas do projecto 
Kussanguluka no km 25, em Viana, para os antigos com-
batentes e veteranos de guerra, num acto orientado pela 
ministra da Família e Promoção da Mulher, Genoveva 
Lino. Os primeiros felizardos foram os heróis do 4 de 
Fevereiro e do proces so 50. Além de iniciativas empresa-
riais para atender esta franja, o Executivo tem de marchar 
depressa, encorajando outros projectos que estimulem o 
aceso à habitação da população de baixa renda.

6.15  Construção de casas sociais 
desenvolve zona da eywa
Jornal de Angola
23 De Março de 2011 

A construção de um número considerável de casas do 
tipo T2 eT3, na reserva fundiária da Ey wa, com 3.724 
hectares, nos ar redores da cidade do Lubango, província 
da Huíla, regista avan ços significativos. 

As construtoras investiram na qualificação dos recur-
sos huma nos, equipamento moderno, inter câmbio de 
experiências, aquisi ção de espaços para implantação de 
estaleiros ou unidades produ toras, com vista a participar 
acti vamente no processo de constru ção de habitações. 

O empenho dos empresários lo cais, de outros pontos do 
país e do exterior fez surgir a médio prazo, no Lubango, 
indústrias de produção de casas pré-fabricadas e material 
de construção civil diverso, que dão suporte ao “Programa 
Nacional Ha bitacional”, criado pelo Executivo. 

A fábrica Cassaforma, que inves tiu mais de oito milhões 
de euros (cerca de 11 milhões de dólares) na aquisição de 
meios e equipamentos para montagem de duas unidades 
produtoras, e a empresa Consterra são alguns dos pro-
jectos realizados com sucesso na praça huilana. 

A construtora local Consterra, através da parceria 
público-priva da, procede à construção de 200 ca sas 
sociais, para c06rir as necessi dades habitacionais da 
população da cidade do Lubango. As obras, iniciadas 
em Fevereiro, decorrem a bom ritmo e a conclusão está 
pre vista para o final deste ano. 

O administrador da Consterra, Rui Kapose, explicou ao 
Jornal de Angola que o projecto completo ocupa uma área 
de 50 hectares, en quanto a obra física de cada casa está 
implantada num espaço de 140 metros quadrados, dos 
1.000 metros quadrados corresponden tes a uma família. 

Os 120 técnicos enquadrados no projecto, a maioria 
jovens com for mação técnico-profissional na área de 
construção civil, auxiliados com equipamento diverso, 
procedem neste momento à construção das bases para 
suportar as paredes pré-fabricadas das moradias. 

Rui Kapose afirmou que a Consterra aliou-se aos esforços 
do governo provincial da Huíla para tomar realidade os 
fogos ha bitacionais, em resposta ao Pro grama Nacional 
de Habitação. “Quando as obras ficarem con cluídas, as 
casas vão estar à dispo sição das famílias interessadas”. 

A construtora vai, na localidade da Eywa e Caculuvali, 
urbanizar 8.575 hectares de terreno agrícola ou rústico, 
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onde já foram conces sionados 2.000 hectares. O 
projec to compreende as fases de desma tamento, terra-
plenagem, arrua mentos e loteamento e a de cons trução 
das infra-estruturas. 

Consta ainda a fase de venda dos lotes e da edificação de 
con domínios, vilas residenciais, edifícios, infra-estrutu-
ras indus triais, hoteleiras, comerciais, zo nas de serviço e 
de utilidade pú blica. “Pretendemos colocar à disposição 
da população todos os serviços necessários à convivência 
social”, disse Rui Kapose. 

O administrador da Consterra afirmou que a acção 
público-pri vada em curso na nova centralida de da 
Eywa, vai fazer com que haja uma zona com urbaniza-
ção moder na, proporcionar melhor comodi dade e quali-
dade de vida aos munícipes do Lubango;

As novas zonas urbanísticas da cidade do Lubango, 
capital da pro víncia da Huíla, estão a desenvol ver-se, de 
acordo com o programa do governo local, a partir das 
loca lidades - da Eywa, Tchimukua, Tchavola, Kwua, 
Mutundo, Cacu luvali, Arimba e Tchanja. 

Nova cidade ganha forma 
Na zona da Eywa, em particular, novas infra-estruturas 
públicas e privadas são erguidas, onde as obras estão a 
um ritmo acelerado. Além da fábrica de casas pré-fabri-
cadas e construção das primeiras moradias da empresa 
Cassaforma, imóveis de impacto socioeconómico 
surgem dia-a-dia. 

O novo hospital pediátrico do Lu bango, enquadrado no 
programa de expansão dos serviços sanitários, é um dos 
empreendimentos em cons trução, desde Fevereiro. As 
obras do hospital, projectadas numa área de dez hecta-
res, estão a cargo da construtora local Omatapalo. 

A unidade hospitalar é composta por três pavilhões, 
onde vão fun cionar os serviços de consultas ex ternas, 
cirurgia, cuidados intensi vos, áreas administrativas, 
nutrição especial, laboratórios, serviços de emergência, 
pneumologia e in fecto-contagiosa. 

As obras, que inseriram 30 jovens no mercado de tra-
balho, dividem-se em duas fases: construção da infra-
-estrutura e montagem de equipa mentos. Outros servi-
ços estão asse gurados, como o parque de estacio namento 
para várias viaturas. A construtora prevê a sua conclusão 
em Setembro do corrente ano. 

O novo mosaico infra-estrutu ral da Eywa é também 
reforçado com a projecção da construção do futuro Pólo 
Universitário do Lu bango, para albergar várias facul-
dades e consequentemente au mentar o número de 

vagas no en sino superior, para os candidatos da Huíla, 
Namibe e Cunene. 

O futuro Campus Universitário do Lubango, no dizer 
do gover nador da província da Huíla, Isaac dos Anjos, 
vai ser implan tado num espaço de 300 hectares e terá 
capacidade para absorver 20 mil estudantes. 

A construção de um número con siderável de casas fami-
liares, o ar ruamento, delimitação de lotes de terreno 
para fazer face aos projec tos de moradias e infra-estru-
turas públicas e privadas, tais como cen tros de hotelaria 
e turismo e outros imóveis dão a Eywa a configuração 
de uma nova cidade. 

Positiva requalificação 
A requalificação e desenvolvi mento das novas zonas 
urbanísti cas da cidade do Lubango regista progressos 
significativos, reconhe ceu o secretário de Estado do 
urbanismo e Habitação, Joaquim Sil vestre, durante a 
visita efectuada às áreas urbanísticas. 

“Observamos uma grande exten são com armamentos 
pré-definidos, o governo da província entre gou terrenos 
para a auto construção, e há lotes de terra com siste-
mas de captação de água”, disse Joaquim Silvestre, para 
acrescentar que a acção é reforçada com a construção de 
casas pela imobiliária Sonip. 

O secretário de Estado do Urba nismo e Habitação 
afirmou que vão surgir, a curto prazo, novos 
em preendimentos habitacionais nas áreas definidas, 
incluindo as obras enquadradas no processo de auto-
construção dirigi da, onde o gover no provincial coloca 
material di verso à disposição da população. 

6.16  Habitações do Projecto Nova Vida 
começam a ser entregues em Abril
Jornal de Angola
25 De Março de 2011

Novas vivendas e apartamentos do “Projecto Nova 
Vida”, no muni cípio do Kilamba Kiaxi, em Luan da, 
começam a ser entregues a par tir do próximo mês aos 
seus pro prietários, anunciou o presidente de direcção da 
Imogestin, Rui Cruz. 

O processo de entrega decorre até Junho próximo e o 
responsável da empresa que comercializa as ha bitações 
disse estarem disponíveis para venda mais de 1.100 
vivendas e apartamentos T3 (média renda, três quartos). 

Rui Cruz anunciou o facto duran te a visita efectuada 
àquele projec to urbanístico pelo ministro do Ur banismo 
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e Construção, Fernando Fonseca, que esteve no “Nova 
Vi da” acompanhado pelo secretário de Estado do 
Urbanismo e Cons trução, Joaquim Silvestre, e por Jo sé 
Maria, engenheiro da empresa que fiscaliza as obras.
O ministro observou o andamen to das obras de constru-
ção das vi vendas T3 e T4 (média e alta renda, com três e 
quatro quartos) e os edifícios de quatro e seis pisos, além 
da qualidade do material utilizado e o cumprimento do 
prazo da entre ga das obras.
 
Fernando Fonseca reconheceu a excelência do projecto 
habitacional, referindo não ter conhecimen to “de um 
outro similar em África” que tenha posto à disposição, 
em tão pouco tempo, moradias com qualidade. “O 
projecto Nova Vida, que até certo ponto foi um pro-
jecto emblemático, continuará sempre a ser importante, 
porque se enquadra nas metas traçadas pelo Executivo 
para a redução da carência habita cional”, frisou, acres-
centando tra tar-se de “um projecto sustentável, viável e 
que temos de apoiar”. 

Expansão do projecto Elogiando a qualidade apresen-
tada pelas infra-estruturas e a sus tentabilidade do pro-
jecto, Fernan do Fonseca considerou que estes aspectos 
tornam viável a sua apli cação a outras zonas da capital 
do país, para acudir à carência habita cional que actual-
mente se regista em Luanda. E preciso, no entanto, antes 
disso, aguardar pela conclu são deste projecto, para então 
de pois se partir para outro. 

Destacou, particularmente, a parceria público/privada 
existente e que assegura a execução das in fra-estruturas 
definidas no plano director, aconselhando as duas par tes 
a continuarem a dar mostras que é possível trabalhar 
em conjunto quando os objectivos estão bem definidos. 
Além de se inteirar dos pra zos de execução do projecto, 
o mi nistro aproveitou para ver as ques tões contratuais, 
o desbloqueio dos vistos de trabalho dos estrangeiros ea 
questão do acesso à zona, de for ma a dar dinâmica às 
obras. 

A execução do Nova Vida obede ce às normas interna-
cionais de construção civil no que toca à ques tão do 
ambiente e de serviços como água, luz, esgotos e infra-
-estruturas sociais. A informação foi prestada pelo fiscal 
da obra, José Maria, afir mando que o projecto segue o 
rit mo normal com aumento das redes técnicas de água, 
luz e drenagem, e alargamento dos serviços escola res e 
hospitalares, devido ao cres cimento populacional. 

6.17  Projecto obedece normas 
ambientais de construção
O Independente
26 De Março de 2011

A execução do projecto habitacional Nova Vida, em 
curso desde 2001, obedece às normas internacionais de 
construção civil no que toca à questão do ambiente e de 
outros serviços inerentes à vida humana como água, luz, 
esgotos e infra-estruturas sociais. 

A informação foi prestada esta semana pelo fiscal da 
obra, José Maria, quando fazia a avaliação das obras da 
segunda fase do projecto iniciado em 2010 e com fim 
previsto para Junho de 2012, com a construção de duas 
mil e 562 residências. 

Para a fonte, o projecto segue o ritmo normal com 
aumento das redes técnicas de água, luz e drenagem e 
alargamento dos serviços escolares e hospitalares, devido 
ao crescimento populacional. 

Acrescentou que este ano vai aumentar também a capa-
cidade do centro de tratamento de águas residuais para 
se reaproveitar para a irrigação. 
A segunda fase do projecto habitacional Nova Vida surge 
para colmatar a carência de casas entre os angolanos 
com principal incidência para os funcionários públicos. 

A gestão do projecto está a cargo da lmogestim, enquanto 
o Instituto Nacional de Habitação acompanha a execu-
ção das obras e outorga os contratos em nome do Estado. 

6.18  Segunda fase do Nova vida pronta 
já em 2012
O Independente
26 DE Março de 2011

Mil e quatrocentas residências, das duas mil 562 previs-
tas na segunda fase do projecto habitacional Nova Vida, 
que arrancou em Março de 2010 em Luanda, estarão 
concluídas até Dezembro do corrente ano. 

De acordo com o presidente do conselho de adminis-
tração da empresa gestora do complexo, Rui Cruz, que 
prestou esta informação quarta-feira, quando fazia a 
avaliação das obras, a conclusão total do projecto conti-
nua prevista para 2012. 

Segundo Rui Cruz, estão a ser ergui das vivendas e apar-
tamentos dos tipos T2, T3e T4, num perímetro equiva-
lente a 480 hectares. 
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Segundo o responsável, desde o arranque das obras, as 
ocupações ilegais no perímetro do Nova Vida têm con-
dicionado o andamento célere da empreitada e impedido 
a sua expansão. “Estamos a trabalhar com uma subco-
missão para resolvermos o problema do realojamento 
e já foi identificado o terreno para transferência desses 
habitantes”, salientou. 

Rui Cruz destacou a qualidade do projecto, realçando 
a necessidade de se aumentar as infra-estruturas sociais 
como escolas, hospitais, espaços verdes, dentre outras, 
para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos 
moradores. 

O projecto habitacional teve início em2001 e está loca-
lizado no município do Kilamba Kiaxi, a oito quilóme-
tros do centro da cidade de Luanda.

A segunda fase do projecto habitacional Nova Vida surge 
para colmatar a carência de casas entre os angolanos 
com principal incidência para os funcionários públicos.

Na primeira fase foi construí das cerca de duas mil 
moradias, entre vivendas e apartamentos. Segundo o 
gestor, as residências serão entregues aos compradores 
que tenham pago, tanto na modalidade de capitais pró-
prios, como por recurso ao crédito bancário, em função 
da data de pagamento e do montante ou percentual do 
valor da casa. 

Segundo o programa inicial, serão construídas duas mil 
e 562 habitações na segunda fase do projecto habitacio-
nal Nova Vida, para colmatar a carência de casas entre 
os angolanos, cujo fim está previsto para 2012. 

O projecto habitacional Nova Vida está localizado no 
município do Kilamba Kiaxi, a oito quilómetros do 
centro da cidade.

Na primeira fase do projecto, iniciada em 2001, foram 
construí das cerca de duas mil moradias, entre vivendas 
e apartamentos. 

6.19  E tudo a chuva levou…
A Capital
26 De Março de 2011 

As mais recentes enxurradas que se abateram sobre a 
co muna do Zango, no municí pio de Viana, deixaram 
um rasto de muita destruição: casas alagadas, ruas 
intransitáveis e moradores sem muitas opções. É este 
o cenário sempre que p or aquela circunscrição chove.  
A situação é tão critica, quanto inimaginável.

À nossa chegada, deparamo-nos com Zeferina Kitumbo, 
de 45 anos de idade, visivelmente agastada. E tinha 
razão: encontrava-se bastante atarefada, por conta da 
agua da chuva, que na sua passada serpeteante e diluvia-
nas, invadiu-lhe a casa, ao ponto de deixa-la inundada, 
alem de que ameaçou destruir todos os seus haveres, 
desde vestuários e os parcos electrodoméstico, que con-
seguiram resistir á implacável transferência.

Ela ao que disse, esta a viver no zango III há menos de 
uma semana. Por isso, aquela fatídica tarde de domingo, 
20, dificilmente desaparecera da sua memória. Natural 
da província do Huambo, Kutumbo viveu durante 
largos anos, como deslocada de guerra, na área da escola 
Anangola, ao bairro do Cruzeiro, mas acabou recente-
mente transferida para o Zango III. 

Sem pejo algum fran queou as portas da sua humilde 
casa, para, num toque rápido, dar a conhe cer os nefas-
tos efeitos da chuva, tentando, a todo custo, recuperar 
o pouco que podia, limpando num canto, sacudindo 
noutro, enxugando noutro, para acabar para acabar com 
o triste cenário deixado pela chuva, apesar de pouco ou 
adiantar, pois as mar cas estavam ainda bem visí veis nas 
paredes. 

Os estragos foram tão grandes que a mesma se viu obri-
gada a levantar um pequeno muro, numa es pécie de 
dique, para estancar o avanço das águas sem pre que São 
Pedro resolve abrir as comportas. São pequenas obras, 
que apenas servem minimizar, porque paliativas.

“Quando chove temos que tirar a água com os baldes. 
Estamos numa situação bastante grave. Eu, por exemplo, 
tive que colocar vários coberto res para impedir que a 
água entrasse para den tro de casa”, queixou-se, acrescen-
tando que nem sempre este tipo de “de fesa” tem sido 
eficaz. “É apenas para retardar a invasão da água”. 

Maria Soares, 32 anos, é uma moradora indigna da com 
o que considera de um problema característico de todo o 
Zango, mesmo estando a viver na zona a pouco tempo.

“Não suporto mais viver aqui nessas condições, que são 
péssimas e que nos deixa todos com os nervos à flor da 
pele”, reclamou. E não é para menos: os esgotos, por 
exemplo, não existem e, desta forma, as águas não 
escoam e permanecem estagnadas, feito cartão postal. 

Segundo a mesma, a população tem feito a sua parte, 
mas que pouco ou nada tem adiantado, uma vez que 
os coordenadores não são tidos, nem achados pelos res-
ponsáveis por aquela zona. “Quanto mais nós, simples 
popu lares?”, interrogou-se, para depois res ponder: “Já 
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verifiquei que é e será muito difícil viver aqui, dada a 
forma como fo ram construídas as nossas residências. 
Está tudo na mesma”. 

Recentemente o Zango recebeu a visi ta de uma dele-
gação do Governo Provincial de Luanda (GPL), enca-
beçada pelo governador, José Maria dos Santos, com o 
objectivo de constatar as princi pais dificuldades por que 
passa aquela população. Os populares, porém, afir mam 
não confiar no que ouviram do edil de Luanda. “Vieram 
apenas enga nar-nos, pois não vão conseguir resolver a 
situação, pelo menos não tão cedo”, desabafaram. 

O saneamento básico é algo que vai de mal a pior. 
Para Mingota Simão, 34 anos, mas residente no bairro 
há cerca de um ano no Zango, este tipo de invasão da 
água no interior das residências começou a complicar-
-se após uma escavação feita pela empreiteira brasileira 
Odebrecht, para evacuar a água, 

mas sem êxito. Resultado: desde aquela data até aos 
tempos que correm, o bairro tornou-se vulnerável antes 
as investidas de São Pedro. “Basta chover que ficamos a 
nadar”, lamentou. 

Por esses constrangimentos, os populares dizem-se “her-
deiros do sofrimento”, dado o longo tempo de perma-
nência dos problemas por ali grassam. “Não consigo 
entender como é possível um único bairro en frentar 
tantos problemas de uma só vez”, exclamou Mingota 
Simão. É que, segundo as suas contas, falta desde estra-
das em condições, aos esgotos inexistentes, culminando 
com as pés simas estrutura das casas, falta de es colas, 
mercados e locais de lazer. 

E é assim: a vida no Zango é feita de reclamações. 
Francisco André é um homem visivelmente desolado. 

Perdeu todos os seus bens com as chuvas do passado dia 
20. Sem muito para dizer, apontava apenas para a resi-
dência em estado lastimável. E o gesto falava por si. 

A viver há dois anos no Zango, Mário Adelino recordou 
que no início tudo es tava conforme: “o bairro era plano”, 
dis se. O quadro, porém, foi invertido: “as muitas esca-
vações nas ruas acabaram por transformar o bairro para 
o pior”. 

Daí às consequências das enxurra das foi um rápido 
piscar de olho. As chuvas, essas, têm derrubado mui tas 
casas e os haveres deteriorados. “Quando chove, isso 
transforma-se num grande rio. Falta palavra para des-
crever o nosso sofrimento. A vida aqui é muito dura” 
frisou. 

6.20  Ainda sobre a venda de habitações 
do Estado
Semanário Angolense
De 26 De Março de 2011

Existem muitos edifícios ou moradias que o Esta do gere 
desde os tempos da independência nacional, que consti-
tuem património do Estado, embora não estejam regis-
tados em seu nome. 

Nessa matéria podem surgir dois tipos de situações dife-
rentes, sendo que uma tem a ver com a existência de 
um Dário da Repú blica que atesta o confisco de uma 
determinada habitação. 

Com efeito, até a entrada em vi gor da Lei n° 7/95, de 1 
de Setem bro, conjugada com as Leis n° 3/76 e 43/76, 
respectivamente, de 3 de Março e de 19 de Junho de 
1976, para se confiscar determinado prédio ou moradia 
tinha, antes, necessariamente, de se instruir um pro-
cesso para se concluir que o prédio em questão devia ou 
não devia ser confiscado. 

Em caso afirmativo, as entida des competentes, nome-
adamente os ministros da Justiça e do pe louro da 
Habitação faziam pu blicar um Despacho ou Decreto 
Executivo a ordenar o confisco e, consequentemente, o 
registo do prédio a favor do Estado. 

Nesses casos, o prédio podia ou pode ser vendido, 
cabendo ao notário proceder à competente escritura 
pública, mesmo antes de o prédio ter sido registado a 
favor do Estado. 

Embora o ideal seja que, antes da outorga da escritura 
pública, o prédio já esteja registado, de finitivamente, a 
favor do Estado, de forma a facilitar a sua compra pelo 
interessado para que este re giste em seu próprio nome. 

Existindo o Diário da Repúbli ca do confisco, mesmo 
que o edi fício não esteja ainda registado a favor do 
Estado, esse documento prova que o prédio é do Estado 
devendo o notário lavrar a escri tura com base nele. 

Uma vez com a escritura, o comprador ao tratar de 
registar a compra a seu favor deve, também, tratar do 
registo a favor do Esta do, registo que, aliás, na ordem 
dos factos, deve anteceder ao do comprador. O segundo 
tipo de situações corresponde aos prédios que, na mesma 
situação daqueles outros, antes da entrada em vigor da 
Lei n° 7/95, de 1 de Setembro, não fo ram confiscados. 

Essa Lei, como não podia dei xar de ser, considera os 
prédios ou moradias, também, patrimó nio do Estado 
(Arto 1°, 2 da Lei n° 7/95, de 1 de Setembro), deter-
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minando no seu Arto 2°, I, não já que os ministros da 
Justiça ( do Urbanismo e Construção o confisquem mas 
sim, que, uma vez que eles se convençam que os prédios 
que estiverem em causa se devam considerar confisca-
dos, que os mandem registar a favor do Estado. 

A Lei dá pistas para que esses ministros se orientem, 
devendo apoiar-se na existência de con tratos entre o 
inquilino e o sector da Habitação. 

Nesses casos, esses ministros devem, por Despacho ou 
Decreto Executivo a publicar no Diário da República, 
ordenar que se re giste os prédios que estiverem em causa 
a favor do Estado. 

É importante, mesmo impres cindível esse passo por parte 
dos referidos titulares, visto que sem os referidos docu-
mentos, os ex inquilinos do Estado, nas vestes de pro-
mitentes-compradores, mesmo habitando esses prédios 
há mais de três décadas não conseguem adquiri-los ao 
Estado, por justamente por lhes faltar o documento que 
deve servir de base ao notário para celebrar a escritura. 

Documento (Diário da Repú blica) esse que, com a escri-
tura, permitirá ao comprador, depois, promover, simul-
taneamente, o registo da sua compra, antecedi do, no 
plano prático, do registo a favor do Estado do prédio 
que estiver em causa. 

Eis a razão porque, para o Estado não frustar as expec-
tativas desses seus ex inquilinos, volvidos promitentes-
compra dores, os Ministros da Justiça e do Urbanismo e 
Construção não podem deixar de, verificados os pressu-
postos legais, praticarem os actos a que estão obrigados, 
porque vinculados, já que não se trata do exercício de 
poderes discricionários.

6.21  Jeosat poderá montar 120 casas 
por dia
Agora
26 De Março de 2011

O Grupo Jeosat Angola po derá aumentar sua capaci-
dade ……….. para mais de 15 linhas, podendo produzir 
estruturas para a montagem de 120 casas por dia. 
 
Instalada no Pólo Industrial de Viana, a empresa incor-
pora duas tecnologias de ponta na área da construção 
civil, habitação social, média e alta renda, possuindo 
também o primeiro centro de forma ção no uso de 
equipamentos última geração para o fabrico de painéis 
de poliestireno reforçad o com malha sol e reboco 
pro jectado. 

Actualmente, a fábrica Mdue Angola, deste grupo 
empresarial, tem uma capacidade para produ zir 16 casas 
/ dia em turnos de oito horas. Já a unidade de produção 
de perfis metálicos em aço, em regime de exclusividade 
para o país produz 12 casas por dia, ou a estrutura de 
um edifício de quatro andares em 28 dias, to talizando 
28 casas em igual períod o. 

 Os gestores estão esperançados no aumento da produti-
vidade num mercado da produtividade onde a empresa 
poderá tornar-se no maior fabri cante de estrutura para 
construção de habitações sociais. A aposta neste seg-
mento de negó cio estará a ser apoiada pelo Exe cutivo, 
no âmbito das parcerias público-privadas visando erguer 
1 milhão de casas até 2012. 

A rapidez na sua manobra terá impressionado as autori-
dades, le vando-as a adjudicar o projecto de requalifica-
ção urbana do Ca zenga à Jeosat. 

Com um investimento indus trial de cerca de 40 milhões 
de dólares, o preço mínimo de cada casa de 100m2 com 
três quartos pode chega aos 60 mil dólares, mas as solu-
ções para o realoja mento iniciam nos 20 mil dólares. 

“Neste momento, além da construção da primeira vila 
dos antigos combatentes (Projecto Kussanguluka em 
Viana), Vila dos Santos (Barra do Kwanza), projecto 
de 37 casas de luxo no Benfica e o da requalificação 
do Cazenga, no âmbito da parceria público-privada, 
estamos a cons truir também 120 casas no Zan go 
(Luanda) e em Saurimo, na Lunda Sul”, disse fonte da 
em presa, para quem, “a investiga ção, desenvolvimento e 
comercialização de novas tecno logias é o grande objec-
tivo a atingir, aliando-se à formação permanente dos 
quadros no cen tro com capacidade para formar 5000 
por ano”. 

Há 10 anos no mercado, em 2004 a Jeosat foi premiada 
com a medalha de ouro pela Fundação por Excelência 
em Prática de Ne gócios (Febp) das Nações Unidas, 
além de distinções na Feira de Construção em Angola, 
promovidapelaFeiraInternacionaldeLuanda.•

6.22  Seis mil casas vão ser construídas 
na zona do Camama
Jornal de Economia 
29 De Março de 2011

Seis mil casas de diferentes ti pologias serão construí-
das no projecto residencial “Jardim de Rosas”, lançado, 
recente mente, na zona do Camama, município do 
Kilamba-Kiaxe, em Luanda. Localizado pró ximo à 
auto-estrada circu la Benfica-Viana (a escassos metros 
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do Estádio 11 de No vembro), o empreendimento habi-
tacional avaliado em 1,5 mil milhões de dólares norte 
-americanos, resulta de uma parceria entre a empresa 
an golana Uniprev e a chinesa Mar Grandioso. O pro-
jecto ocupa uma área aproximada de 140 hectares e com-
porta espaços de lazer, escolas, cre ches, centro cultural, 
hospital, quadras desportivas, ginásio, parque infantil, 
quiosques e churrasqueiras. A área comer cial tem uma 
extensão de 20 mil metros quadrados e 14 mil metros 
quadrados estão reser vados à passagem pedestre. 

Início 
Neste momento, já se en contram em construção 184 
unidades de apartamentos de quatro e seis andares, 45 
vivendas, das quais 31 indi viduais e 14 geminadas. Esta 
empreitada compreende a se gunda fase do projecto habi-
tacional. Já estão praticamen te concluídas 98 vivendas 
de diversos modelos, contem pladas na primeira fase.
 
Entrega A data de entrega das mora dias está prevista, para 
De zembro deste ano. A margem do acto do lançamento 
do empreendimento, no passa do sábado (19), presenciado 
pelo governador da provín cia de Luanda, José Maria dos 
Santos, e outros convi dados, o gerente de negócios da 
empresa Uniprev, Celso Arsénio, disse que o lança mento 
do projecto decorreu como estava inicialmente planifi-
cado. As casas serão abastecidas através de duas subesta-
ções de energia de 220/60/15 mil volts, uma es tação de 
distribuição de água no Camama e outra no Benfi ca, com 
capacidade de 30 mil metros cúbicos do precioso líquido, 
e um sistema de es gotos, contando com uma estação de 
tratamento de 26 quilómetros de canalização. 

Compra 
Os preços das casas para to das as tipologias (de T2 a T5), 
têm um valor inicial de 170 mil dólares. Inicialmente, 
paga-se 30 por cento e depois cumpre-se com as 12 par-
celas mensais. 

Segundo Celso Arsénio, o “Jar dim de. Rosas” é um pro-
jecto imobiliário de nível interna cional e conta com uma 
estru tura de um bairro planeado, clássico e do estilo 
europeu, para atender às necessidades quotidianas dos 
clientes, com opções de shopping, salas de escritórios, 
escolas e clínicas.
 
Rosas Shopping 
No âmbito do projecto está pre vista a construção de um 
shopping center, localizado em pleno distrito residencial 
do Camama. Concebido com uma linha de arquitectura 
clássica e funcional, o empreendimento terá supermer-
cados, farmácias, lavandarias, agências bancá rias, salão 
de festas, mega show roam de mobília, academia, sa lão 
de beleza, local para entretenimento, Sistema de segu-
rança automático e outros serviços. 

6.23  Casas sociais da juventude 
entregues a partir de Maio 
Jornal de Angola
30 De Março de 2011 

A direcção provincial da Ju ventude e Desportos no 
Huambo prevê dar início no mês de Maio ao processo 
de entrega das 92 residências sociais da juventude 
erguidas em 2009 e 2010, no âm bito da execução do 
programa nacional ‘’Angola Jovem”, de ini ciativa do 
Ministério da Juventu de e Desportos. 

Em declarações ontem à Angop, o chefe de depar-
tamento da juven tude da direcção da Juventude 
e Desportos, Martins Sukete, infor mou que se 
aguarda apenas pelo início dos trabalhos de asfal-
tagem das ruas nos bairros sociais, insta lação de 
postes de iluminação pú blica, conclusão das obras 
de insta lação de redes eléctricas e de água potável 
nas residências para que estas estejam em condições 
de se rem habitadas. 

Realçou que as residências, do ti po T3, comportam três 
quartos, uma casa de banho, cozinha e sala comum e 
localizam-se na periferia da cidade da Caála (50 casas), a 
23 quilómetros da capital provincial, e arredores da vila do 
Ekunha (42 ca sas), a 45 quilómetros da cidade do Huambo. 

As casas, acrescentou, vão ser entregues numa primeira 
fase a jo vens funcionários dos 11 municí pios da pro-
víncia e que aufiram sa lários que lhes permitam pagar 
a casa em pelo menos 20 anos. Segundo o mesmo res-
ponsável, cada casa custa 40.000 dólares. 

O responsável do Ministério da Saúde afirmou que é 
pretensão da direcção provincial da Juventude e 

Desportos e do conselho provincial da Juventude 
atribuir algumas resi dências a jovens de mérito e 
em preendedores, que se têm notabili zado nos domí-
nios académico, em presarial ou cultural. 

Disse que nos últimos meses, so bretudo após a conclu-
são das obras, vários jovens se têm dirigido ao seu sector 
para se informarem dos requisitos necessários para te rem 
acesso às casas. Referiu que os moldes para se adquirir as 
residên cias vão ser tomados públicos para permitir que 
todos os interessados reúnam os requisitos exigidos. 

Adiantou que vai ser dada opor tunidade a jovens que 
não possuem habitação própria e que têm idade com-
preendida entre 23 e 35 anos e uma ocupação remu-
nerada. Real çou que na primeira quinzena de Abril, a 
direcção da Juventude e Desportos vai proceder à aber-
tura das candidaturas dos interessados. 
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7  TERRA 

7.1  Fórum de jornalistas leva discussão 
da violência doméstica ao 
sambizanga
Semanário Angolense
De 26 de Fevereiro a 05 de Março de 2011 

Encerrando o ciclo de encontros comunitários progra-
mados no quadro da IIª fase da campanha “desafiando 
o silêncio: os meios de comunicação contra a violência 
sobre a mulher”, o Fórum de Mulheres Jornalistas para 
Igualdade no Género realiza hoje, sábado, 26 realizar 
mais um encontro com populares para abordar o pro-
blema da vio lência doméstica, desta feita na comuna do 
Ngola Kiluange, em Luanda. 

Com a actividade, que acontece no centro de 
Alfabetização “Kudilonga (uma escola de alfabetização 
cria da e gerida pela comunidade), a organização espera 
colher dos participantes experiências, boas práticas uti-
lizadas por estes no combate ao problema e na resolução 
dos casos de violência doméstica. 

A sessão de abertura do evento está marcada as 9 horas. 

Para o encontro esperam-se mais de trinta pessoas: 
segundo a organização, que terão a possibilidade de 
assistir o DVD da campanha, que inclui testemunho de 
vítimas de violência doméstica. 

As conclusões e recomendações deste encontro serão 
apresentadas na mesa redonda que o Fórum de Mulheres 
Jornalistas para Igualdade no Género irá realizar no 
próximo dia 25 de Março, em Luanda. 

Esta actividade não é isolada. Ela enquadra-se na cam-
panha «Desafiando o silêncio: os meios de comunicação 
social contra a violência doméstica», que prevê encon-
tros comunitários e mesas redondas. No quadro do pro-
jecto, segundo a organização, foram realizados encon-
tros do género nos municípios de Kalandula (Malange), 
Caimbambo (Benguela) e Tando-zinze (Cabinda). 

7.2  Ministério da justiça e do 
urbanismo dificultam compra 

 de casas
Semanário Angolense
12 De Março de 2011 

Os titulares dos pelou ros da Justiça e do Urbanismo e 
Cons trução, Guilhermina Prata e Fernando Fonseca, 
res pectivamente, são acusados de estarem a emperrar o 

processo de compra das casas confiscadas pelo Estado 
angolano. 

Há indicações de que muitos cidadãos interessados em 
com prar as moradias que habitam têm sido sistematica-
mente con frontados com a falta de regis to das mesmas, 
o que constitui um handicap para alienação do patrimó-
nio habitacional do Es tado. 

Trata-se das casas confiscadas pelo Estado angolano, a 
coberto das leis 3 e 43/76, surgidas após a saída massiva 
dos colonos por tugueses. 

Em 1991, o Governo autori zou a venda de tais habita-
ções aos seus ocupantes, um deside rato que, entretanto, 
não foi ain da concretizado na sua totalida de, devido à 
falta de registo das mesmas a favor do Estado. 

Numa linguagem terra a terra significa dizer que o 
Estado só pode vender aquilo que juridi camente lhe 
pertence. 

Esta lacuna levou, num pas sado recente, que algumas 
ha bitações já confiscadas, mas não registadas a favor do 
Estado ti vessem sido devolvidas aos seus anteriores pro-
prietários, ou seja, aos antigos colonizadores lusos. 

Na verdade, tratou-se de um processo de desconfisco 
feito no sentido de reverter uma das maiores conquis-
tas do Estado angolano, no qual estiveram envolvidos 
alguns juristas de reno me da nossa praça forense man-
comunados com interesses lusos. 

Há registos de casos em que determinados advogados 
che garam ao ponto de estabelecer alianças contra naturas 
com juízes para que estes tomassem decisões a favor dos 
antigos pro prietários que haviam abando nado o país. 

De forma a contrapor tais in teresses atentatórios à 
soberania nacional, a Assembleia Nacional aprovou a 
Lei 7/95, de 1 de Se tembro, que visava colocar fim ao 
processo de desconfisco. O escopo dessa lei visava salva-
guardar os direitos adquiridos, já que defendia que as 
casas, uma vez confiscadas, registadas o ou não a favor 
do Estado deve riam ser consideradas patrimó nio estatal. 
Não obstante esta Lei ter sido aprovada por aquele órgão 
de soberania, o país foi assistindo durante algum tempo 
episódios de devolução de casas aos seus antigos proprie-
tários. A rigor não se pode atribuir unicamente a respon-
sabilidade de registo aos actuais ministros da Justiça e 
do Urbanismo, mas também aos seus predecessores, que 
pouco ou nada fizeram para que a Lei fosse cu.



Development Workshop — CEDOC 03/2011 — 84  

7.3  Caluquembe urbaniza reservas 
fundiárias 
Jornal de Angola
15 De Março de 2011

A administração municipal de Caluquembe está a levar 
a cabo, desde Janeiro último, acções de loteamento de 
1430 hectares das reservas fundiárias do Estado pa ra a 
construção de novos projec tos habitacionais. 

De acordo com o administrador Alexandre Chitacumbi, 
os traba lhos dos técnicos permitiram a ur banização de 
mais de 500 lotes, cada um com 1000 metros qua drados. 
Este projecto, dizia, visa a melhoria da qualidade de vida 
dos munícipes.
 
O responsável local explicou que as áreas loteadas são 
destina das à construção de casas de mé dia e baixa renda, 
inseridas no Programa Habitacional do Exe cutivo e, por 
meio do processo de autoconstrução dirigida, infra-
-estruturais sociais. 

Alexandre Chitacumbi disse que as novas zonas urbani-
zadas vão servir, também, para realojar os munícipes que 
construíram case bres ao longo das bermas de es tradas, 
ruas, linhas de escoamen to de águas residuais e outros 
lo cais considerados de risco.
 
A administração municipal está ainda empenhada na 
construção de escolas e salas de aulas, posto de saúde, 
furos de águas, latrinas públicas, recuperação de pontes 
destruí das durante o conflito ar mado, respectivamente 
nas comu nas de Calepi N’ gola e Cussesse. 

Segundo o responsável, as au toridades administrativas 
têm um vasto programa, que contempla ain da a instala-
ção de um grupo gera dor de 800 KVA, de ampliação da 
rede de distribuição, visando me lhorar o abastecimento 
de energia eléctrica à população. 

O município ganhou igualmente oito casas do tipo T3, 
que estão a acomodar os quadros da adminis tração, 
rematou o administrador. 

7.4  Requalificação do Lubango cria 
novas áreas urbanísticas
Jornal de Angola
17 De Março de 2011

Do secretário de Estado do Urba nismo e Habitação, 
Joaquim Sil vestre, reconheceu ontem haver avanços sig-
nificativos no proces so de requalificação e desenvolvi-
mento das novas áreas urbanísti cas da cidade do 
Lubango. 

Joaquim Silvestre teceu estas con siderações após as 
visitas efectuadas nas áreas urbanísticas da Eiwa, Tchi-
mukua, Tchavola e Hakua, na cidade do Lubango, onde 
constatou o anda mento das novas construções, quer as 
dirigi das quer as de iniciativa do governo local. 

O secretário de Estado do Urba nismo e Habitação 
fez uma avalia ção positiva da visita que efectuou ao 
Lubango. Reconheceu que se está a fazer um grande 
esforço em relação ao desenvolvimento de al gumas áreas 
urbanísticas da pro víncia da Huíla, principalmente na 
cidade do Lubango. 

“Vimos uma grande extensão com ruas pré-defmidas 
em que o governo da província concedeu terrenos de mil 
metros quadrados para os popu lares. Os lotes de terra 
possuem ar mamentos e alguns poços de capta ção de 
água”, disse. 

A imobiliária SONIP, no âmbito do programado 
Executivo para o Ur banismo e Habitação vai construir 
al guns fogos nas áreas pré-definidas na província da 
Huíla. Joaquim Silves tre informou que a empresa proce-
deu já ao levantamento que se impõe e, neste momento, 
elabora os projectos para que, o mais breve possível, o 
tra balho comece a ser executado. 

Considerou óptimo o desenvol vimento que a província 
está a em preender no domínio urbanístico. “Há ainda 
muito a fazer”, admitiu o secretário de Estado, ao garan-
tir que a entrega dos recursos humanos e a disponibili-
dade financeira vão tor nar positivos os resultados. 

Adiantou que dentro de pouco tempo vão surgir novos 
empreendimentos habitacionais nas áreas definidas, 
além das obras inseri das no processo de auto construção 
di rigida, onde o Executivo tem dado material de cons-
trução à população e essa, por sua vez, está a erguer as 
suas moradias: 

Durante a sua estada na provín cia da Huíla, o secretá-
rio de Estado do Urbanismo e Habitação visitou, entre 
outros projectos, as obras da nova Pediatria do Lubango, 
na Ei wa, de uma escola do ensino pri mário com 20 
salas, na Mapunda e uma fábrica de manilhas, entre 
ou tros projectos. 
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7.5  Jovens recebem terrenos para a 
autoconstrução
Jornal de Angola
18 De Março de 2011 

Vários terrenos com mil metros quadrados de área estão 
a ser dis tribuídos aos jovens da cidade do Lubango, 
província da Huíla, pa ra neles erguerem as suas casas, 
no âmbito do projecto de autoconstru ção dirigida do 
Programa de Fo mento Habitacional. 

O processo, iniciado no ano pas sado, já contemplou 
300 jovens fi liados em distintas organizações despor-
tivas, culturais, estudantis, religiosas, entre outros 
organismos. 

O director provincial da Juventu de e Desportos na 
Huíla, Francisco Barros, que prestou ontem a infor-
mação, considerou já haver alguma visibilidade do 
empenho dos jo vens nas novas urbanizações, onde 
várias casas estão a ser construídas. 

Francisco Barros disse que a dis tribuição de terrenos foi 
a primeira fase. A seguir a este passo, será a vez da con-
cessão de créditos bancários, sendo para isso necessário 
que o solicitante apresente, entre outros documentos, o 
título de pro priedade da parcela de terra. 

Nesta altura, estão em curso ne gociações avançadas 
com as insti tuições bancárias, no sentido de aju dar o 
governo local a resolver o pro blema habitacional que a 
juventude enfrenta, salientou o responsável. 

Além da cidade do Lubango, a dis tribuição de lotes de 
terreno à juventude prossegue igualmente nos muni-
cípios da Humpata, Quipungo, Ma tala, Caluquembe, 
Gambos e Cacu la. Francisco Barro anunciou, para este 
ano, a construção de mais bair ros sociais da juventude 
em quase todos os municípios da Huíla, de forma a 
corresponder às expectati vas dos jovens. 

No entanto, como estes não são suficientes, o governo 
provincial considerou que os projectos de autoconstru-
ção dirigida podem re solver o problema. 

7.6  Governo provincial retoma venda 
de terreno
Jornal de Angola
18 De Março de 2011 

O Governo Provincial de Luan da vai retomar nos próxi-
mos dias a venda pública de lotes de terre no para auto-
construção dirigi da. A decisão, enquadrada no processo 
de regularização da gestão dos solos na capital, foi anun-

ciada ontem, em Luanda, pela vice-governadora para a 
Área Técnica e Infra-estruturas, Carla Leitão Ribeiro. 

A vice-governadora desencora jou a população a optar 
pela cons trução anárquica e pela compra de terrenos a 
terceiros. Falando no final da visita que o governador 
provincial, José Maria dos San tos, efectuou aos projectos 
habita cionais do Zango, Sapu e Morar, garantiu que as 
estruturas admi nistrativas estão a ser organizadas para 
que as construções nos lotea mentos a serem vendidos 
sejam feitas em espaços legalizados.
.
Além disso, advertiu os cidadãos a não colocarem em 
risco a segurança das suas economias com eventuais 
burladores. “Não queremos criar musseques, porque 
pretendemos que este processo seja estruturado e con-
venientemente planificado”, alertou. 

Disse ainda que as condições para retomar do processo 
de venda de lotes de terrenos são “boas”. O go verno pro-
vincial, garantiu, está a tra balhar para definir o regime 
financei ro de acesso aos lotes. “Nos próxi mos dias, o 
governo provincial tem novidades sobre isso”, assegurou. 

Cada Leitão Ribeiro, que se mos trou satisfeita com o 
desenvolvi mento dos projectos visitados, real çou que o 
governo da província vai definir uma nova sequência das 
áreas ocupadas que não apresentam uma boa imagem. 
Acrescentou que es tão definidas regras de intervenção 
e prioridades para melhorar a qua lidade de vida das 
populações que residem em áreas definidas como de 
realojamento. 

A nível do planeamento, o go verno provincial pretende 
adop tar um novo modelo urbanístico para dinamizar 
os espaços ocupa dos e torná-los atractivos num pe ríodo 
de dois anos. “Vamos intro duzir nesses espaços áreas 
de la zer e equipamentos sociais que estão em falta”, 
garantiu. 

O governo de Luanda vai ainda retirar as tendas das 
populações rea lojadas em situação de emergência. A 
vice-governadora reconheceu que a situação é “preo-
cupante por que não confere dignidade a nin guém”. 
Aventou mesmo a possibi lidade de recurso a alguns 
compartimentos habitacionais para “alo jar com maior 
dignidade” as popu lações. “Pretendemos encontrar solu-
ções práticas e de qualidade do ponto de vista técnico, 
que pas sam por projectos evolutivos”. 

O governador de Luanda e a sua equipa de trabalho visi-
taram as áreas de assentamento dos sinistrados, de cons-
trução dirigida e de expansão dos projectos de habitação 
social do Zango, Sapu e Morar. 
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7.7  Falta de titularidade da terra 
impede avanço da agricultura
Semanário Factual
De 19 a 26 de Março de 2011

Para o agente comu nitário, “hoje, mui tas comunidades 
estão privadas dos seus tradicionais espaços, por for ça da 
instalação de fa zendas em terras do do mínio útil con-
suetudinário ou ainda de projectos apa rentemente de 
interesse público, o que põe em ris co os meios de vida 
das populações” 

Na sua opinião, “inclu sive simples espaços para apanhar 
a lenha, alimentos, vassouras ou material para confec-
cionar esteiras e ces tos para comercialização são vedados 
por fazen deiros”. 

Bernardo Castro sus tenta que a data consagra da à 
Agricultura deve sus citar uma profunda refle xão que 
permita mobilizar recursos para a titulação das terras 
comunitárias no meio rural, um imperativo legal e uma 
abordagem in tegrada sobre a susten tabilidade do uso e 
da pos se segura da terra pelas comunidades que vão per-
dendo de forma gradual e ilegal os seus espaços e o seu 
património natural e histórico-cultural. 

Bernardo Castro advo ga que deve, igualmente, dar 
lugar a uma estratégia sustentável do desenvolvi mento 
comunitário. 
“Aliás, é um tema que remete para os direitos económi-
cos, sociais e cul turais dos povos. Para a nossa realidade 
e segundo o nosso entendimento, va le dizer que a agri-
cultura familiar pode ser caracterizada à luz da seguinte 
ra cionalidade”.
 
- Exercida no domínio consuetudinário, ou seja, não em 
terra do domínio privado do Estado; 
- Com o fundamento de uso e gestão de terra no costume 
atento o disposto na lei de 9/04, lei de terras; 
- O capital e o trabalho são familiares com funda mento 
nos laços de pa rentesco; 
- Caracterizada por uma relação de diálogo entre 
homem/ natureza (não sujeito/objecto), pois, entende-se 
que a terra é reserva da memória colec tiva que funda-
menta a oralidade e fonte do acer vo histórico-cultural 
de cada comunidade humana contra a agricultura con-
vencional que reduziu a terra num mero objecto de 
exploração intensiva e lucro.
 
Assim, o agente e a so ciedade civil acreditam que a agri-
cultura familiar no País ocorre num contexto atribulado 
por vários fac tores dentre os quais: 
- A desorientação sociocultural do conceito de desenvol-
vimento e, conse quentemente, marginaliza ção da agri-
cultura familiar pela colonização; 

- Ocupação compulsiva das terras objecto da agri-
cultura familiar, pondo em causa os meios de vida das 
populações; 
- Abandono das terras objecto da agricultura fa miliar 
durante a guerra vivida; 
- Inexistência de uma política nacional sobre os solos; 
- Não titulação das ter ras das comunidades no meio 
rural geridas segundo o costume; 
- Prevalência dos mar cos das fazendas instaladas em 
terras comunitárias ge ridas segundo o costume; 
- Insegurança de posse da terra; 
Deste modo, Bernardo Castro afirma “este con texto 
deixar algumas interrogações, sobretudo quan to ao con-
tributo da agricul tura familiar e a segurança alimentar 
numa altura em que não ocorreu o ordena mento do 
território. Sem planos territoriais nem directores que 
ajudariam a disciplinar as formas de afectação da terra, 
não fo ram tituladas as terras das comunidades no meio 
ru ral, muitas vezes vítimas de esbulho ou negociatas. 

Crédito bancário para a agricultura é uma realidade 
O director executivo da ONG angolana confirma que o 
crédito bancário pa ra o fomento da agricul tura familiar 
é uma realida de no País, mas os proces sos e os procedi-
mentos de acesso ainda são muito burocratizados. 
Bernardo Castro opi na “ser preciso massi ficar o crédito, 
sobretu do, para as comunidades que se organizam em 
co operativas” 

Segundo o mesmo, “para que as terras alvo de hipoteca 
não sejam um dia penhoradas pelos bancos em casos 
de incumprimen tos de vínculos contratuais e, por se 
tratar de terras não sujeitas à concessão e formalmente 
impenhorá veis, é urgente que se cons titua um fundo de 
garantia que assegure as terras co munitárias hipotecadas 
pa ra prevenir outra tipologia de conflitos” 

O mesmo afirma que a reflexão sobre a agricultura 
familiar sugere, inclusive, reflexões sobre a dimensão 
económica e social do ho mem, a cultura, o ambiente e 
a participação. 

“Para a agricultura fa miliar, cá entre nós, o lucro não é 
de todo o fim da acti vidade agrícola. As rela ções pro-
dutivas que se estabelecem são determi nadas, acima de 
tudo, pela solidariedade geracional mais do que pelo 
lucro”, sublinha. 

Para o agente comuni tário, “a terra é vista, exac tamente, 
como expressão do diálogo ou comunhão entre o passado 
e o pre sente. Nela está inscrita a história de um povo que 
gera a vida e a transmite de geração em geração”. 

Desta feita, acredita, é justo que se tenha muito cuidado 
na abordagem de certos conceitos como “desenvolvi-
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mento”, “ren dimento”, “rico” e “bem  estar”. 

Para a fonte, a raciona lidade não é a mesma, e isso 
implica que toda a intervenção ou políticas de fomento 
da agricultura familiar devam adaptar-se a factores cul-
turais de cada povo. 

Dimensão cultural da agricultura é importante 
O responsável da ONG Rede Terra realça que “a dimen-
são cultural da agricultura familiar é muito importante, 
ou seja, seria bom que não se descaracterizasse a essên cia 
da agricultura familiar, transformando-a em agricultura 
convencional ou implementando nas áreas do domínio 
costumeiro de infra-estruturas que ven ham agredir os 
padrões e os valores culturais dos povos. 

“O diálogo entre a cul tura e o desenvolvimento é incon-
tornável se quiser mos abandonar os méto dos e os siste-
mas produ tivos que, durante o processo colonial, des-
truiu e levou milhares de ho mens ao desterro apagan do 
parte da sua história. Aliás, é esse o modelo de desenvol-
vimento econó mico que transformou, hoje, a natureza 
num ver dadeiro inimigo do ho mem”, defende. 

Bernardo Castro sugere que a agricultura familiar deve 
evoluir para a agricul tura comunitária, para res ponder 
às cooperativas co munitárias e ao legislador que reco-
nhece o direito colectivo sobre as terras do domínio 
costumeiro. 

“É nosso entendimen to que, sendo titular do di reito à 
terra, a comunidade que é objecto da agricul tura fami-
liar é justo pres cindir de alguns laços de parentesco na 
comunidade para estender, acima do pa rentesco, os 
laços de soli dariedade comunitária”, sa lienta Bernardo 
Castro.
 
Na sua visão, isso sig nifica recuperar os valores de parti-
lha desinteressada que se foram perdendo ao longo dos 
tempos, ou seja, as cooperativas comuni tárias devem, 
sem prejuízo de benefícios de grupos, colocar, acima de 
tudo, os interesses que promovam o desenvolvimento 
econó mico, humano, social e cul tural da comunidade. 
O director executivo da Rede Terra apela, a termi nar, 
parque a terra seja pa trimónio da humanidade e não 
coisa de ricos ou lati fundiários que a transfor maram 
num mero objecto de exploração e lucro.

“Respeitá-la através do uso sustentável é um im perativo 
de desenvolvi mento económico e social e humano. A 
terra nasceu um dia e um dia há-de envelhecer e morrer. 
E isso acontece tão cedo quanto for maltratada pelo 
ho mem que anda à procura, acima de tudo, da riqueza”, 
aconselhou, sabiamente. 

No quadro das suas acções, a Rede Terra está a mobilizar 
recursos para a aná1ise e publicação da le gislação fun-
diária dos PALOP (países Africanos de Língua Oficial 
Portu guesa), exactamente para se poder compreender as 
diferentes formas de uso, posse e gestão da terra pelos 
diferentes povos que pertencem à mesma co munidade 
linguística com maior enfoque para o domínio costu-
meiro base para a agricultura familiar. 

De igual modo, a ONG angolana, em encontro ti do 
recentemente com o presidente da Assembleia Nacional, 
Paulo Cassoma, apresentou uma proposta alternativa 
para a titulação das terras das comuni dades, no âmbito 
da imple mentação do projecto apo iado pela Central 
Católica Alemã/Misereor. 

7.8  Chefe de estado reduz 
emolumentos de transmissão de 
imóveis
Agora
19 De Março de 2011 

O presidente da Repú blica aprovou e fez publicar o 
Decreto de redução para metade de todos os emolu-
mentos devidos pelo registo da transmissão onerosa de 
imóveis, incluindo o registo da hipoteca constituída 
para a aquisição do bem transmitido. 

A medida ajusta-se, tendo em conta a reforma em curso 
no sector fiscal. A reforma tributá ria constitui a aposta 
do Execu tivo para melhorar a fiscalidade, com vista a 
adequa-la à nova realidade económica e social do país. 

O diploma refere que a para fiscalidade representa um 
custo significativo a suportar pelos ci dadãos e um dos 
encargos na promoção do mercado imobiliá rio, envol-
vendo um quadro jurí dico aceitável e capaz de responder 
às necessidades da população. 

Perspectiva-se a redução dos encargos fiscais nas 
transmis sões, através do desagravamen to dos emolu-
mentos devidos ao registo de propriedade e na constitui-
ção de hipotecas. 

Este mecanismo visa estabe lecer uma orientação para o 
sec tor imobiliário, visto que é um dos muitos que conhe-
ceu maior impulso nos últimos anos, em bora a especula-
ção dos preços continue um vírus a combater. 

Por outro lado, tendo em conta a realização, no país, a 
18ª Assembleia-geral dos Accionistas do Banco Africano 
de Expor tações e Importação, em Junho, o PR criou a 
comissão multisec torial para a preparação do evento. 
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O grupo coordenado pelo Ministro das Finanças, é com-
posto pelo governador do Banco Nacional de Angola, 
vice-minis tros do Interior, Relações Exte riores para a 
Organização Administrativa, Comércio, Co municação 
Social, Hotelaria e Turismo, Saúde e o director do 
Protocolo de Estado. A referida comissão tem por objec-
tivo coordenar e planificar todas as questões técnicas e 
logísticas para a realização exitosa do evento.

7.9  Vítimas da chuva recebem lotes 
para habitações
Jornal de Angola
19 De Março de 2011

Os sinistrados do Giraúl de Baixo e de outras locali-
dades do inte rior da província Namibe, desalo jadas 
pelas chuvas que se abate ram sobre a região, já estão a 
ser realojados provisoriamente em tendas e nos próxi-
mos dias vão re ceber terrenos para construção de novas 
habitações. 

A governadora da província do Namibe, Cândida Celeste 
da Sil va, deu esta informação quando fazia o balanço 
provisório dos prejuízos causados pelas enxurra das. O 
Governo Provincial traba lha também na construção de 
cha farizes para fornecer água potável aos sinistrados e criar 
salas provi sórias para as crianças que fica ram sem escolas.

No Giraúl de Baixo habitavam centenas de pessoas que 
em mui tos casos dispunham de lavras, hortas e bananais 
que agora foram destruí das pelas chuvas ficaram nada 
e estão a receber assis tência alimentar, médica e medi-
camentosa e água potável. 

As populações do Giraúl de Baixo estão alojadas em 
tendas do outro lado do rio, a sudeste do Bairro Saco 
Mar. “Temos como maior preocupação a falta de es colas 
para as crianças darem continuidade aos estudos e água 
potável em quantidades que sa tisfaçam as necessidades 
do con sumo”, disse o soba Augusto Carlos. 
O Governo Provincial do Nami be decidiu criar espaços 
públicos e ceder terrenos para a construção definitiva de 
habitações e equipa mentos sociais necessários para as 
famílias sinistradas. “Temos rece bido das igrejas e asso-
ciações cívi cas bens alimentares e roupa usa da”, disse o 
soba Augusto Carlos. 

Vias alternativas 
A governadora do Namibe anunciou que já foram 
recupera das algumas vias alternativas para circulação 
rodoviária, a fim de fa cilitar a movimentação de pessoas 
e mercadorias enquanto se aguar da pela reabilitação das 
pontes das estradas nacionais que ligam o Namibe à 
Lucira e Benguela e Na mibe ao Lubango. 

Cândida Celeste revelou que apresentou ao ministro do 
Urba nismo e Construção uma proposta para a reabilita-
ção da estrada na cional entre o Namibe, Chicolon gila, 
Bibala e Lubango e os encar gos da sua reabilitação são 
supor tados pelo Executivo. Esta é a es trada antiga, usada 
até aos anos 70, antes da abertura da estrada da Leba. 
Cândida Celeste disse que a ponte sobre o rio Giraúl 
desabou mas uma nova ponte não é para já, pois vai 
depender de estudos de impacto ambiental e representa 
um grande investimento. 

A vez da Bibala 
A governadora da província reve lou que foram levados 
de helicópte ro víveres aos sinistrados da Bibala. A opera-
ção de socorro incluiu 11 to neladas de bens alimentares 
e 250 quilos de medicamentos. 

A estrada antiga estava cortada por ravinas e impossibi-
litava a ligação entre a Bibala e o Munhino mas j á está 
reparada, graças a uma empresa local de construção civil 
que se juntou aos esforços do Go verno Provincial. 

Delegações dos ministérios do Interior, da Secretaria 
de Estado de Urbanismo e Habitação, da Secretaria de 
Estado da Constru ção, da Agricultura Desenvolvi mento 
Rural e Pescas e do Minis tério do Ambiente estiveram nas 
zonas sinistradas para resolver os problemas relacionados 
às en xurradas que desalojaram milha res de pessoas. 

7.10  Crianças perdem ano lectivo no 
zango IV
O país 
25 De Março de 2011 

Grande parte das crianças das famílias transferidas, em 
Janeiro último, do kinaxixe, município da Ingombota 
em Luanda, para o Zango IV, em Viana, está sujeita 
a perder o ano lectivo 2011, devido falta de escolas na 
referida zona e de vagas em outros estabelecimentos da 
cercania. 

A constatação é resultado de uma onda que O PAÍS 
efectuou nesse pólo habitacional de Viana, na manhã de 
terça-feira, 23, onde en controu muitas crianças entre-
gues á brincadeiras, o que pareceu aos integrantes dessa 
reportagem tra tarem -se de miúdos que estudavam 
no período da tarde, não fosse a re velada presença de 
rapazes de seis, sete e oito anos de idade, faixa etá ria com 
prioridade para o turno da manhã.
Abordados os sete petizes que fa ziam parte do primeiro 
grupo en contrado à entrada das também chamadas 
casas lilases do Zango IV, os pequenos informaram rapi-
damente a este jornal que não estão a estudar porque o 
bairro não tem escola. 
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Com sete anos de idade, Paizinho devia frequentar a 2ª 
Classe, mas o destino sujeitou-lhe o infortúnio de ver o 
ano lectivo perdido, o que o garoto já considera ser um 
atraso. 

“Assim vou ficar atrasado nos es tudos, porque os meus 
colegas do kinaxixe vão estar mais adiantados do que 
eu”, queixou-se, calculando que, em 2012, os ex-compa-
nheiros da antiga escola vão fazer a 3ª Classe. 

De acordo com Paizinho, seus pais ainda lhe deram a 
esperança de estudar na escola 9138, aberta na semana 
da nossa reportagem a fim de acolher os novos inquili-
nos do Zango, mas essa escola primária ficou preenchida 
com os filhos dos moradores mais próximos, deixando 
poucas vagas condicionadas com alguma prestação 
financeira, algo de que seus progenitores não dispu-
nham, na altura das inscrições. 

A escola 9138 localiza-se no lado oposto ao das residên-
cias dos ex -ocupantes do conhecido prédio da lagoa, 
no kinaxixe, mais concreta mente do lado esquerdo, no 
sentido Viana-Calumbo, distando cerca de três quiló-
metros entre os dois focos habitacionais. 

Para mostrar o interesse pelos estudos do grupo que inte-
grava, Paizinho chamou a atenção do as sinante dessas linhas 
para o tipo de brincadeira que desencadeavam ao ar livre. 

Tratava-se, de um concurso de escrever no chão, onde, 
a custo, se t podiam ler algumas palavras como seus 
nomes, Luanda, para além do t” timbre Zango, porque 
outras haviam sido apagadas, quando deram pela nossa 
aproximação. 

“Também brincamos de escola, para não esquecer o que 
já sabemos escrever”, relatou Nelo de oito anos de idade, 
que devia frequentar a 3ª Classe neste ano lectivo. 

Por causa disso, o petiz pede aos homens que lhes pro-
meteram estu dar este ano, para não se esquece rem da 
promessa feita. 

“Seria bom se os senhores que levaram os nossos nomes 
fossem mais sinceros”, suplicou, avisando que ainda há 
tempo de ele e outras crianças prejudicadas estarem 
numa escola para recuperar o ano lectivo. 

Contrariamente às primeiras crianças abordadas por O 
PAÍS, que ainda alimentam uma esperança de recupe-
rar o ano lectivo de 2011, João, que completa 14 anos 
em No vembro, não espera por qualquer alternativa para 
estar numa escola neste ano lectivo. 

Segundo disse, os seus encar regados fizeram muitos 
pedidos à escola número 9136 para adquirir uma vaga, 
mas não foram bem su cedidos, com a agravante de 
verem alguns vizinhos terem conseguido lugar para seus 
filhos na mesma ins tituição de ensino, por terem garan-
tido dinheiro, vulgo gasosa. 

Desse jeito, João vê-se obrigado a perder as suas expec-
tativas de ter minar o I ciclo do ensino secundário antes 
dos 15 anos, já que só terá de prosseguir com a 8ª Classe 
no próxi mo ano lectivo, caso haja condições. 
“Estou triste, porque eu pensava entrar no ensino médio 
com 15 anos e, ficando sem estudar neste ano, não vou 
a tempo”, lamentou. 

O nosso interlocutor aproveitou a presença da nossa 
reportagem para informar que, no novo bairro, há 
muitas crianças que ficaram fora do sistema de ensino. 
Ele mesmo encarregou-se de levar O PAÍS até outras 
crianças afectadas pelo fenó meno. 

Contas feitas, a nossa reportagem falou com 33 crianças 
nessa situa ção, um número que não deve re presentar a 
metade dos meninos com os estudos interrompidos em 
2011, se considerarmos que todos os petizes interpela-
dos por este jornal vivem em casas diferentes e, no lo cal, 
existem mais de 140 residências ou famílias. 

Importa referir que a maior parte das crianças que não 
estão a estu dar deviam frequentar a 1 ª, 2ª e 3ª classes. 
Isso se explica, segundo nos contaram os próprios encar-
regados, pelo facto de os afectados serem de uma faixa 
etária compreendida en tre os seis e oito anos, idades que 
im pedem os pais de submeterem tais pequenos a distân-
cias diárias, já que as escolas alternativas se localizam 
muito longe das casas lilases. 

Outro grupo que ficou afecta do com o fenómeno da 
falta de um lugar na escolar é constituído por rapazes 
que teriam de frequentar a 7ª, 8ª e 9ª Classes. Os encar-
regados até informaram à nossa reportagem que existe a 
escola 9036, no Zango II, mas lamentaram, a seguir, o 
facto de, na ocasião, os acessos não terem estado a favor 
de todos os bolsos. “Era mesmo preciso pagar”, revela-
ram, sem apontarem preços. 

Lutar contra a distância 
Perante o desassossego dos encar regados do Zango, as 
alternativas encontradas foram as já referidas escolas 
9036, no Zango II, e a re cém-aberta 9038, todas elas 
distan do mais de dois quilómetros da zona dos aflitos.
Na pior das hipóteses, alguns pais recorreram às escolas 
da comuna de Calumbo, que ficam ainda mais dis tante 
em relação às duas referencia das, como aconteceu com 
os pais de Daniel Domingos. 
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O garoto de 10 anos, que disse es tudar na escola das 
FAA, no período da tarde, garantiu já se ter habituado 
com as deslocações diárias para a co muna mais longín-
qua de viana, mas não esconde o desejo de ver constru-
ída uma escola no seu novo bairro. 

“Eu quero que eles construam também uma escola aqui, 
para estu darmos próximo de casa”. 

Daniel Domingos recordou que, na semana anterior à 
da nossa re portagem, teve de ficar no Calumbo até às 20 
horas, devido à chuva. 
“Só consegui chegar à casa de boleia às 21 horas e os 
meus pais es tavam muito preocupados”, rela tou lem-
brando que, no dia seguin te, seus pais não permitiram 
que ele fosse à escola, porque voltou a chover. 

Floriano Manuel Chivela estuda a 7ª classe de tarde 
numa escola pú blica que ele, seus colegas e amigos, 
chamam de Capapinha. O rapaz de 12 anos contou à 
nossa reportagem que percorre todos os dias um tra jecto 
que lhe gasta entre 40 e 50 minutos. 

“Eu saio sempre às 12 horas de mi nha casa e quando chego lá, 
espero mais 10 ou l5 minutos para começar a aula”, contou. 

Floriano Chivela disse que a caminhada é muito cansa-
tiva e, como os outros, deseja ver construída uma escola 
dentro da sua área residencial. 

Finalmente, o rapaz apontou os perigos de que tem sido 
alvo duran te a caminhada. “Na semana passada, já fui 
ameaçado por alguns. 

7.11  Reservas fundiárias disponíveis
Jornal de Angola
26 De Março de 2011

O município de Caculama, em Malange, dispõe de 
reservas fun diárias suficientes nas três comu nas para 
a implementação do pro grama habitacional, disse ao 
Jor nal de Angola o administrador lo cal, Serrote Gio. 

Na administração municipal, referiu, estão regista-
das três re servas fundiárias, em Caculama, Caxinde, 
Muquixe, com uma di mensão de mil hectares de terra 
cada. Além da construção de resi dências, estão previstos 
serviços básicos, como postos de saúde, escolas e outras 
infra-estruturas de impacto social. 

O administrador lembrou que em Caculama estão a ser 
cons truídas três casas sociais para os enfermeiros, no 
âmbito do pro grama integrado para os serviços de qua-
lidade de saúde. 

Acrescentou que também está em construção a nova 
administra ção municipal que vai contar com uma sala 
para serviços de Internet e uma outra de conferências. 
No âmbito do programa em curso, os desmobilizados e 
suas famílias residentes em Caculama vão beneficiar de 
parcelas de ter ra para a construção das suas resi dências, 
segundo o administra dor, Serrote Gio. 

Victor Monteiro, empreiteiro de obras, adiantou que a 
sua empresa vai continuar a trabalhar no muni cípio de 
Caculama, construindo mais escolas, postos médicos e 
ou tros empreendimentos socais. 

7.12  Comissão regulariza imóveis
Jornal de Angola
30 De Março de 2011 

 O governo provincial de Luanda criou ontem um grupo 
técnico encarregue de propor medidas e regras práticas 
de regularização Jurídica dos imóveis não regista dos, 
construídos na capital, com vista a serem emitidos os 
títulos de propriedade e outros direitos reais dos imóveis 
que se acham nesta condição. 

O grupo técnico vai preparar um edital sobre as regras 
do processo de licenciamento e registo dos imó veis que 
não se encontram regista dos, mencionando os requisitos 
de que os utentes devem dispor para o efeito. O des-
pacho indica igual mente como tarefas do grupo coor-
denar com o Instituto de Planea mento e Gestão Urbana 
e as admi nistrações municipais a criação de condições 
para que os munícipes obtenham fácil e rapidamente os 
croquis de localização e outros do cumentos de base. 

O grupo vai orientar as adminis trações municipais para 
que o pro cesso seja transparente. Incumbe igualmente 
ao grupo estabelecer contactos com outros sectores para 
que o processo de licenciamento seja integrado com o 
processo de registo predial. 

O GPL faz saber no despacho que todas as receitas pro-
venientes do licenciamento têm destino único, a Conta 
do Tesouro do Estado. Constam ainda das tarefas do 
gru po técnico o recurso a entidades públicas ou privadas 
especializa das para o cumprimento cabal da sua missão. 
Mensalmente, o grupo deve apresentar um relatório 
preli minar das acções desenvolvidas ao governador de 
Luanda. 

De acordo com o despacho, o gru po técnico é coorde-
nado por Miguel Ventura Catraio, vice-governador para 
o Sector Económico e Produti vo, coadjuvado por Carla 
Leitão Ri beiro, vice-governadora para a Área Técnica e 
Infra-estruturas. 
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Integram ainda o grupo Carlos Cavuquila, Manuel 
Francisco Perei ra da Gama, Ana Maria Wola, Délio 
Gourgel Perdigão, Rosa Micolo, Henriques Jorge do 
Sacramento e Sousa, e Henriques Lázaro Capessa.  
O GPL justificou a decisão di zendo que Luanda conhe-
ceu um elevado crescimento do parque imobiliário sem 
que o processo fosse acompanhado do licencia mento e 
respectivos registos nos serviços administrativos públi-
cos competentes. 

A situação prejudicou a esfera jurídica e patrimonial dos 
titula res do direito real e beliscou a or dem alfanumé-
rica, a toponímia e motivou outras descaracteriza ções 
urbanísticas. 

7.13  Lotes de terreno no Zaire 
distribuídos á população
Jornal de Angola
30 De Março de 2011 

O governo da província do Zaire iniciou, no fim-de-
-semana, na lo calidade de Nkunga Paza, a distri buição 
de lotes de terrenos prepara dos. Ao todo, estão prepa-
rados 199 lotes de terreno, no âmbito do pro grama de 
autoconstrução dirigi da em curso no país, garantiu 
o direc tor provincial do Ordenamento do Território, 
Urbanismo e Ambiente. 

Cláudio Fortunato afirmou que as autoridades elabora-
ram dois projectos, um do tipo A e outro, B, cujas casas 
a construir são T3, com a diferença que no último caso 
têm uma suite, dois quartos de banho e a cozinha engloba 
uma área de ser viços, com lavandaria e despensa. 

O programa de autoconstrução dirigida, disse, prevê que 
o muníci pe construa a casa com recursos próprios e que 
o governo faça ape nas o acompanhamento da execu ção 
da obra, que pode ser efectuada de forma gradativa. 

“O cidadão pode, numa primeira fase, construir apenas 
o núcleo da casa”, referiu, adiantando. “O pro jecto tem 
uma direcção de constru ção e o beneficiário pode cons-
truir dentro das suas possibilidades fi nanceiras”. 
O projecto prevê a construção de escolas, posto médico, 
posto poli cial, instalações para os serviços de adminis-
tração municipal, creche e outros serviços sociais. 

Construções anárquicas 
O governador provincial do Zai re, que entregou os 
primeiros lotes de terreno, referiu que a criação, pelo 
Governo, do programa de au toconstrução dirigi da 
pretende, fundamentalmente, combater as construções 
anárquicas. 

“Um pouco por todo o país, as sistimos a construções 
anárquicas, daí que tenhamos orientações espe cíficas do 
Presidente da República para iniciarmos estas urbaniza-
ções”, declarou Pedro Sebastião. 

O governador do Zaire exortou os beneficiários a cum-
prirem rigo rosamente com o que foi estabele cido pela 
administração municipal para não se comprometerem 
os ob jectivos do programa. 

O governador Pedro Sebastião defendeu a criação de 
mais zonas verdes em Mbanza Congo, “embo ra a região 
seja, por excelência, uma área verde”. 

O reverendo Álvaro Rodrigues, da Igreja Evangélica 
Baptista de Angola (IEBA), disse que “o pro grama de 
autoconstrução dirigida é uma iniciativa louvável do 
Execu tivo, uma vez que vai facilitar a vi da dos cidadãos 
que ainda não pos suem casa própria e condigna”. 

“E um sinal de que quando o Go verno diz uma coisa vai 
cumprir”, sublinhou o reverendo, acrescen tando que o 
surgimento de novos bairros, devidamente organizados, 
vai ajudar na melhoria da imagem de Mbanza Congo. 

7.14  Urbanismo reprova projecto de 
uma serração no Huambo
Jornal de Angola
31 de Março de 2011

A direcção provincial do Huam bo de Ordenamento do 
Território, Urbanismo e Ambiente reprovou, na semana 
finda, depois de uma consulta pública, realizada na 
Casa Ecológica, o projecto de uma serra ção denomi-
nada Unidade, Estraté gias e Negócios (UEN - Serração 
Huambo Tuamutunga), por o local não ser viável. 

O local escolhido situa-se na zo na industrial da Cuca, 
num períme tro de aproximadamente 19.700 metros 
quadrados, defronte à uni dade fabril da Sofar Kanine, 
no bairro do Kalilongue, e foi reprova do por ser uma 
área de risco e não reunir as condições exigidas pela 
administração local e pela direcção do urbanismo. 
A empresa destina -se ao corte de troncos e transforma-
ção em madei ra para construção. 

O administrador do município sede do Huambo, José 
Marcelino, mostrou-se satisfeito com a quali dade do 
debate e disse que qual quer empreendimento que se faça 
merece a avaliação de todos, para se tomar as medidas 
certas para o bem de todos. José Marcelino frisou que 
a área escolhida não convém para a serração, nem para 
outro tipo de empreendimento. 
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“Temos árvores com 40 anos que podem ser destruídas 
num dia temos de ter cuidado com este aspecto”, frisou. 

Por seu turno, o director do Instituto de Desenvolvimento 
Florestal, Andrade Baú, disse que qualquer empresa que 
explorar deve fazer também o repovoamento. 

“Se as empresas têm como maté ria-prima as árvores 
para o abate devem fazer também o repovoa mento”, 
aconselhou. 

A chefe do departamento de Pre venção e Avaliação do 
Impacto Ambiental, Sónia do Nascimento, disse que a 
empresa vai ter que pro curar outras áreas para exercer a 
sua actividade. O acto, promovido pelo Ministério do 
Ambiente, em colaboração com a Direcção Na cional de 
Prevenção e Avaliação do Impacto Ambiental, contou 
com a presença de estudantes universitá rios, adminis-
tradores do Huambo, Caála, Catchiungo1 direcção da 
In dústria, Energia e Aguas e população em geral. 
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8  SERVIÇOS BASICOS

8.1  Terceira fase do projecto garante 
aumento da capacidade de 
produção e distribuição
Jornal de Angola 
4 De Março de 2011

A terceira fase do projecto “Águas de Benguela”, que 
deve estar concluída no primeiro tri mestre de 2013, foi 
apresentada, na quarta-feira, na povoação do Luongo, 
Lobito, pelo secretário de Estado das Águas. Luís Filipe 
da Silva anunciou que a terceira fase do projecto con-
siste no aumento cuja capacidade de pro dução para 1,5 
metros cúbicos por segundo e na melhoria do trata-
mento e expansão da rede às novas centralizações. 
 
Este facto, disse, vai permitir maior distribuição de água 
às ci dades do litoral de Benguela. Luís Filipe afirmou 
que a ter ceira fase do projecto, que actual mente conta 
com uma capacidade instalada de um metro cúbico por 
segundo, inclui, também, a cons trução de reservató-
rios, lavanda rias e chafarizes em Benguela, Baia Farta, 
Lobito e Catumbela. 

O secretário de Estado das Águas referiu que o Governo 
pretende que, até 2012, se atinja uma co bertura total da 
população que vi ve no meio urbano e 80 por das zonas 
rurais. 

O governador de Benguela, Armando da Cruz Neto, 
que esteve na apresentação do projecto, afirmou que 
a quantidade de água a ser produzida corresponde aos 
anseios da comunidade, beneficiando quer a população, 
quer a indústria. 

O projecto, iniciado em 2006, be neficia cerca de 
dois milhões de ha bitantes do litoral da província de 
Benguela. O secretário de Estado, que esteve três dias 
em Benguela, visitou os municípios do Lobito, Bocoio, 
Cubal, Caimbambo e Chongo roi, onde verificou as 
obras de mon tagem do sistema no quadro do pro grama 
“Agua para Todos.

O secretário de Estado das Aguas garantiu, no 
Caimbambo, que até finais de 2011, o programa “Água 
para Todos” cobre as sedes comu nais da província em 60 
porcento. Luís Filipe da Silva, que falava no final de uma 
visita aos projectos “Aguas para Todos”, nos municí pios 
de Caimbambo, Chongoroi e Cubal, mostrou-se satis-
feito com os progressos verificados nos últi mos tempos. 

Na província de Benguela, até final de 2012, prometeu, 
o pro grama atinge a meta preconizado de 80 por cento 

de cobertura, ape sar de dificuldades, como escassez de 
recursos hídricos em algu mas áreas. Quanto às sedes 
mu nicipais, salientou que parte delas tem o mínimo de 
serviços e que a falta de água potável no Cubal vai ser 
ultrapassada a curto prazo.
 
O director provincial de Energia e Aguas de Benguela 
garantiu que, até Setembro, há cobertura do siste ma de 
abastecimento de agua potá vel em todas zonas rurais. 

8.2  “Agua para todos” beneficia 
milhares de pessoas
Jornal de Angola
05 De Março de 2011 

O Programa “Água para to dos” está a beneficiar, desde 
o ano passado, 103.484 habitan tes no Kwanza-Sul, no 
âmbito do plano de acção do governo pro vincial, para 
melhorar a produ ção e distribuição deste produto às 
Comunidades. 

A intenção das autoridades go vernamentais, em 2010, 
era que o programa abrangesse uma cober tura de cerca 
de 262 mil pessoas, mas algumas contrariedades ori-
ginaram que apenas o número aci ma referido estivesse 
já a usufruir de água potável. 

O governador da província, Se rafim do Prado, anunciou 
na quin ta-feira que com a continuidade dos trabalhos 
dos furos artesianos, o número de beneficiários tende a 
aumentar, podendo atingir mais 145.448 cidadãos. 

Serafim do Prado, que fez esta declaração quando proce-
dia ao ba lanço do grau de execução do pro grama “Agua 
para todos”, destacou os avanços significativos alcança-
dos pelo projecto e apontou a aloca ção tardia das verbas 
para o suporte dos trabalhos como um dos princi pais 
factores constrangedores. 

O governador referiu que o pro grama, naquele período, 
teve 264 milhões de kwanzas. Com esse montante, foi 
possível construir pequenos sistemas de abasteci mento 
de água potável, furos arte sianos e adquirir algum 
equipa mento. A verba foi ainda empre gue em serviços de 
reparação das estações de tratamento e abasteci mento de 
água dos municípios do Sumbe e Porto Amboim, cujas 
bombas necessitam ser substituídas, dada a sua antigui-
dade. A ou tra parte, não especificada pelo governador, 
foi empregue na fis calização do projecto. 

Serafim do Prado revelou que foi adquirido equipa-
mento do sistema de cata-ventos, que pela primeira vez 
vai ser instalado na comuna do Kicombo, município do 
Sumbe, assim como foram efectuadas ac ções no Sumbe, 
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Cela, Amboim, Kassongue, Kibala, Kilenda, Mus sende, 
para que estas comunidades fossem abasteci das com 
água potá vel. O governador disse que, du rante o ano 
transacto, no âmbito do programa central, fizeram-se 15 
furos artesianos, sendo dez nas lo calidade do Mussende 
e cinco no Libolo, estando em curso mais oito dos 12 
programados para benefi ciar cerca de 3.800 pessoas 
do Gungo (Sumbe), Zâmbia, Aricanga e Kapupa (no 
Amboim). 

Do programa provincial, disse ainda o governador, 
foram plani ficados J 7 furos artesianos para os municí-
pios do Sumbe, Ebo, Ki bala e Amboim. 

Anunciou igualmente que mais de cinco mil habitantes, 
distribuí dos pelas aldeias do Pindo (Sum be) e Kazanga, 
na Pinda (Porto Amboim), que há muito consu miam 
água não tratada, já estão a ter água potável. 

As obras dos dois empreendi mentos, inseri das no 
Programa de Investimentos Públicos, foram adjudicadas 
à empresa angolana ARA-Sumbe, que as executou em 
mais de 40 dias úteis. 

A estação de captação tratamen to e distribuição de 
água potável do Pindo compreende uma motobom ba 
montada no rio Cambongo e um reservatório com capa-
cidade para 108 mil litros.

Satisfação dos sobas 
O soba da localidade do Pindo, Domingos Gonçalves, 
reconheceu os esforços do governo provincial no sentido 
de melhorar as condi ções sociais da população, desde 
a Independência Nacional e depois do alcance da paz 
efectiva, tendo encorajado o executivo a prosse guir com 
estas acções. 

Visivelmente satisfeito, realçou que a inauguração do 
sistema de abastecimento de água potável vai contribuir 
substancialmente para a melhoria das condições de vida 
da população. 

 “Agora terminou o sofrimento das mulheres e crian-
ças do bairro que, desde o amanhecer até ao anoitecer, 
caminhavam longas dis tâncias com baldes na cabeça à 
pro cura de água, facto que levava ao desaparecimento de 
algumas crian ças, devido ao aumento do caudal do rio, 
sobretudo nesta época chu vosa”, frisou o soba. 

Resolvida que está a questão das águas, a comunidade 
solicita que, nos próximos projectos, sejam contemplada 
a construção e reabi litação de mais escolas e residên cias 
para professores. 
“Pedimos isso, mas é preciso ainda que tenhamos mais 
um reser vatório de água, torneiras ao longo do ramal até 

ao rio Kuvo e a instala ção da energia pública e domiciliá-
ria”, rematou o soba. 

Após o corte da fita e da abertura das torneiras nas duas 
localidades, o governador pediu às autoridades tradi-
cionais e à comunidade para cuidarem das estações de 
captação, tratamento e distribuição de água, evitando-se 
acções de vandalismo. 

De acordo com o governador, o referido programa é uma 
iniciati va do Presidente da República, José Eduardo dos 
Santos, imple mentada em todas as províncias do país, 
para melhorar as condi ções sociais das comunidades, 
so bretudo as do meio rural. 

Serafim do Prado tranquilizou a população, dizendo 
estão a ser en vidados esforços para que os fun dos mone-
tários que forem disponi bilizados à província sejam 
aplica dos na solução dos problemas de energia, prin-
cipalmente nas esco las, para permitir que os adultos 
possam estudar à noite. 

8.3  Fundo petrolífero financia 
 energia e águas

Jornal de Angola
05 De Março de 2011 

O Presidente da República apro vou e fez publicar ontem 
o Decre to Presidencial que cria o Fundo Petrolífero para 
o desenvolvimen to de projectos nos sectores da Energia e 
Águas e outro que esta belece o regime jurídico aplicável 
à Zona Económica Especial Luan da-Bengo. 

A informação consta num comunicado de imprensa da 
Secretaria pa ra Assuntos de Comunicação Insti tucional 
e Imprensa da Presidência da República, divulgado 
ontem. 

O documento refere que o Fundo Petrolífero é uma 
pessoa colectiva, dotada de personalidade jurídica, com 
autonomia administrativa, fi nanceira e patrimonial 
e tem por fi nalidade promover, fomentar e apoiar o 
investimento no desenvol vimento de projectos nos sec-
tores da Energia e Águas e noutros sectores considera-
dos estratégicos, incluin do, em particular, projectos de 
infra-estruturas. 

O estabelecimento do regime jurí dico aplicável à orga-
nização e funcionamento da Zona Económica Es pecial 
Luanda-Bengo visa, entre outros fins, a promoção da 
produ ção de bens e serviços para satisfa ção das crescen-
tes necessidades do mercado interno e para exportação, 
a diversificação da economia, a criação de emprego e o 
fomento do sector empresarial angolano. 
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O Presidente José Eduardo dos Santos aprovou vários 
Decretos Presidenciais, designadamente o que estabe-
lece, em duas fases, o re gime de classificação e conver-
são do perímetro do Kikuxi, que passa a ter uma área 
para o desenvolvi mento agrário, silvícola, ambiental 
e de agro-turismo e outra para a ex pansão urbana e 
agro-industrial.

Foram ainda publicados outros três Decretos 
Presidenciais. Um aprova a contratação do financia-
mento para a empreitada referente à reabilitação e cons-
trução das pontes inseri das no eixo rodoviário Tômbua/ 
Namibe/ Bentiaba/ Luci ra/ Dombe Grande, nas provín-
cias do Namibe e Benguela.

O segundo autoriza o projecto de construção e equi-
pamento de um matadouro e de uma unidade de tra-
tamento de gordura animal em Camabatela, província 
do Kwan za-Norte, e o terceiro aprova a re dução para 
metade de todos os emolumentos devidos pelo registo de 
transmissão onerosa de imóveis. 

O Presidente José Eduardo dos Santos assinou ainda o 
Decreto Le gislativo Presidencial que prorroga o prazo 
para importação e descarga de pescado carapau. 

8.4  Pastores dos Gambos têm
 a vida facilitada

Jornal de Angola
10 De Março de 2011

Os criadores tradicionais de gado bovino e caprino dos 
municípios dos Gambos (Huíla), Bibala  (Namibe) e 
Cahama (Cunene), desde Dezembro que deixaram per-
correr longas distâncias para encontrar água. As autori-
dades locais construíram novas chimpacas, bebedouros 
e sistem as de captação de água, para além de repararem 
os equipapamentos que já existiam. 

O programa, que visa melhorar a qualidade de vida das 
famílias da região sul, é executado pela “GFA consultivo 
Group” e o Ministério Agricultura e Desenvolvimento 
Rural e tem a duração de três anos. União Europeia 
(EU) financia o projecto, tendo disponibilizado mais 
de três milhões de dólares. Pocolo, Vicolonga, Mapupu 
e Chimukwa, aldeias do município dos Gambos em 
Otimbo e Ediva, Cahama, são os principais corre dores 
de transumância, onde foram criadas condições ade-
quadas para abastecimento de água ao gado bovino e 
caprino. 

A transigência é praticada pelos criadores tradicionais 
de animais a região sul (Huíla, Namibe e Cun ene). Os 
pastores percorrem longos quilómetros à procura de 

água melhores pastos para o gado, so bretudo bovino. As 
viagens acontec em geralmente na época do cac imbo ou 
quando existem estia gens prolongadas. 

Na época seca, os pastores fazem marchas longas com 
dezenas de animais em vários pontos da região para ali-
mentarem e dar de beber ao gado. As zonas do Tchimbolo 
e Tunda, dos Gambos, figuram como áreas de convergên-
cia de toda a região sul, pela abundância de pas se água. 

O pastor João Cawenho elogiou programa de implan-
tação de nov as chimpacas e reparação de bebedouros 
levado a cabo pelo “GFA Sulting Group” e pelo Ministé-
rio da Agricultura e Desenvolvim ento Rural: “A água 
está agora mais próxima e os reservatórios estão em áreas 
com muito pasto.”
  
Os técnicos do Projecto Transigência, explicou, reu-
niram com os sobas, criadores tradicionais, pas tores e 
séculos, para determinarem os locais apropriados para 
instala ção das chimpacas. “Fomos nós que indicámos 
os espaços onde es tão as chimpacas e, isso foi bom 
porque facilitou a nossa activida de”, disse o pastor João 
Cawenho. 

Acrescentou que neste momento chove com intensidade 
e os reser vatórios antigos e novos estão a acumular muita 
água para servir os animais no tempo seco. “Agora que 
os bois deixaram de andar muito para beber água e ali-
mentar-se, vão ganhar mais peso e ficam com me lhor 
cotação no mercado”. 

O sob a António Caviango, tam bém criador, com um 
efectivo bo vino e caprino a atingir as 470 ca beças, escla-
receu que os pastores perdiam muito coma transumân-
cia porque percorriam longas cami nhadas, “os animais 
não conse guiam ganhar peso”. 

Afirmou que o projectado GFA Consulting Group” e do 
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento rural veio 
reforçar o programa “Agua para Todos” de iniciativa 
presidencial, que reabilitou e construiu nas zonas mais 
recônditas do município dos Gambos um número con-
siderável de fontanários e bebe douros para os animais. 

Os novos pontos de abasteci mento de água nos locais 
onde existe mais criação de gado, disse o soba António 
Caviango, contribuí ram para a redução substancial de 
doenças causadas pelo consumo de água duvidosa pelos 
animais. “As queixas dos criadores sobre infec ções nos 
animais quase que já não existem”. 

O Fundo de Apoio Social (FAS) desenvolveu no muni-
cípio da Chi bía, 45 quilómetros a sul da cidade do 
Lubango, um programa de me lhoramento de abasteci-
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mento de água potável e saneamento básico que contem-
plou 130 mil pessoas. 

A acção incidiu na reparação da Estação de Tratamento 
de Agua e novos equipamentos, o que contri buiu para 
a melhoria do sistema de bombagem e de distribuição 
para as zonas urbanas e suburbanas. 

As vilas do Jau, Quihita e Capun da Cavilongo foram 
também con templadas com a construção de es tações de 
tratamento de água. 

O Jornal de Angola apurou que a construção de 15 siste-
mas de cap tação de água equipados com bom bas manuais 
e lavandarias comuni tárias tomou mais fácil o acesso a 
água potável a centenas de famílias camponesas e ao gado. 

A acção foi executada em parce ria com a Direcção de 
Energia e Águas da Huíla e visou o aumento da capaci-
dade de abastecimento de água e redução de doenças nas 
fa mílias e nos animais. 

Capim elefante 
O capim elefante pode ser a alter nativa para alimen-
tar o gado, prin cipalmente nos anos de estiagem, facto 
que motiva o governador da Huíla, Isaac dos Anjos, a 
incentivar os administradores municipais, co munais e 
outras autoridades, a plantar capim elefante em terrenos 
im próprios para a produção agrícola. 

Neste processo, se cada localida de plantar 200 hectares, 
já é um bom indicativo, e as quantidades obtidas pre-
tendem suportar as necessidades das manadas e reduzir 
os gastos de energia dos animais ao percorrerem longas 
distâncias para pastarem. 

O cultivo do capim elefante, de fendeu Isaac dos Anjos 
durante a sua visita ao município da Matala, visa asse-
gurar o desenvolvimento saudá vel do gado bovino e 
caprino, a prin cipal riqueza da população huilana. 
Para o governador da província da Huíla, todos os muni-
cípios de vem arregaçar as mangas para plantar capim 
elefante e livra rem-se das perdas de animais por causa da 
fome: “quando as plan tas se desenvolverem acabam as 
mortes de gado por causa da falta de pasto apropriado”. 

8.5  Bairro militar em Viana ás escuras 
e sem agua potável
Semanário continente
11 De Março de 2011 

Lideram a lista das preocupa ções à falta de energia eléc-
trica e distribuição de água potável, obrigando os popula-
res a recorrem a geradores eléctricos e a aquisição de água 

em cisternas. “Estamos a passar mal, porque não há forne-
cimento de energia eléctrica pública nem de água potável. 
Aqui cada um vira-se como puder”, disse um morador 
visivelmente agastado. A situação não faz morada apenas 
nas residências de baixa renda, ten do afectado, igual-
mente, as casas de pessoas bem posicionadas. 

O bairro está a crescer desordenadamente, aumen-
tando os problemas básicos. Muitas das novas moradias 
foram construídas sem a autoriza ção da administração 
municipal. 

Os moradores estão esperançosos de que este calvário 
seja ultrapas sado o mais depressa possível. Outra preo-
cupação prende-se com a falta de transporte e o estado 
degradado em que se encontram as estradas. 

Este jornal constatou que o único meio utilizado para o 
transporte das pessoas é a moto táxi, cuja para gem está 
localizada junto ao antigo mercado da Estalagem. De lá 
até ao Bairro Militar o passageiro é obrigado a desem-
bolsar entre 150 a I 400 kwanzas.

Postos de saúde e escolas precisam-se 
O bairro Militar tem um único posto de saúde público. 
O mesmo presta assistência diariamente a mais de 500 
pacientes, em várias especialidades. 
 
De acordo com Pedro Francisco, administrador do 
posto, a unidade hospitalar conta apenas com três 
médicos e 34 enfermeiros. 

A zona carece, igualmente, de esta belecimentos de 
ensino, contando apenas com uma escola pública do 
ensino secundário, não sendo sufi ciente para absorve); o 
número de crianças fora do sistema de ensino. 

A escola tem 12 salas de aulas, com capacidade para 525 
alunos em dois turnos, debatendo-se com a falta de pro-
fessores de Língua Portuguesa e Educação Física. 

Martelo demolidor pode chegar a qualquer hora 
Os moradores estão desesperados com as ameaças de 
que as suas ca sas poderão ser demolidas, na se quência 
da ocupação ilegal de ter reno, que marcha à velocidade 
de cruzeiro. 

A comissão de moradores esclare ceu que, em Novembro 
do ano pas sado, foram surpreendidos por um grupo de 
militares, que no dia 23 do mesmo mês apareceu no 
local trans portados num carro de marca MAN. 

Estes destruíram várias casas e dis seram que tinham 
sido mandatados pelo Governo de Luanda. 



Development Workshop — CEDOC 03/2011 — 97  

De acordo com os moradores, a ad ministração munici-
pal de Viana ga rantiu que não tinha conhecimento das 
demolições efectuadas naquele dia. 

Augusta Ferreira, que já não guar da boas recordações por 
ter perdido um terreno numa outra parte de Lu anda a 
favor de um oficial general das Forças Armadas Angolanas, 
manifestou-se bastante preocupada com a situação. 

As coisas agravam-se para ela, na medida em que o seu terreno 
foi já delimitado num sinal de que irá mu dar de dono. 

Ela contou que, o terreno que ocu pa hoje, antes perten-
ceu a sua avó, razão pela qual tenciona lutar até ao fim. 

Ela garantiu que tem todos os docu mentos que provam 
a titularidade do espaço. 

Por sua vez, Rodeth Inês, 28 anos, contou que alguns 
militares arro gam-se em apropriar-se do terreno, osten-
tando patentes de oficiais gen erais, enquanto outros 
fazem-se pas sar por funcionários da Casa Militar da 
Presidência da República. 

“Eles dizem que apenas estão a cumprir ordens superio-
res”, disse Rodeth. 

Outro aspecto que chamou a aten ção foi o excessivo 
consumo de álcool por parte dos jovens, na sua maioria 
desempregados. 

A delinquência também toma conta do bairro, preocu-
pando a comissão de moradores e não só. 

8.6  Novo desinfectante de agua 
vendido em comprimidos
Jornal de Angola
16 De Março de 2011 

Um novo produto, em compri midos, denominado 
“Certeza”, uti lizado para o tratamento da água, foi 
lançado no Mercado dos Con goleses, ontem, pela 
Embaixada do Estados Unidos e pela organiza-
ção Serviço Internacional para a População (PSI). O 
desinfectante faz parte do “Programa Esquadrão de 
Prevenção”. 
Segundo a directora de marke ting do Serviço 
Internacional para a População, Ana Fernandes, An gola 
já distribuiu em todo o país 755 mil garrafas de “Certeza” 
em líquido, o que significa que ao lon go dos anos foram 
tratados 755 mil milhões de litros de água. 

O nosso objectivo é colocar à disposição da população 
produtos de saúde que possam tomar a vida das comuni-

dades mais saudável. Em 2008, colocámos no mercado 
o produto “Certeza” em líquido para o tratamento da 
água e agora vamos avançar com uma solução mais fá cil 
que são os comprimidos”. 

Para atingir as famílias com mais facilidade, o Serviço 
Internacional para a População em Angola está a levar a 
cabo uma campanha denomi nada “Capitã Certeza” nas 
escolas do primeiro ciclo, para que as crian ças exijam 
água tratada em casa. 

A “Capitã Certeza” é especialis ta no combate às diarreias, 
através da criação de um mural em várias escolas e creches 
da cidade de Luanda e nalgumas províncias, co mo forma 
de chamar a atenção e despertar o interesse das crianças. 

Ana Fernandes sublinhou também que as diarreias são a 
segunda maior causa de morte no país: “nós temos cons-
ciência de que existem países onde existe um elevado 
ní vel de iletrados e como as crianças nas escolas recebem 
muita infor mação, aproveitamos para através delas 
passar a mensagem das boas práticas de higiene e saúde 
no seio da família”. 

O desinfectante “Certeza” em comprimidos surge para 
completar os outros métodos confiáveis reco mendados pelo 
Executivo para o tratamento de água de consumo do méstico, 
como a lixívia em doses apropriadas e a água fervida. 

O “Certeza” está a ser produzido em Angola e é dis-
tribuído através dos circuitos comerciais e dos secto res 
comunitários. Tem uma durabili dade de cinco anos, o 
que não acon tecia com o produto em líquido. 

Esquadrão de Prevenção 
Para a redução dos custos do pro duto “Certeza”, a dis-
tribuição des te tratamento de água é subsidiada pelo 
Estado e parceiros, para que o preço seja apenas de 50 
kwanzas por cada caixa de 20 comprimidos, quantidade 
suficiente para desin fectar 400 litros de água. 

Apesar de ser uma iniciativa da PSI Angola, o “Programa 
Esqua drão de Prevenção” conta com o apoio dos 
Ministérios da Saúde e da Educação. A iniciativa visa 
infor mar e esclarecer os alunos sobre questões relaciona-
das com o palu dismo e as diarreias, que são as prin cipais 
causas de morte em Angola. 
Representantes de Organizações Não Governamentais 
como a Agência de Desenvolvimento Internacional dos 
Estados Unidos da América (USAID), EXONMO BIL, 
Fundo das Nações Unidas pa ra a Infância (UNICEF) e 
o Fundo Global estiveram presentes no acto de lança-
mento do “Esquadrão de Prevenção”. 
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A PSI Angola é uma organização não-governamental 
sem fins lucrati vos que trabalha desde 2000 na pre-
venção da Sida, malária e diarreias. 

Água segura 
Maria Jacinto, de 48 e oito anos, é revendedora dos com-
primidos “Certeza”. Antes vendia roupas de fardo e era 
cambista no Mercado dos Congolenses. Há dois anos e 
meio deixou tudo para se dedicar em exclusivo à venda do 
produto “Certeza” a melhor solução para uma água segura. 

“Aproveito a venda dos compri midos para sensibilizar 
os clientes que procuram o desinfectante pa ra tratarem 
a água assim que evitam diarreias constantes e ou tros 
problemas de saúde”, disse, Maria Jacinto.

8.7  Fontanários e escolas nas comunas 
do lucala
Jornal Angola 
18 De Março de 2011 

O município do Lucala, 35 quiló metros a Leste da 
cidade de Ndala tando, tem novos chafarizes, escolas, 
um posto de saúde e casas para técni cos no âmbito do 
programa de me lhoria e aumento da oferta de bens e 
serviços sociais básicos à população. 

Desde Abril do ano passado, os oito mil habitantes das 
aldeias de Cóio e Mataba estão melhor servi dos no que 
toca ao consumo de água potável, na sequência da constru-
ção de quatro fontanários, dois em cada comunidade. 

Os chafarizes recebem água de uma nascente situada a 
sete quiló metros de Cóio e Mataba. Têm ca pacidade para 
bombear 250 metros cúbicos de água por hora, em siste ma de 
gravidade. Os fontanários foram construídos num período 
de dois meses, com custos de 13 mi lhões de Kwanzas. 

As inaugurações foram feitas pe lo vice-governador pro-
vincial do Kwanza-Norte para a Esfera Eco nómica, 
Manuel de Abreu Pereira da Silva, em representação 
do go vernador Henrique André Júnior. “E imperativa 
a colaboração de to da a população, principalmente no 
que diz respeito à preservação do património público, 
através de de núncias de vandalismo, para viabi lizar 
o cumprimento de todos os programas de desenvolvi-
mento”, disse o vice-governador no acto da inauguração. 
José Francisco, em nome da comunidade dos habitan tes 
do Cóio, agradeceu os equipa mentos sociais e disse que 
“a mate rialização dos projectos demonstra claramente 
a preocupação do Exe cutivo em garantir o bem-estar 
da população”. Pediu a construção de uma escola e a 
reconstrução do pos to de saúde, que se encontra em mau 
estado de conservação. 

A região do Lucala tem uma nova escola, um posto de 
saúde e duas ca sas, totalmente apetrechadas, uma das 
quais para o administrador ad junto, sendo a outra para 
os quadros do sector da saúde, que também re ceberam 
uma nova ambulância. 

A escola está situada no bairro Dundo ya Mutulo, 
redondezas da vila do Lucala, numa área de 500 metros 
quadrados. Tem três salas e possui capacidade para 240 
alunos, em dois turnos. Foi financiada pelo Fundo de 
Apoio Social e construí da em seis meses. As obras custa-
ram 160 mil dólares. 

O posto médico, reconstruído no sector do Helegi de Baixo, 
tem ca pacidade para duas camas, para além do consultório. 

As casas dos técnicos, na vila do Lucala, foram reabilita-
das. As obras custaram aos cofres do Estado 15 milhões 
de Kwanzas. 

8.8  Município da ingombota sem cólera
Jornal Angola
19 De Março de 2011

O município da Ingombota há dois anos que não regista 
casos de cólera, disse, na quinta-feira, à An gop, a sua 
administradora. 

Susana de Melo afirmou que a contenção da doença é 
fruto das su cessivas campanhas sobre o trata mento do 
lixo, da água para beber e dos alimentos.

Além disso, referiu, contribuem para a ausência de casos da 
doença, a distribuição de cloro e de água potável por cisternas. 

A administração municipal, acres centou, tem camiões 
cisternas, cada uma com capacidade para 22 mil li tros, 
que distribuem nas áreas su burbanas; onde não há água 
cana lizada, como são os casos dos bairros da Boavista, 
Quilombo e Chicala. 

Os cuidados básicos para a não contaminação da água 
são trans mitidos pelas autoridades sanitá rias e pelas 
igrejas nas missas e nas escolas. 

Os activistas que participam na campanha contra a 
cólera distri buem cloro e lixívia aos proprietá rios de 
reservatórios de água. 

No município, em 2007, foram registados 311 casos da 
doença contra 37 mil, em 2006. Quanto à malária, a 
administradora revelou que estão a ser distribuídos, às 
grávidas e a crianças até aos 5 anos, mosquiteiros trata-
dos com insecticida.   
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No município, referiu, estão a ser feitos melhoramentos 
nos sistemas de abastecimento da rede domiciliária de 
água potável e da iluminação pública, em colaboração 
com a EPAL e a EDEL. 

O aumento do número de fonta nários em áreas subur-
banas, a rea bilitação da rede de esgotos, para evitar a 
poluição dos recursos hí dricos no litoral, a continuação 
da instalação de latrinas públicas em várias artérias e a 
limpeza de sar jetas, dos esgotos e das valas de drenagem 
são também projectos em execução. 

8.9  E o lixo venceu!
Semanário Angolense
19 De Março de 2011

Quando foi empossado para ad ministrar a cidade de 
capital, José Maria dos Santos sabia que a «maka» em 
torno do lixo seria das piores que iria enfrentar. Tratou 
logo de radicalizar nas sanções contra as em presas de 
recolha que não respondessem ao chamado da limpeza 
e do asseio da cidade: os contratos seriam rescindidos. 

Às administrações municipais caberia a fiscalização rigo-
rosa do trabalho das operadoras de lixo. Campanhas de 
cons cientização deveriam ser desencadeadas por Luanda 
afora, através dos municí pios estendendo-se às comunas, 
com ac ções directas das comissões dos bairros, no 
sentido de se organizar e dinamizar a recolha do lixo 
doméstico conforme ho rários pré estabelecidos. 
Várias iniciativas foram sendo mas sificadas. Focos de 
lixo foram sendo «atacados» e em alguns deles chega-
ram mesmo a verificar-se alguma melhoria. A tarefa, no 
entanto, não é fácil e o pró prio governador já o reconhe-
ceu várias vezes. 

Mas se o «Espírito Santo» foi afastado da cidade de 
Luanda por alguma incom petência. o «Diabo)} neste 
momento tem motivos de sobra para sorrir. A anedota 
se expressa na inaptidão até agora apre sentada por todas 
as instâncias do poder diante da problemática do lixo. 

A José Maria dos Santos, pela «zunga» que vêm empre-
endendo em vários sectores do Governo Provincial de 
Lu anda desde que assumiu o «barulho», talvez não falte 
vontade. Mas, como titular do cargo máximo da cidade 
ca pital, é o representante do fracasso na batalha contra a 
lixeira que é, sobretu do, a periferia da cidade. 

Com essa medida que o partido no poder parece ter 
tomado, abafando as c mudanças que o governador pre-
tendia n fazer para pôr ordem na casa que dirige, a auto-
ridade do «número da capital» ti tende a definhar, em 
favor de um ceptico cismo que se pode estabelecer entre 

os a seus subordinados e atingir também as d empresas 
que prestam serviços ao GPL, d particularmente, as ope-
radoras de recolha de lixo.

José Maria dos Santos falou em suspender contratos de 
empresa ineficientes. 

Até ao momento não houve nemhuma noticia de que 
alguma firma tivesse visto o seu contrato terminado por 
incompetência. E a cidade se abarrota de porcaria. E 
quando falou em tirar administradores inertes, deparou-
-se com uma pedra no meio do caminho: os interreses 
do partido governista, ao qual pertence.

Diante deste quadro, não está longe uma tendência 
ao esmirecimento do ímpeto com que o governador 
começou a tratar a sua administração, que somada a 
uma descrença nas suas medidas e aos gracejos de cor-
redores, minam todo o trabalho que se pretende levar a 
efeito. 

8.10  Um atentado à saúde humana
Semanário Angolense
19 De Março de 2011

Há mais de 10 anos que os populares da Rua Quatro, 
junto à «praça dos rastas», próximo do «quintalão do 
Petro», Golfe II, vivem às escuras, desde o seu sur-
gimento. A ausência de carros de recolha de lixo tem 
contribuído significativamente para a prolife ração do 
lixo, que se faz presente em todos os cantos do bairro. A 
presença do lixo naquele no local quase invade as mora-
dias, transi tando as pessoas sobre os resíduos sólidos. 

No «bairro dos rastas», segun do moradores, falta de tudo 
falta, desde a energia eléctrica à água, centros hospitala-
res, escolas pú blicas e uma unidade policial e contentor 
de lixo. «São muitos problemas que afligem um único 
bairro, por essa razão é que nós como munícipes con-
sideramos o bairro desconhecido ou onde tudo falta», 
afirmou munícipe. 
Paulo Vicente, 35 anos, mora dor há 12, explicou que, 
há duas semanas, morreram quatro pes soas de cólera, 
com idades diver sas, numa única semana, tudo devido 
às grandes quantidades de lixo que diariamente afectam 
aqueles cidadãos. «Convivemos com o lixo em tudo 
quanto é can to, já contactamos várias vezes as entida-
des que se responsabilizam pela recolha e tratamento 
do lixo, mas, infelizmente, nunca tivemos uma resposta 
convincente, pen so que continuaremos sufocados até 
que alguém se pronuncie», lamentou.
 
Outro inter1ocutor, que não se quis identificar, citou 
outro pro blema que o bairro enfrenta, que é o da falta 



Development Workshop — CEDOC 03/2011 — 100  

de energia eléctrica, afirmando que, desde que o bair ro 
existe, nunca viram a luz da rede em suas residências. 
Gerado res são a fonte de luz para os que têm um pouco 
de dinheiro, os que não, sobrevivem sob a luz das ve las e 
candeeiros de chaminé.»
 
Queixam-se também da ausên cia de um administrador 
nesse bairro.«Queremos um adminis trador, que não 
espere ouvir da boca do povo ou ver os problemas pelos 
jornais ou outros órgãos de comunicação, queremos um 
ad ministrador que conheça na sua totalidade o município, 
as entra das e saídas e todos os cantos do município, vendo 
as dificuldades e que tome uma atitude e venha solucionar 
os problemas o mais rápido possível», expressou.
 
Os habitantes dizem que já foram à Administração 
Muni cipal do Kilamba Kiaxi, onde conversaram com 
o adminis trador adjunto, que lhes trans mitiu que o 
assunto da energia é uma questão de aguardarem e que 
esperava que uma pessoa «adequada» fosse fazer a recla-
mação, como, por exemplo, o coordenador do bairro. 

«Queremos que se resolva muito rapidamente todos 
os problemas do bairro, inclusive hospitais e centros 
médicos públicos, porque o que está em jogo é a saúde 
do povo, que é um dos assuntos primordial na socie-
dade», afirmou a nossa fonte. 

Por outro lado, existe uma vala de drenagem que exala 
um cheiro nauseabundo, uma vala inacabada, onde há 
uma gran de acumulação de lixo e água, uma verdadeira 
fonte de doen ças para os residentes.
 
Os altos índices de crimi nalidade naquela área foram 
igualmente referenciados pelos habitantes, que conta-
ram que normalmente ocorrem assaltos a altas horas da 
noite, entre as duas e as três horas da manhã, em que 
ninguém se arisca a so correr as vítimas, tendo a falta de 
iluminação e de uma esqua dra no bairro.
 
Os assaltos têm sido constan tes, tanto a casas como na 
rua e a qualquer hora do dia, as pes soas são interpela-
dos pelos de linquentes vizinhos e de várias idades. «O 
alvo de roubos, além das residências, são as cantinas, por 
isso, quando somos rouba dos, olhamos e calamos sim-
plesmente, essa é a nossa vida», salientou um morador.
 Outra preocupação dos mu nícipes é a falta de escolas 
pú blicas. Há casos de crianças que já atingiram a idade 
esco lar, mas não sabem o que é ir à escola e sentar numa 
carteira, tudo porque muitos pais de bai xa renda alegam 
que não têm recursos suficientes para matri cular a sua 
filha num colégio.
 
O coordenador adjunto do bairro, Adão Dala, 35 anos, 
mo rador há 11, contou que já foi várias vezes à admi-

nistração municipal e nunca teve respos tas, recordando 
também que dirigiram uma carta ao antigo vice governa-
dor Bento Soito e à ex-governadora Francisca do Es pírito 
Santo. Em 2009, tiveram uma reunião com vice-minis-
tro da Energia e Águas, no Cine São João, só este ano 
receberam uma resposta da mesma reunião reali zada em 
2009. Quando se dirigi ram à Administração no sentido 
de saber a que conclusão chega ram «eles disseram-nos 
somente que aguardem e cá estamos.».

8.11  Sistemas de captação de água 
entram em obras na cidade na 
cidade do Lubango
Jornal de Angola
19 De Março de 2011

O sistema de abastecimento de água potável, a cidade 
do Luban go, província da Huíla, vai melho rar com as 
obras de ampliação da rede de captação e reabilitação 
dos sistemas de tratamento da sede, es timadas em 90 
milhões de Euros. 

O projecto, com a duração de três anos, foi lançado, quinta-
-fei ra, pelo director Nacional de Águas, Lucrécio Costa, e as 
obras estão a cargo da empresa Gauff Engeniering, que prevê 
aumentar os níveis de abastecimento para 70 litros de água dia 
por pessoa. O director Nacional de Energia e Água, Lucrécio 
Costa ao disser tar o tema “Apresentação e Fun damentação 
do Plano de Traba lhos Previstos na Empreitada” re ferente 
ao Projecto de Abasteci mento Agua e Saneamento de Águas 
Residuais da Cidade do Lubango (PALUB-I), disse que os 
níveis de abastecimento à ci dade será mais eficaz. 

Disse que o sistema de abasteci mento do Lubango, 
possui uma operatividade precária, o que pro voca o baixo 
nível de atendimento, regularidade e deficiência na qua-
lidade. “O Executivo vai reabilitar e ampliar o sistema 
de abasteci mento, tratamento de água e o saneamento 
básico da cidade do Lu bango”. O projecto lançado, afir-
mou, traz benefícios por reconfi gurar e potenciar todo o 
sistema. A redistribuição de água na urbe, ainda é precá-
ria por possuir um sistema antigo com mais de 50 anos. 
“Isto fez com que aumentas se as roturas e incapacidade 
de su portar a pressão”. 

O sistema do Lubango foi planeado nos anos 40 para 
abastecer cerca de 60.000 mil habitantes, onde as fontes 
principais eram a captação da Tundavala e a nascen te da 
Nossa Senhora do Monte. 

Estas áreas de captações são utili zadas até hoje e já houve 
um esforço que consistiu na implantação de mais furos 
na periferia da cida de. Lubango possui quatro reser-
vatórios com uma capacidade de 4.500 metros cúbicos 
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para atender um milhão e 200 mil habitantes, o que torna 
incapazes os actuais níveis de captação e distribuição. 

Execução dos trabalhos 
A empresa Gauff Engeniering começa as obras nos siste-
mas de captação, reservatórios de arma zenamento, con-
dutas adutoras e, posteriormente na rede de distribuição. 
Neste memento, a empreiteira concentra a equipamento 
para a construção da conduta aduto ra. O levantamento 
efectuado no sector das águas, despertou a aten ção para 
a realização de um estudo sobre o saneamento básico, 
para evacuação da água residual. “Vamos construir sis-
temas de esgotos para evacuação imediata da água utili-
zada pela população”, disse a engenheira Maria Almeida. 

Já o arquitecto Raimundo Aires explicou que o sistema 
a ser apli cado nas obras é de tecnologia de ponta capaci-
tado para controlar ai  fugas de água. “As condutas adu-
toras são de enorme extensão e diâmetro para transporte 
de níveis aceitáveis de água”. 

8.12   Melhorado o abastecimento 
  de agua

Jornal de Angola
21 De Março de 2011 

Membros do governo do Uíge, que participaram na quarta-
-feira na primeira sessão ordinária da quele órgão, recomen-
daram, no fi nal dos trabalhos, à direcção pro vincial de 
Energia e Aguas a con tratação de uma empresa especia-
lizada, capaz de elaborar um plano de estudo pormenori-
zado sobre os problemas que estão na base da má distribui-
ção deste bem aos mora dores da capital da província. 

Segundo o comunicado final saí do do referido encontro, 
a empresa contratada terá a responsabili dade de apresen-
tar soluções viá veis, que possam, rapidamente, aju dar a 
resolver o problema, que mui to aflige as populações.
 
Depois de uma análise profunda sobre a situação sala-
rial dos fun cionários públicos e sobre o ajus tamento das 
categorias dos profes sores e enfermeiros, os membros do 
executivo decidiram constituir um grupo de trabalho, 
coordenado pelo delegado provincial das Fi nanças, inte-
grado pelo secretário do governo provincial, director do 
gabinete do plano e da Administração Pública, Emprego 
e Segu rança Social. 

Este grupo vai trabalhar na so lução as preocupações 
relacio nadas com a vida dos professores, tendo em 
conta a nova filosofia orientada pelo Ministério das 
Fi nanças sobre o pagamento de sa lários aos funcioná-
rios públicos.

A sessão recomendou a criação de condições para ace-
lerar o pro cesso de transferência bancária dos salários 
dos funcionários, den tro das modalidades estabeleci-
das, tendo sugerido a criação de uma equipa específica, 
dentro da delegação provincial das Finan ças, para se 
ocupar apenas de to dos os aspectos inerentes ao pro cesso 
de actualização dos salários dos professores. 

Quanto à cedência de créditos bancários aos agricultores 
da re gião, a sessão recomendou à ban ca que dê um escla-
recimento mais apurado aos beneficiários sobre o tipo de 
crédito e as modalidades do seu reembolso. 

Os preços a serem praticados pe las empresas fornecedo-
ras de equi pamentos e imputs agrícolas aos agricultores, 
no âmbito da campanha de concessão de crédito em 
curso no país, em geral, e na provín cia, em particular, 
devem ser nego ciados entre as partes. 

Relativamente à proposta da sinalização direccional 
e urba na, os participantes decidiram dar prioridade, 
numa primeira fase, à área urbana e locais estratégi cos 
da cidade. 

8.13  Rede de drenagem está em 
reabilitação
Jornal de Angola
21 De Março de 2011

A rede de drenagem de águas pluviais e residuais nos 
bairros Márti res de Kifangondo e Cassenda está a ser 
melhorada no quadro dos tra balhos de requalificação 
em curso nas duas zonas. 

O administrador Manuel Marta -avançou a informação no 
final de uma visita de campo, realizada na passada quarta-feira, 
com o objec tivo de inspeccionar o grau de cum primento das 
obras e das dificulda des vividas pelas operadoras. 

Escoamento das águas residuais e fluviais 
Manuel Marta garantiu que o es coamento das águas 
pluviais e resi duais vai estar resolvido, porque a tubagem 
das áreas residenciais está a ser ligada à vala de drenagem 
da Avenida 21 de Janeiro, para acabar definitivamente 
com as inundações que se verificam. 

“As chuvas que caíram sobre a ci dade capital nos últimos 
dias não criaram graves problemas ao poder local, tendo 
em conta os trabalhos de melhoramento já efectua-
dos nessas zonas”, sublinhou o administrador Manuel 
Marta. Quanto aos constran gimentos encontrados pela 
emprei teira Certave, encarregue de requali ficar os lotes 
do Prenda, o adminis trador municipal da Maianga 
anun ciou que vão ser recolhidas as sucatas e outras via-
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turas estacionadas ao lon go das vias, para permitir que a 
ope radora trabalhe sem problemas. 

“Os munícipes têm de mudar de postura e colaborar 
com as autori dades locais, uma vez que o traba lho que 
está a ser feito é para o bem da comunidade”, disse o 
adminis trador municipal da Maianga. 

O administrador municipal de fendeu a necessidade 
de se acabar com a venda ambulante que se re gista em 
quase toda a extensão da circuncisão. 

Sublinhou que a prática, para além de manchar o muni-
cípio que dirige, é também um comportamento nega-
tivo que não dignifica a circuncisão. O município da 
Maianga possui uma população estimada em 852.271 
ha bitantes, distribuídos pelas comu nas da Maianga 
(sede), Cassequel e Prenda Rocha Pinto. 

8.14   Instituições estrangeiras trazem 
projecto para a melhoria do acesso 
à água potável
Jornal de Angola
22 De Março DE 2011

Um projecto que visa melhorar acesso à água potável e 
o sa neamento básico em Angola vai ser levado à prática 
por duas ins tituições estrangeiras, que vão fazer uma 
parceria de três anos. 

A parceria, anunciada ontem, por ocasião do Dia Mundial 
da Agua que hoje se assinala, vai ser feita pela Diageo, uma 
multinacional de bebi das, com sede no Reino Unido, e 
pe la Water Aid, uma organização inter nacional de solida-
riedade, que vai fi nanciar parcialmente o projecto.
 
Numa nota, enviada ontem ao Jor nal de Angola, a 
Diageo informa que o projecto vai beneficiar mais de 38 
mil pessoas em Angola. 

No domingo, foram realizadas duas provas no Reino 
Unido a Meia Maratona Anual da Diageo Water of Life 
e uma corrida de dez quilómetros com o objectivo de 
angariar fundos que vão directa mente para o projecto a 
ser imple mentado em Angola. 

O projecto que vem para Angola é parte de um pro-
grama da Diageo Water of Life que, em resposta, em 
2006, aos Objectivos de Desen volvimento do Milénio, 
pretende beneficiar cinco milhões de pessoas no Mundo, 
proporcionando -lhas água potável até 2011. O nú mero 
de beneficiários vai ascen der a oito milhões até 2015. 
Sobre o projecto que vai ser desenvolvido Angola, o 
presidente da Diageo Africa, Nick Blazquez, disse estar 

muito satisfeito por poder anun ciar esta parceria com a 
Water Aid num país onde o desenvolvimento continua 
enfraquecido peia falta de saneamento e dificuldades no 
acesso à água potável.

“Sei que fará uma diferença real para dezenas de angola-
nos e estou muito orgulhoso por poder colocar o nome 
da Diageo neste projecto”, sublinhou Nick Blazquez. Por 
sua vez, Claire Pearson, ges tora de conta da WaterAid, 
disse: “Estamos muito entusiasmados por a Diageo ter 
decidido assinalar o Dia Mundial da Agua com a Meia 
Maratona Water of Life e a corrida de dez quilómetros”. 

Claire Pearson disse acreditar que dinheiro angariado 
através da par ceria com a Diegeo vai ajudar a Wa terAid 
a fazer uma diferença con creta na vida de milhares de 
pessoas pobres em Angola ao facilitar-lhes o acesso 
à água potável e ao saneamento básico, “um primeiro 
passo crucial para se ultrapassar a pobre za”. No pri-
meiro ano, o projecto vai melhorar a saúde e a quali-
dade de vida de oito mil angolanos, através de melhorias 
no acesso básico, à água potá vel, e de mais de 12 mil 
pessoas, através de instalações sanitárias e de um maior 
conhecimento sobre prá ticas de higiene. 

8.15  Angola cumpre metas no 
abastecimento de água
Jornal de Angola
22 De Março de 2011

Grande parte da população angolana vai ter acesso 
regular à água potável, até 2015. A ga rantia é do secre-
tário de Esta do Luís Filipe da Silva, em en trevista 
exclusiva ao nosso jor nal, a propósito do Dia Mundial 
da Água. Neste momento, 40 por cento da população 
rural e mais de 80 por cento da popu lação que reside no 
casco ur bano das cidades de Luanda, Benguela e Lobito 
já tem aces so à água potável, fruto do Pro grama Água 
para Todos e da reabilitação e ampliação dos sistemas de 
abastecimento de água em todas as capitais pro vinciais 
e sedes municipais. O secretário de Estado das Águas 
disse que o Executivo está a criar empresas gestoras de 
sistemas de abastecimento de água e de saneamento. 
JA - A água potável chega a que percentagem da população? 
LFS - O Executivo iniciou em 2002 um programa de 
recupera ção das infra-estruturas de abaste cimento de 
água. Numa primeira fase demos prioridade às capitais 
provinciais. Em Luanda, foi feito um investimento sig-
nificativo pa ra aumentar a oferta da água. Her dámos um 
sistema colonial basea do fundamentalmente na estação 
de tratamento de água de Kifan gondo. Mas hoje conta-
mos com o sistema Luanda Sudeste, com cap tação no 
Rio Kwanza, que aumen tou significativamente a oferta 
de água à população. 
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JA - Nas outras províncias qual é a situação? 
LFS - Em Benguela está em mar cha o “Projecto de 
Agua de Ben guela” que abastece o Lobito, Ben guela, 
Baía Farta e Catumbela e fez duplicar, à semelhança de 
Luanda, a oferta de água potável nesses cen tros urbanos. 
O mesmo aconteceu com outras capitais provinciais 
co mo o Huambo, onde houve também um investimento 
significativo. Po demos também referir a cidade do Uíge, 
onde houve uma oferta supe rior de água potável com 
a constru ção de uma nova estação de tratamento. Está 
neste momento a ser reabilitada a antiga estação. 

JA - Qual é a situação nas cida des mais fustigadas pela guerra? 
LFS - Estão em fase final de conclusão os sistemas das 
cidades do Cuito, Malange, Ndalatando e Caxito. Mas 
ainda é necessário fa zer mais investimentos. Na cidade 
de Menongue também foi feita-a reabilitação do sistema. 
São al guns exemplos de cidades onde houve uma pri-
meira intervenção. 

JA - O que está a ser feito de pois das intervenções iniciais? 
LFS - Estão em execução vá rios projectos. Estão em 
conclu são os trabalhos nos sistemas de abastecimento de 
água nas cidades de Saurimo, Dundo e Ndala tando. Isto 
é um processo perma nente. E preciso melhorar cons-
tantemente a oferta e os aspectos ligados à qualidade do 
serviço pres tado. Nas sedes municipais também foram 
feitos investimentos impor tantes. Alguns sistemas de 
abaste cimento de água foram recupera dos. No meio 
rural está em mar cha, desde 2008, o Projecto Água para 
Todos que vai cobrir 80 por cento das populações. 

JA - As populações no meio ru ral como têm acesso à água? 
LFS - Procuramos soluções adaptadas às condições e aos 
re cursos existentes. Onde há um curso de água com con-
dições para ser utilizada, instalamos pequenos sistemas 
de captação, tratamento e distribuição. Nas aldeias onde 
não existem cursos de água nas proxi midades, recorre-
mos ao sistema de furos artesianos com bombas submer-
síveis, que podem ser ope radas manualmente, ou com 
bom bas mecânicas que podem funcio nar com energia 
solar. Normalmen te instalamos chafarizes. Temos 
também um sistema de bomba gem para reservatórios. 
JA- Quem gere os sistemas de abastecimento de água? 
LFS - Procuramos sempre criar condições para que a 
gestão seja assegurada pela comunidade. A população 
garante a sustentabili dade do sistema, a aquisição e 
re posição de peças e, nalguns casos, compra de com-
bustível para os ge radores. E preciso assegurar que os 
equipamentos funcionem. Nós ga rantimos produtos 
químicos para o tratamento da água. 

JA - Qual é a responsabilidade das autoridades locais no 
fun cionamento dos sistemas? 
LFS - Os sistemas, uma vez construídos, são entregues 

às au toridades locais ou mesmo às co munidades para 
que assegurem a sua gestão. Nós organizamos e fa zemos 
o enquadramento devido. Temos uma equipa que se 
ocupa da mobilização social. Mas há ain da muito que 
fazer. Há locais onde a organização ainda não é eficien te. 
No caso das cidades e sedes municipais cabe à adminis-
tração organizar a população e criar uma estrutura que 
garanta a operação e manutenção dos sistemas. 

JA - Quantas pessoas vão be neficiar do Programa Agua 
pa ra Todos? 
L.FS - Estimamos ter uma po pulação rural na ordem dos 
sete 1 milhões e meio de habitantes. O programa prevê 
atingir seis milhões até 2012. De momento estamos com 
uma cobertura de água na ordem dos 40 por cento da 
população rural. Quer dizer que estão a beneficiar cerca 
de três milhões de habitantes através dos sistemas de 
abastecimento de água reabilitados e construídos. Até 
Setembro esperamos atingir 50 por cento e ultrapassar 
esta meta ainda este ano. O nível de cobertura é satisfa-
tório, se considerarmos que há outras formas de abaste-
cimento utilizadas no meio rural.
 
JA - Qual é o nível de cobertura nas áreas urbanas? 
LFS - Nas cidades como Luan da, Benguela e Lobito 
têm um fornecimento, pelo menos no casco urbano, 
que ultrapassa os 80 por cento. Nas zonas suburbanas 
e temos que continuar a trabalhar para alargar o for-
necimento. A nível de cobertura global nas principais 
cidades ultrapassamos os 50 por cento. Há um indica-
dor que também deve ser considera do: a água posta à 
disposição da população. 

JA - Em termos de quantidade? LFS - Para o meio urbano 
o Índi ce é de dez litros por pessoa. Ainda não estamos 
com este Índice. Nos cascos urbanos o fornecimento 
não é contínuo. Há dias em que a população de determi-
nada zona, por problema na rede, não tem água. Grande 
parte das pessoas op tou pela construção de reservató-
rios para fazer face às suspensões no abastecimento.  
Em Luanda temos necessidade de parar o sistema, para 
que os re servatórios possam atingir níveis que nos per-
mitam reiniciar a distri buição. Só nas cidades do Lobito 
e Benguela, pelo menos na área urba na, é que o sistema 
de produção de água funciona permanentemente. 

JA - Qual é a situação Das ou tras cidades? 
LFS - Há muito trabalho a fazer a nível da rede de 
distribuição. Preci samos de substituir as redes antigas 
e de aumentar a capacidade dos re servatórios. Neste 
momento Ben guela entrou na terceira fase do projecto 
de reabilitação e amplia ção dos sistemas de abasteci-
mento de água, o que vai trazer melhorias significati-
vas. Lobito e Benguela vão ser as cidades com melhor 
ní vel de distribuição de água nos pró ximos tempos. Em 
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Luanda tam bém estão a ser feitos esforços para alargar 
as áreas de atendimento. Há um projecto já iniciado e 
deve co meçar a ter efeitos ainda este ano. 

JA-Qual é o projecto?
LFS - E a extensão da rede de distribuição de água e de 
aumento da capacidade de reservatórios que vai abran-
ger algumas zonas novas de Luanda, como Benfica, 
Viana, incluindo o Zango, Cacuaco e parte do Cazenga. 
Há projectos em execução que vão permitir melhorar de 
forma significativa o abastecimen to de água nestas zonas 
através de ligações domiciliárias e instalação de sistemas 
de abastecimento co munitários, como chafarizes, nas 
zonas não urbanizadas. 

JA - Em que etapa está o pro cesso de reforma do sector das 
águas? 
LFS - Este programa está em curso. O Banco Mundial 
financiou 50 por cento e o Executivo o restan te. Tem 
várias vertentes na área de abastecimento de água e 
também na área de gestão dos recursos hí dricos e das 
bacias hidrográficas. Na vertente de abastecimento de 
água está prevista a criação de entidades gestoras de 
abastecimento de água e saneamento. São empresas 
províncias e municipais que estão em fase de criação e 
aprova ção dos estatutos e de formaliza ção da sua consti-
tuição. Estas uni dades vão garantir a sustentabilida de de 
todos os investimentos que estão a ser feitos. 

JA - Quem paga os sistemas?
 LFS - E preciso que a população contribua, pagando 
pelo serviço, para que haja uma disciplina no consumo 
e não propriamente para haver retomo do investimento. 
Isto é necessário para suportar pelo me nos os custos de 
operação e de ma nutenção do sistema, sem uma in jecção 
permanente de recursos do Orçamento Geral do Estado. 

JA- O pagamento do consumo garante a sustentabilidade 
das empresas gestoras? 
LFS ; Vamos alargar o atendi mento. E preciso que haja mais 
con sumidores para rentabilizar o siste ma e fornecer água a 
custos mais baixos. Dai que se prevê a extensão das redes e 
o aumento das ligações domiciliárias. Esta é uma vertente 
do projecto que inclui os aspectos ligados à actividade de 
regulação, com a criação de uma entidade re guladora que 
vai definir tarifas e ze lar pela qualidade do serviço. 

JA - Quais são as outras ver tentes do projecto? 
LFS - A outra vertente tem a ver com a gestão dos recur-
sos hídricos e das bacias hidrográficas. E nessa vertente 
está incluída a actividade do Instituto Nacional dos 
Recursos Hídricos, criado o ano passado, pa ra gerir as 
bacias hidrográficas e procurar estabelecer planos inte-
grados de gestão destas bacias, pa ra que possam atender 
as necessi dades dos diferentes sectores. Os recursos 

hídricos têm de responder às necessidades de produção 
de energia, de abastecimento de água, da indústria e da 
agricultura. Para isso são necessários sistemas que asse-
gurem a harmonização de to dos esses interesses e que 
coorde nem todo o processo. 

JA - As entidades gestoras de abastecimento de água são 
criadas em todo o país? 
LFS - No caso de Luanda já te mos a EPAL. Não está 
previsto o surgimento de novas empresas nas provín-
cias onde já existe empresa pública de abastecimento de 
água. Podem no futuro surgir empresas mais pequenas 
para responder às novas centralidades, se for a estra-
tégia da província. Nas cidades de Benguela e Lobito 
temos empresas gestoras em processo de criação mas que 
já funcionam: fazem co branças do consumo, a gestão, 
ma nutenção e operação dos sistemas. 

JA- E nas outras províncias?
 LFS - Na província de Malange temos uma comissão 
instaladora. Na cidade de Ondjiva, no Cunene, vai ser 
criada também uma empre sa através de um projecto 
financia do no âmbito da SADC. Neste mo mento Ondjiva 
tem problemas no abastecimento, mas estamos com um 
projecto que vai permitir levar água de Changongo a 
Ondjiva atra vés de uma conduta. Portanto, vai dispor de 
um sistema mais robus to. Temos outros locais onde já 
funcionam estruturas com carác ter empresarial como é 
o caso do Huambo e Lubango. Agora temos de consoli-
dar e formalizar a cria ção destas estruturas. 

JA - De acordo com as Metas de Desenvolvimento do 
Milé nio, toda a população angolana vai ter acesso a água 
potável até 2015? 
LFS - Estamos no bom caminho. Até 2015, 80 por 
cento da população, rural e urbana, vai ter um abasteci-
mento de água de forma regular e de qualidade. Não 
falo em 100 por cento porque estamos a falar de rede 
públi ca. Mesmos nos países desenvolvi dos a rede pública 
não atende 100 por cento da população, por causa da 
existência de populações dispersas, sobretudo em áreas 
rurais onde não existe água nas proximidades. Nestas 
áreas temos sempre que encontrar outras formas de 
abaste cimento, por exemplo com camiões cisternas. Mas 
100 por cento da po pulação vai consumir água potável 
ou através do sist~ma público ou de sistemas privativos. 
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8.16  Dia Mundial da Água
Jornal de Angola
22 De Março de Março de 2011

Assinala-se hoje, 22 de Mar ço, o Dia Mundial da Agua, 
ins tituído pela Assembleia-geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU), com o objectivo de cha mar a 
atenção da sociedade para a questão da escassez desse 
im portante bem natural.
 
Através de uma resolução (N RES/47/193), de 22 de 
Feverei ro de 1992, a ONU adoptou o dia 22 de Março 
de cada ano como o Dia Mundial da Agua (DMA), de 
acordo com as recomenda ções da Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.
 
Nesse período, vários Estados foram convidados a rea-
lizar acti vidades concretas que promovam a conscien-
tização pública, através de publicações e difusão de 
docu mentários e a organização de con ferências, mesas 
redondas, semi nários e exposições relacionadas à conser-
vação e desenvolvimento dos recursos hídricos. 
A comemoração do Dia Mun dial da Água traz um 
alerta, pois, segundo dados da ONU, prevê-se que, em 
2050, dois biliões de pes soas sofrerão com a escassez de 
r cursos hídricos. Apenas três por cento de toda a água 
terres tre é própria para consumo.
 
A água é o elemento que deu ori gem e sustenta a vida no 
planeta Terra. Sem a água, nenhuma espé cie vegetal ou 
animal, incluindo o homem, sobreviveria. Cerca de 70 
porcento da alimentação e do corpo humano são cons-
tituídos por água. 

Declaração Universal dos Direitos da Agua 
Art. 1º - A água faz parte do pa trimónio do planeta. 
Cada conti nente, cada povo, cada nação, ca da região, 
cada cidade, cada cida dão é plenamente responsável aos 
olhos de todos. 

Art. 2º - A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a con-
dição essencial de vida de todo ser ve getal, animal ou 
humano. Sem ela não poderíamos conceber como são a 
atmosfera, o clima, a vege tação, a cultura ou a agricul-
tura. O direito à água é um dos direitos fundamentais 
do ser humano: o direito à vida, tal qual é estipula do no 
Art. 3º da Declaração dos Direitos do Homem.
 
Art. 3º - Os recursos naturais de transformação da água 
em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. 
Assim sendo, a água de ve ser manipulada com racionali-
dade, precaução e parcimónia.
 
Art. 4º - O equilíbrio e o futuro do nosso planeta depen-
dem da pre servação da água e de seus ciclos. Estes devem 

permanecer intactos e funcionando normalmente para 
ga rantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este equi-
líbrio depende, em particular, da preservação dos mares 
e oceanos, por onde os ciclos começam. 

Art. 5º - A água não é somente uma herança dos nossos 
predecessores; ela é, sobretudo, um empréstimo aos 
nossos sucessores. Sua protecção constitui uma neces-
sidade vital, assim como uma obri gação moral do 
homem para com as gerações presentes e futuras.
 
Art. 6º - A água não é uma doa ção gratuita da natureza; 
ela tem um valor económico: precisa-se saber que ela é, 
algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode mui to bem 
escassear em qualquer re gião do mundo.
 
Art. 7º - A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, 
nem envenenada. De maneira geral, a sua utilização 
deve ser feita com consciência e discernimento para 
que não se chegue a uma situação de esgotamento ou 
de deteriora ção da qualidade das reservas ac tualmente 
disponíveis. 
Art. 8º - A utilização da água implica o respeito à lei. 
Sua pro tecção constitui uma obrigação jurídica para 
todo homem ou gru po social que a utiliza. Esta ques-
tão não deve ser ignorada nem pe lo homem nem pelo 
Estado. 
Art. 9º - A gestão da água im põe um equilíbrio entre os 
impe rativos da sua protecção e as ne cessidades de ordem 
económica, sanitária e social.
 
Art. 10º - O planeamento da gestão da água deve levar 
em con ta a solidariedade e o consenso em razão da sua 
distribuição desigual sobre a Terra. 

8.17  Instituições estrangeiras trazem 
projecto para a melhoria do acesso 
à água potável
Jornal de Angola
22 De Março DE 2011

Um projecto que visa melhorar acesso à água potável e 
o sa neamento básico em Angola vai ser levado à prática 
por duas ins tituições estrangeiras, que vão fazer uma 
parceria de três anos. 

A parceria, anunciada ontem, por ocasião do Dia 
Mundial da Agua que hoje se assinala, vai ser feita 
pela Diageo, uma multinacional de bebi das, com sede 
no Reino Unido, e pe la Water Aid, uma organização 
inter nacional de solidariedade, que vai fi nanciar parcial-
mente o projecto.
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Numa nota, enviada ontem ao Jor nal de Angola, a 
Diageo informa que o projecto vai beneficiar mais de 38 
mil pessoas em Angola. 

No domingo, foram realizadas duas provas no Reino 
Unido a Meia Maratona Anual da Diageo Water of Life 
e uma corrida de dez quilómetros com o objectivo de 
angariar fundos que vão directa mente para o projecto a 
ser imple mentado em Angola. 

O projecto que vem para Angola é parte de um pro-
grama da Diageo Water of Life que, em resposta, em 
2006, aos Objectivos de Desen volvimento do Milénio, 
pretende beneficiar cinco milhões de pessoas no Mundo, 
proporcionando -lhas água potável até 2011. O nú mero 
de beneficiários vai ascen der a oito milhões até 2015. 
Sobre o projecto que vai ser desenvolvido Angola, o 
presidente da Diageo África, Nick Blazquez, disse estar 
muito satisfeito por poder anun ciar esta parceria com a 
Water Aid num país onde o desenvolvimento continua 
enfraquecido peia falta de saneamento e dificuldades no 
acesso à água potável.
 
“Sei que fará uma diferença real para dezenas de angola-
nos e estou muito orgulhoso por poder colocar o nome 
da Diageo neste projecto”, sublinhou Nick Blazquez.
Por sua vez, Claire Pearson, ges tora de conta da 
WaterAid, disse: “Estamos muito entusiasmados por a 
Diageo ter decidido assinalar o Dia Mundial da Agua 
com a Meia Maratona Water of Life e a corrida de dez 
quilómetros”. Claire Pearson disse acreditar que dinheiro 
angariado através da par ceria com a Diegeo vai ajudar 
a Wa terAid a fazer uma diferença con creta na vida de 
milhares de pessoas pobres em Angola ao facilitar-lhes 
o acesso à água potável e ao saneamento básico, “um 
primeiro passo crucial para se ultrapassar a pobre za”. No 
primeiro ano, o projecto vai melhorar a saúde e a quali-
dade de vida de oito mil angolanos, através de melhorias 
no acesso básico, à água potá vel, e de mais de 12 mil 
pessoas, através de instalações

8.18  Walter Aid traz água e saneamento 
a 38 mil angolanos
O país
25 De Março de 2011 

A Diageo, uma empresa internacio nal de bebidas, anun-
ciou o lança mento de uma parceria de três anos com 
a organização internacional de solidariedade Water Aid 
que irá fi nanciar parcialmente um projecto que visa pro-
videnciar água e saneamento a mais de 38 mil pessoas 
em Angola. 

O anúncio foi feito por ocasião do Dia Mundial da 
Água 201l. 

Iniciado em 2006, em resposta aos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio (ODMs) delineados pe las 
Nações Unidas, o programa da Diageo Water of Lüe 
visa beneficiar 5 milhões de pessoas facilitando o acesso 
à água potável até ao final de 2011, 8 milhões de pessoas 
até 2015 e muitos milhares mais através da construção e 
manutenção de locais, melhorando o saneamento básico 
e a capacitação das mulheres. 

Mais de 1000 participantes cor reram, na passada 
segunda feira, a Meia Maratona Anual da Diageo Water 
of Life e l0 km no Reino Uni do, angariando fundos que 
irão di rectamente para este novo projecto. 

De referir que cerca de 884 mi lhões de pessoas em todo 
o mun do não têm acesso à água potável. Actualmente, 
apenas 51% dos an golanos têm acesso a água potável e 
apenas 50% têm acesso a sanea mento adequado. 

Neste primeiro ano, o projecto parcialmente financiado 
pela Diageo (empresa que conta no seu portfólio marcas 
como a Smirnoff, Johimie Walker, Guiness, Baileys, 
J&B) melhorará a saúde e a quali dade de vida de 8.000 
angolanos, através de melhorias no acesso a água potável 
e de mais de 12.000 pessoas através de instalações 
sa nitárias e um maior conhecimento das boas práticas 
de higiene. Isto será alargado para se atingirem mais de 
38.000 pessoas no seu ter ceiro ano. 

A Meia Maratona Water of Life e l0 km realiza-se todos 
os anos para celebrar o Dia Mundial da Água e para 
angariar fundos para o progra ma da Water of Life. 

O evento deste ano foi organiza do em parceria com a 
Purple Patch Running e com a WaterAid e teve lugar no 
Centro Nacional de Des portos Bisham Abbey em 
Marlow, Reino Unido. 

O evento foi apoiado por empre sas locais em Marlow, 
incluindo a Body Shop em Maidenhead e a Waitrose 
em Marlow. 

8.19  Saneamento básico precário está a 
propagar a tuberculose
Jornal de Angola
25 De Março de 2011

O estado precário do saneamento básico em alguns 
bairros periféri cos da cidade de Luanda é em gran de 
parte responsável pelo surgi mento de casos de tuber-
culose na capital angolana, afirmou ontem, à Angop, o 
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médico supervisor do programa de tratamento da doen-
ça, Pedro Joaquim Quintas.
 
Um número muito significativo dos doentes com tuber-
culose em Luanda, disse, residem nas zonas suburbanas, 
onde o saneamento bá sico é, geralmente, precário. 

Para contrariar esta tendência, o médico aconselha a 
população, prin cipalmente os consumidores regu lares de 
álcool, a consumirem cons tantemente legumes e fruta. 
“Mui tas pessoas que não comem fruta nem avaliam os 
prejuízos que cau sam à sua saúde”, observou. 

Ontem foi assinalado no mundo a Dia contra a 
Tuberculose e o di rector regional da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o angolano Luís Gomes 
Sambo, conside rou a doença “um grande problema de 
saúde pública em Africa”. 

Numa mensagem divulgada a propósito da data, Luís 
Gomes Sam bo afirma que o elevado fardo que a tuber-
culose representa está ligado ao surgimento de novos 
desafios, como a co-infecção TBNIH e a TB multirre-
sistente aos medicamentos.

Citando o Relatório Mundial da OMS de controlo da 
Tuberculose de 2010, refere que a região africa na, que 
representa apenas 12 por cento da população mundial, 
regis tou 23 por cento do total dos casos notificados no 
mundo.
 
O director regional da OMS su blinha ainda que, apesar 
dos Esta dos membros terem adoptado qua se universal-
mente a estratégia “Tra var a Tuberculose”, a sua exe-
cução plena continua fraca. Apenas 49 por cento dos 
casos estimados de tuberculoses, salienta, são detecta dos 
anualmente. 

8.20  Governo promove o acesso a água
Jornal de Angola
25 De Março de 2011

Aumentar o acesso da popula ção à água potável e 
reduzir os riscos de doenças de origem hídrica como as 
diarreicas, fazem parte das prioridades do Gover no do 
Kwanza-Norte. 

O chefe do departamento das Águas da direcção provin-
cial, Sil vestre Zangui, esclareceu que o go verno traçou, 
desde 2006, uma sé rie de projectos destinados a abas-
tecer de água potável toda a popu lação, como é o caso 
do Mucari, em Ndalatando, a reabilitar os centros de 
captação e tratamento das sedes municipais e comunas e 
a abrir fu ros hertzianos em bairros e aldeias.

O projecto Mucari, que visa o abastecimento de água 
à cidade de Ndalatando e bairros periféricos, apesar 
de elaborado em 2006, ape nas arrancou em 2008 e a 
empreita da estava prevista para 18 meses mas prolon-
gou-se por 24.
 
A primeira fase do projecto este ve a cargo da empresa 
chinesa, Si no-Hydro e os trabalhos levados a cabo 
destinaram-se, no essencial, a criar o novo sistema de 
abasteci mento de água. Esta etapa incluiu a reabilita-
ção de 7,5 quilómetros de tubagem em PVC e ferragem 
para aduzir 9,3 quilómetros para além da nova captação, 
conduta adutora e estação de tratamento, orçados em 
10,35 milhões de dólares. 

Neste lote, segundo o responsá vel, foi igualmente 
erguido um re servatório de distribuição semien terrado 
com capacidade para cinco mil metros cúbicos de água. 

Imprevistos atrapalham 
De acordo com o representante da Abrantina 
Construtora, Nuno Gas par, responsável pela segunda 
fase do projecto, que abarca a reconsti tuição da tubagem 
da rede interna de Ndalatando, ao longo da execu ção 
surgiram inúmeras situações que não estavam previstas 
no ca derno de encargos e que, de certo modo, estão a 
atrasar o processo. Apontou questões como a passa gem 
de nível do comboio, que an tes não estava prevista, obri-
gando a alterar as passagens na zona do rio Muembeje, 
por exemplo, para passadeiras aéreas, ao contrário das 
subterrâneas.
 
Por estas e outras razões, a aden da foi apenas assinada em 
Novem bro, pelo que o material só chegou a Ndalatando 
em Janeiro. 

Segundo o representante da cons trutora, a empreitada 
que estava pre visto terminar este mês está avaliada em 
cerca de 9,5 milhões de dólares, tendo como itinerário 
mais de 42 quilómetros de rede de tubagem, 96 fonta-
nários e mais de 1.600 ligações domiciliares, que vão 
abranger um total de 34 quilómetros de rede a ní vel da 
cidade e áreas suburbanas. 

Neste momento, o projecto Mu carijá beneficia alguns 
bairros da cidade de Ndalatando, como é o ca so das zonas 
da Posse, Valódia, Ki pata e uma parte das ruas do “Cir”. 
Após a conclusão do mesmo, espe ra-se que venha a abas-
tecer o domi cílio de centenas de pessoas e de 90 chafarizes 
que se encontram na fa se final de construção. No entanto, 
nas casas das ruas principais de Ndalatando, como as de 
Moçambi que, Missão, Voluntários, Tomás José Marques, 
Golungo-Alto, en tre outras, os moradores ainda têm de 
andar vários quilómetros para a aquisição de água.
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Adelina Joaquim, moradora na rua dos Voluntários, 
disse que não vê a hora da conclusão do projecto Mucari, 
uma vez que os moradores da cidade ainda enfrentam 
sérias dificuldades em relação ao consu mo de água com 
qualidade e as ca cimbas continuam a ser a solução. “Não 
temos alternativa, temos de recorrer às cacimbas para ir 
buscar, pelo menos, água para lavar e cozi nhar”, expli-
cou esta moradora para quem a situação tem sido uma 
das principais causas de doenças entre a população. 

Abastecimento fraco nas zonas rurais 
Silvestre Zangui disse que as áreas rurais da província 
apresen tam fracas condições para assegu rar o abasteci-
mento adequado de água potável, o que vem dificultar 
as questões sanitárias básicas que permitem preservar a 
vida e man ter a saúde humana. Para alterar este quadro, 
a província criou 12 fontes de água, que reúnem uma 
capacidade instalada de 2.490 me tros cúbicos de água 
potável, além de possuírem oito nascentes natu rais e três 
estações de tratamento de água. 

As comunas do Samba-Lucala, Tango, Luinga e Sector 
do Mussa bo estão entre”as comunidades be  neficiadas 
com centros de captação e tratamento de água potável. 
Apenas a nascente do município do Ngonguembo se 
encontra ino perante, provocando carência no forneci-
mento de água a mais de três mil habitantes da vila de 
Ki lombo dos Dembos. 

Calcula-se que 441.762 pessoas têm acesso à água através 
de fon tes, disse Silvestre Zangui. 

Em 2009, foram concluídos um sistema de abasteci-
mento de água, em Kambambe, e sete outros pe quenos 
sistemas em nove locali dades da província, num esforço 
tendente a aproximar os lugares de aquisição deste bem 
às popula ções. Entre os pequenos sistemas constam 
quatro furos artesianos e cinco poços de água, colocados 
em áreas rurais, suburbanas e ur banas. Estes sistemas 
beneficiam 122.569 pessoas. 

Em curso, segundo disse, estão ou tros 14 projectos, que 
incluem sete furos artesianos. Os demais são pe quenos e 
médios sistemas, que vão beneficiar 87.798 pessoas. 
Em Ambaca, Kambambe e Go lungo-Alto prevê-se a 
execução de programas de emergência, cu jas obras se 
encontram em fase de adjudicação. 

Estão ainda a ser realizados ou tros estudos e elabora-
dos cadernos de encargos, que vão permitir a co locação 
de sistemas de abasteci mento de água, nas localida-
des de Mawa e Bindo, no município de Ambaca, em 
Kiangombe, na sede municipal do Lucala, em Camame, 
no Ngonguembo, e na Cerca, no Golungo-Alto. 

8.21  Governo reconhece insatisfação no 
acesso á água
Novo Jornal
25 De Março de 2011

O Governo angolano considera in satisfatórios alguns 
dos indicado res sociais, como o acesso regular à água 
potável, ao saneamento bá sico e outros associados à 
qualida de de vida em geral. 

A consideração consta de uma declaração divulgada, em 
Luan da, por ocasião do Dia Mundial da Água assinalado na 
terça-feira, sa lientando que em Angola, onde o longo período 
de conflito armado muito contribuiu para um cresci mento 
sem precedentes da popula ção urbana, bem como para a 
des configuração das cidades em geral e para degradação 
infraestrutural dos sistemas urbanos de abaste cimento de 
água e saneamento de águas residuais em particular. 

O documento refere no entanto que, a evolução posi-
tiva desses indicadores nas diferentes cida des vem sendo 
progressivamente conseguida, mediante a implan tação 
do Programa de Reabilita ção e de Expansão de Sistemas 
Ur banos de Abastecimento de Água, como parte inte-
grante do Plano de Acção Estratégico do Sector das 
Águas, que tem como objecti vo estratégico, “assegurar o 
bem -estar e contribuir para melhorias na saúde pública, 
através de um acesso generalização a serviços de abas-
tecimento de água adequados e a recolha e tratamento 
seguro de águas residuais”. 

“Na prática, parte da acção do exe cutivo -vem-se tradu-
zindo em re alizações que directa ou indi rectamente con-
tribuem para o asseguramento de Água para as Cidades, 
Respondendo ao Desafio Urbano”, lê-se na declaração 
do governo. 
Entre tais realizações se realça a elaboração dos planos 
directores de abastecimento de água e saneamento para 
as localidades com maiores aglomerados populacionais, a 
reabilitação e ampliação dos sistemas de abastecimento de 
água de todas as cidades capitais de província e sedes muni-
cipais, almejando aumento significativo do grau de cober-
tura, asseguran do um abastecimento de água com oferta 
“per capita”, com qualidade e regularidade adequadas. 

Alia-se a isso, a implementação de um processo de reforma 
institu cional do sector das águas, tendo como umas das 
principais finali dades, a cOI1stituição de entidades gesto-
ras para cada um dos siste mas de abastecimento de água 
e saneamento das várias cidades. Outra acção em curso 
tem a ver com a implementação do “Progra ma Águas 
Para Todos”, que visa a universalização do acesso a água 
potável pela população do meio rural. 
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“No Dia Mundial da Água, importa reafirmar a deter-
minação do exe cutivo em continuar a delinear po líticas 
relativas ao uso da água, de forma competente e respon-
sável, induzindo as forças vivas da socie dade a contri-
buírem para o desen volvimento harmonioso e ambien-
talmente equilibrado de Angola”, indica o documento 
do ministério da Energia e Águas. 

8.22  Projecto de aguas na fase 
derradeira
Semanário Angolense
De 26 de Março a 02 de Abril

A terceira fase do Projecto de Águas de Benguela (PAB), 
apresentada terça-feira última, 22, por ocasião do dia 
mundial da Agua, vai aumentar para mais de dois mil-
hões o número de consumidores. Há muito delineada, 
a der radeira etapa do Projecto terá em atenção, grosso 
modo, as novas urbanizações e as perspectivas de cres-
cimento da indús tria. Benguela, Lobito, Baía Farta e 
Catumbela são as locali dades beneficiárias de uma ini-
ciativa que conta já Com 1 mil hão e 600 mil consumi-
dores. Nas duas primeiras fases, imple mentadas desde 
2004, foram reabilitados os sistemas de dis tribuição e 
construídas infra-estruturas como a estações de trata-
mento e de bombeamento de água bruta. O processo 
de distribuição começa no rio Catumbela, o manancial 
escolhi do para o PAB, avaliado em mais de trezentos 
milhões de dólares norte-americanos. 

Quanto ao interior da província, a aposta do Governo 
é o projecto presidencial “Água para Todos”, ao abrigo 
do qual foi inaugurado no município de Caimbambo, 
também a 22 de Março, um sistema de cap tação e dis-
tribuição do precioso líquido. Refira-se que o Projecto 
de Águas de Benguela está a ser levado a cabo pela cons-
trutora brasileira Odebrecht, que tem o seu estaleiro no 
Luongo, comuna da Catumbela.

8.23  Barra do Dande ainda sem água 
potável
Jornal de Angola
26 De Março de 2011

A falta de serviços sociais bási cos para a população cons-
titui, neste momento, uma das princi pais preocupações 
das autorida des da com una da Barra do Dan de, a 48 
quilómetros da cidade do Caxito, no Bengo. 

Segundo o administrador comu nal,AbreuLeal, apesar da 
zona ser ri ca em recursos hídricos, grande parte da sua popu-
lação ainda não possui energia eléctrica nem água potável. 

Devido à ausência de sistemas de abastecimento, as 
populações são obrigadas a percorrer, todos os dias, 
longas distâncias para conseguir água bruta a partir do 
rio Lifune e em lagos e lagoas espalhados por toda a 
extensão da vila. 

Para alterar este triste cenário, Abreu Leal disse estar em 
curso um projecto para a construção de um sistema de 
captação, tratamen to e distribuição de água potável nas 
localidades do Musseque, Ka bele e Massul. 

Quanto à energia eléctrica, a po pulação tem de recorrer 
ao uso de pequenos geradores particulares, sendo que as 
instituições do Esta do, como a própria administração 
comunal e o comando da Polícia Nacional, são abasteci-
dos pofum grupo gerador. 

A responsável comunal revelou que a conclusão da rea-
bilitação da barragem das Mabubas vai garan tir, prova-
velmente, que a circuns crição beneficie de uma linha de 
al ta tensão de corrente eléctrica. 

A vila foi contemplada com um projecto de 50 postos de 
ilumina ção pública, através de energia so lar, dos quais 
40 já estão em funcio namento.Com uma extensão tem-
torial de 732 quilómetros quadra dos, a vila piscatória da 
Barra do Dande é composta por 24 bairros e tem uma 
população estimada em 25.570 habitantes. 

Quanto à Educação, o adminis trador Abreu Leal 
disse que são ne cessárias mais de 60 salas para col-
matar as necessidades que o sector ainda enfrenta neste 
momento. 
Para este ano, 5.814 alunos estão matriculados da ini-
ciação ao ensi no médio, sendo que este último ní vel 
começou a funcionar em 2010, numa primeira fase, 
em salas de re gime provisório. A comuna conta apenas 
com 23 escolas estatais, que perfazem um total de 96 
salas, es tando 114 professores a assegurar o seu fun-
cionamento. Tem ainda uma escola privada, com seis 
salas. 

Existe um programa comunal, que visa a construção 
de mais salas, a reabilitação e apetrechamento de todas 
as escolas em estado de de gradação naquela parcela do 
muni cípio do Dande. 

O sector da Saúde também precisa de algumas interven-
ções para me lhorar os serviços. A comuna conta com 13 
postos médicos, mas uma parte significativa deles neces-
sita de reabilitação e apetrechamento. 

Além disso, segundo o adminis trador comunal, têm 
carências em recursos humanos e técnicos para melhor 
darem resposta às ocorrên cias. Nos últimos tempos, o 
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sector do turismo tem assistido ao crescer de visitantes 
nacionais e estrangei ros pela vila do Dande, daí a neces-
sidade de se reforçar a rede hotelei ra, que conta actual-
mente com três hospedarias de pequeno porte. 

A paradisíaca praia da Pambala é um dos principais 
pontos turísti cos da vila, que aos poucos têm atraído 
vários turistas nacionais e estrangeiros. 

A zona dos Libongos também é ti da como um dos 
pontos mais atractivos, pois oferece boas condi ções 
para exploração turística, ne cessitando de potenciais 
investido res para o seu desenvolvimento. 

A grande preocupação, neste momento, reside no facto 
de mui tos banhistas que frequentam os lo cais turísti-
cos terem um comporta mento negativo, do ponto de 
vista da higiene e preservação das praias. Para evitar 
estas situações, criou-se uma comissão fiscalizado ra das 
praias e outras turísticas para garantir maior segurança 
e melhor saneamento básico dos espaços de recreação. 
A administração contro la 61 estabelecimentos comercias 
de características precárias, sendo 12 cantinas, duas lojas 
do tipo reta lhista e grossista e igual número de mini-
mercados, que abastecem pro dutos de primeira necessi-
dade aos munícipes. 

Pesca carece de apoios 
Com apenas duas associações de pescadores e 80 associados, 
o sector das Pescas, na comuna da Barra do Dande, carece 
de apoios financeiros e meios para o seu desenvolvimento. 

A falta de lanchas, chatas e de in fra-estruturas con-
dignas, além de outros instrumentos ligados à pes ca, 
tem vindo a dificultar a vida das famílias que, na sua 
maioria, se de dicam à actividade pesqueira. 

A par disso, os pescadores artesa nais recebem da adminis-
tração co munal apenas um apoio moral, por que a insti-
tuição não possui meios para resolver as suas necessidades. 

Falta de escoamento 
Quanto à agricultura, a população da Barra do Dande 
possui as melhores condições para a produ ção, mas a 
grande dificuldade resi de na falta de escoamento dos 
pro dutos produzidos. 

Abreu Leal disse que, no ano transacto, grande parte dos 
produ tos produzidos, como a mandioca, feijão, batata-
-doce, banana, tomate e a batata rena, apodreceu por 
falta de comercialização. 

A UNACA (União Nacional dos Camponeses de Angola) 
tem vindo a apoiar os agricultores associados com ferti-
lizantes, sementes e ins trumentos agrícolas, inseridos no 

Programa Nacional de Combate à Fome e à Pobreza. 

Na comunidade, existem sete as sociações e duas coope-
rativas agrí colas, onde estão associados cinco mil cam-
poneses e agricultores. 

8.24  Nível mínimo de água disponível 
para a saúde humana por ano é de 
mil metros cúbicos per capita
Semanário Factual
De 26 de Março a 2 de Abril de 2011

Ao falar ao Factual, por ocasião do 22 de Março, data 
consagrada internacional mente à água, declarou que 
“devemos diferenciar o potencial daquilo que é real. 
“Angola possui um grande potencial em ter mos de 
recursos hídricos, mas, para as pessoas terem acesso à 
água, este poten cial deve ser explorado e desenvolvido. 
Não basta dizer que se tem muita água. E necessário 
gizar programas e projectos, pa ra que a população tenha 
acesso à água potável”. 

O responsável do Mi nistério da Energia e Aguas indicou 
que, apesar de se confirmar que An gola é potencialmente 
rica em recursos hídricos, há a necessidade de maiores 
investimentos para tirar o aproveitamento desejável das 
capacidades existentes. 

Manuel Quintino expli cou a direcção sob sua res-
ponsabilidade tratar do planeamento e da gestão 
dos recursos hídricos. Em contrapartida, outra área, 
a Direcção Nacional de Abastecimento de Água e 
Saneamento, tem trabalha do, no sentido de fazer 
chegar este bem, tão pre cioso à vida humana, às 
populações em quantidade e qualidade exigidas nos 
padrões internacionais. 
De forma sucinta, o responsável descreveu An gola ter 
precipitação média anual de mil e 60 milíme tros, um 
volume de água em ano médio de mil e trezentos e 20 
quilómetros cúbicos e um escoamento superficial anual 
de 140 milhões de quilómetros. 

Angola ostenta potencial de recursos hídricos 
Com base nesta reali dade, Manuel Quintino assegu-
rou que “Angola se situa entre os países africanos que 
ostentam um grande potencial em termos de recursos 
hídri cos”. 

O titular aclarou que, apesar de o discurso oficial 
apontar que o País possui 47 bacias hidrográficas, na 
realidade tem 77. 

“As primeiras 47 são as principais, enquanto 30 bacias 
hidrográficas, se cundárias”, sustentou. Esse facto foi 
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reconfir mado pela Avaliação Rá pida dos Recursos 
Hídri cos e Uso da Agua em Angola, estudo encomen-
dado pela antiga Direcção Nacional de Aguas (DNA)? 
Ministério de Energia e Aguas, em Mar ço de 2005, 
no quadro da implementação do pro jecto Nawasma - 
Gestão do Sector Nacional de Águas.

“Eu acredito que, em Angola, temos uma capacitação 
anual muito superior aos mil metros cúbicos”, garan-
tiu o ti tular dos Recursos Hídricos do Ministério da 
Energia e Aguas.

“Neste momento, de corre a implementação do pro-
grama “Agua para to dos”, de iniciativa do chefe do 
Executivo. O programa visa levar a água potável canali-
zada a maioria das populações das zonas peri -urbanas e 
rurais, até ao ano 2012”, adiantou a fonte. 

Segundo dados divul gados, cerca de 49 por cento das 
populações das zonas rurais estão já a ben eficiar de água 
tratada. O programa “Agua para todos” tem por meta, 
até finais de 2012, abastecer 80 porcento das popu lações 
rurais e peri-urba nas. 

Quanto às políticas que sector das águas tem desenvol-
vido, Manuel Quintino assegurou estar na forja a elabo-
ração de planos directores gerais para a gestão integrada 
de recursos hidricos das ba cias hidrográficas. 

“Em finais de 2009, por iniciativa da então Secretaria 
de Estado das Águas, através do Gabine te para 
Administração da Bacia Hidrográfica do rio Cunene, 
foi lançado o concurso para a elabo ração do Plano 
Director- Geral de Gestão Integrada do Rio Cubango. 
Neste momento, o Ministério de Energia e Águas, 
através da Direcção Nacional de Recursos Hídricos, 
con cluiu o concurso público para a elaboração do 
Pla no Director-Geral para a Gestão Integrada do rio 
Zambeze”, descreveu. 

Segundo Manuel Quintino, o Gabinete Téc nico 
para a Reabilitação tias Infra-Estruturas do Cunene e 
Regulação da Bacia Hidrográfica do rio Cuvelai tem, 
em carteira, o lançamento de concurso público para a 
elaboração do Plano Director-Geral de Gestão Integrada 
dos recursos hidricos desta bacia hidrográfica.

O responsável infor mou a Direcção Nacional de 
Recursos Hídricos, no quadro da implementação do 
PDISA (projecto de Desenvolvimento Institucional 
do Sector das Águas), ensaiar os pri meiros passos para 
aquilo que serão os concursos públicos para a elabora-
ção do Plano Director-Geral para Gestão Integrada 
dos Recursos Hídricos da Ba cia do Cuanza, e um 
agru pamento de bacias na re gião de Benguela, nomea-

damente as bacias hidro gráficas dos rios Catum bela, do 
Cavaco, do Co porolo e do Cubal da Hanha. 

“Importa referir que, no âmbito do Programa de 
Investimentos dos sec tores eléctrico e das águas para o 
horizonte temporal 2011/2016, está prevista a elabora-
ção de 22 Planos Directores Gerais de Ges tão Integrada 
de recursos hídricos de bacias hidro gráficas”, salientou. 

Bacias Hidrográficas transfronteiriças 
O director nacional de Recursos Hídricos, Ma nuel 
Quintino, lembrou que, nas bacias transfon teiriças 
(bacias hidrográfi cas internacionais), se jogam interesses 
hidro políticos. 

Angola partilha bacias hidrográficas com a Na rmbia 
(bacia do Cunene, do Cuvelai e do Cubango Okavango), 
com o Bo tswana (bacia do Okavan go), com mais sete 
países membros da SADC (bacia do Zambeze), e com 
mais 11 Países da Africa Central e Austral (bacia do 
Congo  Zaire). 

Na opinião de Manuel Quintino, “para que não haja 
conflitos em termos de utilização de recursos hídricos, 
os países deverão aplicar aquilo que, na arena interna-
cional, se convencionou chamar por Doutrina da Uti-
lização Optimizada de Recursos Hídricos que facilita 
uma solução para os Estados que parti lham a mesma 
bacia hidrográfica”. 

A concluir, o respon sável asseverou que, “se os países que 
partilham uma mesma bacia hidrográfica mostrarem von-
tade de colaborar numa gestão participativa dos recursos 
hídricos, os eventuais conflitos po dem e muito ser evita dos”. 

8.25  Assinalado Dia Mundial da Água
O Independente
26 De Março de 2011

O planeta terra assinalou terça  feira, 22 de Março, o Dia 
Mundial da Água, instituído pela Assembleia Geral da 
Organi zação das Nações Unidas (ONU), com o objec-
tivo de chamar a atenção da sociedade para a questão da 
escassez desse importante bem natural e, consequente-
mente, buscar soluções para o problema. 

Através de uma resolução (A/RES/ 47/193), de 22 de 
Fevereiro de 1992, a ONU adoptou o dia 22 de Março 
de cada ano como o Dia Mundial da Água (DMA), de 
acordo com as recomendações da Conferên cia das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

Nesse período, vários Estados foram convidados a rea-
lizar activi dades concretas que promovam a conscien-
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tização pública, através de publicações e difusão de 
documen tários e a organização de conferências, mesas 
redondas, seminários e expo sições relacionadas à conser-
vação e desenvolvimento dos recursos hí dricos. 

A comemoração do Dia Mundial da Água traz um 
alerta, pois, segundo dados da ONU, prevê-se que, em 
2050, dois biliões de pessoas sofrerão com a escassez de 
recursos hídricos. A penas três porcento de toda a água 
terrestre é própria para consumo. 

A água é o elemento que deu origem e sustenta a vida no 
planeta Terra. Sem a água, nenhuma espécie vegetal ou animal, 
incluindo o ho mem, sobreviveria. Cerca de 70 por cento da ali-
mentação e do corpo humano são constituídos por água. 

Mais da metade de todas as espécies de animais e plantas 
do mundo é aquática. Os oceanos, os mares, as geleiras, 
as neves, os lagos e os rios cobrem aproximadamente 
dois terços da superfície da Terra. 

Os cientistas calculam o seu volu me total em 1,42 
biliões de quiló metros, cuja maior parte (95,1 por cento) 
está composta pelas águas salgadas dos mares e oceanos. 
Os 4,9 porcento restantes consti tuem-se de água doce, 
distribuída entre as geleiras polares, que ocupam 97 
desse precioso volume, e a água na forma líquida, dispo-
nível para o uso, cujo volume é estimado em pouco mais 
de dois milhões de quilómen tros. 

Assim, 99,9 das águas do planeta são águas salgadas ou 
permanente mente congeladas. 

Ainda no dia 22 de Março de 1992, a ONU divulgou 
também um impor tante documento: a “Declaração 
Uni versal dos Direi tos da Água”.
Declaração Universal dos Direitos da Água 
Art. 1 - A água faz parte do património do planeta. 
Cada conti nente, cada povo, cada nação, cada região, 
cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos 
olhos de todos. 

Art. 2° - A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a con-
dição essencial de vida de todo ser vegetal, animal ou 
humano. Sem ela não poderíamos conceber como são a 
atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricul-
tura. O direito à água é um dos direitos fundamentais 
do ser huma no: o direito à vida, tal qual é estipu lado do 
Art. 3 ° da Declaração dos Direitos do Homem. 

Art. 3° - Os recursos naturais de transformação da água 
em água potá vel são lentos, frágeis e muito limita dos. 
Assim sendo, a água deve ser manipulada com raciona-
lidade, pre caução e parcimónia. 

Art. 4° - O equilíbrio e o futuro do nosso planeta depen-
dem da preser vação da água e de seus ciclos. Estes devem 
permanecer intactos e funcionando normalmente para 
garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este equi-
líbrio depende, em particular, da preservação dos mares 
e oceanos, por onde os ciclos come çam. 

Art. 5° - A água não é somente uma herança dos nossos 
predecessores; ela é, sobretudo, um empréstimo aos 
nossos sucessores. Sua protecção constitui uma neces-
sidade vital, 

Art. 6° - A água não é uma doação gratuita da natureza; 
ela tem um valor económico: precisa-se saber que ela é, 
algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode muito bem 
escassear em qualquer região do mundo. 

Art. 7’ - A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, 
nem envenenada. De maneira geral, sua utilização deve 
ser feita com consciên cia e discernimento para que não 
se chegue a uma situação de esgota mento ou de deterio-
ração da quali dade das reservas actualmente dispo níveis. 

Art. 8° - A utilização da água implica respeito. Sua 
protecção constitui uma obrigação jurídica para todo 
homem ou grupo social que a utiliza. Esta questão não 
deve ser ignorada nem pelo homem nem pelo Estado. 

Art. 9° - A gestão da água impõe um equilíbrio entre os 
imperativos de sua protecção e as necessidades de ordem 
económica, sanitária e social. 

Art.10º - O planeamento da gestão da água deve levar 
em conta a solidariedade e o consenso em razão de sua 
distribuição desigual sobre a Terra. 

8.26  Projecto de aguas na fase 
derradeira
Semanário Angolense
De 26 de Março a 02 de Abril

A terceira fase do Projecto de Águas de Benguela (PAB), 
apresentada terça-feira última, 22, por ocasião do dia 
mundial da Agua, vai aumentar para mais de dois mil-
hões o número de consumidores. Há muito delineada, 
a der radeira etapa do Projecto terá em atenção, grosso 
modo, as novas urbanizações e as perspectivas de cres-
cimento da indús tria. Benguela, Lobito, Baía Farta e 
Catumbela são as locali dades beneficiárias de uma ini-
ciativa que conta já Com 1 mil hão e 600 mil consumi-
dores. Nas duas primeiras fases, imple mentadas desde 
2004, foram reabilitados os sistemas de dis tribuição e 
construídas infra-estruturas como a estações de trata-
mento e de bombeamento de água bruta. O processo 
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de distribuição começa no rio Catumbela, o manancial 
escolhi do para o PAB, avaliado em mais de trezentos 
milhões de dólares norte-americanos. 

Quanto ao interior da província, a aposta do Governo 
é o projecto presidencial “Água para Todos”, ao abrigo 
do qual foi inaugurado no município de Caimbambo, 
também a 22 de Março, um sistema de cap tação e dis-
tribuição do precioso líquido. Refira-se que o Projecto 
de Águas de Benguela está a ser levado a cabo pela cons-
trutora brasileira Odebrecht, que tem o seu estaleiro no 
Luongo, comuna da Catumbela.

8.27  Maior adesão ao pré-pago 
 no Rangel

Jornal de Angola
28 De Março de 2011

Ao todo, oito mil contadores do sistema pré-pago foram 
instalados desde 2009 nos bairros Terra Nova e Nelito 
Soares, no município do Rangel, em Luanda, no quadro 
do projecto-piloto da Empresa de Dis tribuição de 
Electricidade (ED EL) que confere ao cliente a adminis-
tração e controlo do seu consumo. 

Em declarações sábado à Angop, o chefe do gabinete de 
comunica ção e imagem da Edel, Carlos Gil, disse que o 
projecto está em fase de expansão e pretende-se atingir, 
ainda no primeiro trimestre deste ano, 16 mil contado-
res pré-pagos. 

De acordo com o alto funcioná rio da EDEL, para a 
montagem deste sistema são necessários téc nicos espe-
cializados em reabilita ção de redes, que é a condição pri-
mária para estas aplicações. 

“Este tem sido um projecto posi tivo na medida em 
que a EDEL tem vindo a diminuir as perdas comer-
ciais, uma vez que não se consome energia sem pagar e 
consequente mente a redução dos esforços em termos de 
campanhas de cortes aos utentes devedores”sublinhou 
Carlos Gil.

O projecto, disse, tem também a sua vertente educativa, 
tendo em conta a redução do consumo de energia pelo 
próprio usuário. “A moderação do consumo representa maior 
capacidade de fornecer energia a outras áreas” acrescentou.                      

8.28  Agua para todos na aldeia na aldeia 
do loge pequeno
Jornal de Angola
29 De Março de 2011 

Os habitantes da povoação do Loge Pequeno, comuna 
da Mu serra, Zaire, deixaram, desde ter ça-feira, de ter 
de acarretar água do rio, com a inauguração de uma 
estação de captação e trata mento e de um chafariz com 
três torneiras. 

A estação de captação e trata mento instalada na aldeia, 
com três reservatórios de cinco mil litros ca da um, dis-
tribui 10 metros cúbicos de água por hora. 

Um grupo gerador de 85 KVA garante energia eléctrica 
para o funcionamento da estação. 

A povoação do Loge Pequeno es teve durante muitos 
anos, até 2009, isolada do resto do país, só se alterando a 
situação, com a construção das pontes de acesso à região, 
per mitindo desde então a circulação de pessoas e bens. 

O vice-governador provincial para o sector económico 
e produti vo, que presidiu à inauguração da estação e 
do chafariz, lembrou, na altura, que a construção do 
em preendimento se enquadrava no programa “Agua 
para Todos”, con cebido, em 2007, pelo Executivo. 

Francisco Komba recordou tam bém que a distribui-
ção de água de qualidade às populações evita al gumas 
doenças e faz com que as pessoas não tenham de recorrer 
aos hospitais e de gastar dinheiro com medicamentos. 

O programa Água para Todos, lembrou ainda, tem, 
também, o ob jectivo de combater a pobreza. “Entre 
os grandes objectivos do governador provincial, Pedro 
Se bastião, que aqui represento, está a concretização dos 
programas apro vados pelo Executivo”, disse. O vice-
-governador exortou os habi tantes do Loge Pequeno 
a cuidarem dos bens colocados à sua disposi ção pelo 
Estado. 

Soba Kiangala 
O soba do Loge Pequeno, Kian gala Samba, de 74 anos, 
referiu que a localidade, desde a sua fundação, em 1920, 
“por força de uma impo nente fábrica de óleo de palma 
que pertencia a um português”, nunca teve água potável. 
Samba louvou a iniciativa do Executivo de construir 
uma esta ção de captação e tratamento de água no rio 
Loge e pediu às “autori dades competentes” que resol-
vam, igualmente, o problema da energia eléctrica, que a 
localidade também nunca teve. 
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“Nunca tivemos água potável na nossa aldeia. Bebíamos 
a água do rio Loge que provocava problemas de saúde”, 
disse, sublinhando que a construção da estação e do 
fontaná rio demonstra a vontade do Execu tivo de resol-
ver os problemas bási cos das populações, sobretudo das 
residentes nas zonas rurais. 

O soba lamentou não haver ne nhuma iniciativa, quer 
do Estado, quer de empresários, para a recupe ração da 
fábrica de óleo de palma, ‘’um monstro adormecido da 
indús tria nacional”. “Esta fábrica já pro duziu grandes 
quantidades de óleo de palma para todo o país”, disse. 

A fábrica, onde ele foi também operá rio durante 30 anos, 
esclareceu, deixou de funcionar em 1987 por falta de 
recursos financeiros. “Mas, agora, com o país em paz, é 
tempo de se fazer alguma coisa e deixarmos de importar 
óleo de pal ma, que podemos produzir em grande quan-
tidade para consumo interno e para exportar”, frisou. 

Juliana Sebastião, 38 anos e ha bitante do Loge Pequeno, 
disse, vi sivelmente satisfeita, que a água ti rada directa-
mente do rio que se consumia na aldeia provocava diar-
reias e cólicas. 

Primeira no fontanário 
Juliana, uma das priq1eiras pes soas a servir-se do fon-
tanário, con gratulou-se por passar a beber água sem o 
receio de contrair doenças e, sem ter de ir ao rio, poder 
lavar a roupa da família e cuidar melhor da higiene 
pessoal e da casa. 

Como mãe, garantiu, vou acon selhar os meus filhos e 
outras pes soas da comunidade a conservarem os empre-
endimentos colocados à disposição da população

No Loge Pequeno há uma escola do ensino primário fre-
quentada, este ano, disse o responsável do sector da edu-
cação da comuna da Muserra, por 312 alunos da 13 à 63 
classe. Nóbrega Jesus declarou, ao nosso jornal, que não 
existem na localidade crianças fora do sistema de ensino. 
Na escola também fun cionam turmas do primeiro ciclo 
(73 e 8 3 classe), devido à falta de es tabelecimentos 
próprios. 
Embora não existam crianças fo ra do sistema de ensino, 
referiu, é necessário construir mais escolas, pois “o pro-
cesso natural do nasci mento e crescimento da população 
aumenta de forma contínua o nú mero de pessoas que 
atinge a idade de frequentar a escola”. 

A quatro quilómetros da sede comunal da Muserra foi 
instalada uma fábrica de transformação de rochas orna-
mentais. Montada em Setembro de 2009 - data em que, 
de forma experimental, passou a produzir mil mosaicos 
em mármo re por dia - deve aumentar a capa cidade de 

produção logo que este jam concluídos os trabalhos de 
am pliação e seja oficialmente inaugu rada. A fábrica 
tem 52 trabalhadores angolanos e 25 coreanos. O Lo ge 
Pequeno é uma povoação encra vada entre os rios Loge e 
Lué, no extremo do município do Nzeto, com 75 quiló-
metros, constituindo a linha divisória com o Ambriz, na 
província do Bengo. 

8.29  Energia só chega a um terço da 
população
Jornal de Angola
31 De Março de 2011  

O secretário de Estado da Ener gia afirmou ontem, em 
Luanda, que apenas 30 por cento dos ango lanos tem 
acesso à energia eléctrica e que o surgimento de novas 
cida des contribuiu para o aumento da procura de 
electricidade. 

João Borges, que falava à im prensa no final de um dos 
painéis do seminário internacional sobre a regulação 
do sector eléctrico, es clareceu que o relançamento da 
ac tividade económica em quase todo o país também 
contribui para a crescente necessidade da oferta de um 
serviço público de electricida de de qualidade. 

“E preciso darmos passos no sen tido da universaliza-
ção do acesso directo que cabe a cada família no país”, 
disse o secretário de Estado, reconhecendo as insufici-
ências na quantidade e qualidade do serviço público de 
electricidade. 

N o seminário, em que participa ram entidades regulado-
ras da elec tricidade do Brasil, Cabo Verde, Moçambique e 
Portugal, João Bor ges disse que Angola tem a tarifa de elec-
tricidade mais baixa da CPLP e na região austral de África. 

O valor médio em Angola, se gundo João Borges, está 
fixado em três cêntimos, quando na região austral do 
continente ronda os 11 cêntimos por quilowatt/hora. 

“O Estado está a subvencionar cerca de 70 por cento 
do preço da energia eléctrica. Uma vez reduzi do o 
volume destes subsídios, va mos ter condições para que 
os re cursos possam ser dirigidos a ou tros sectores como 
a saúde, educação e outros que, do ponto de vista social, 
devem merecer uma aten ção prioritária do Estado”. 

Nova Legislação
João Borges disse que a elevação do preço deve reflec-
tir o custo de produção, além de ser acompanha do de 
medidas de melhoria na qua lidade e regularidade no 
forneci mento. O secretário de Estado ex plicou que 
O preço oficial de ener gia eléctrica em Angola cobre 
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entre dez e 15 por cento do custo de pro dução de cada 
quilowatt/hora. 

João Borges salientou que o no vo regulamento tarifá-
rio vai permi tir, por um lado, aclarar os custos ineren-
tes à produção e fornecimento de energia eléctrica, e 
por outro, elevar as exigências das empresas perante os 
consumidores. 

A estrutura tarifária a ser adopta da, declarou João 
Borges, deve res peitar os princípios da protecção das 
franjas populacionais de baixo rendimento familiar. 

O secretário de Estado da Ener gia garantiu que a apro-
vação da le gislação vai levar a um conjunto de reformas 
nas empresas para ade quar a estrutura organizacional e 
os procedimentos internos de contro lo e das normas. 

“As perdas comerciais que as empresas têm actualmente 
não po dem ser reflectidas nos preços da energia eléc-
trica, daí que haja ne cessidade de apurar, com rigor, 

Loge Pequeno já foi muito co nhecido pela grande pro-
dução de laranjas, que praticamente desapa receu devido 
à guerra que destruiu todas as fazendas. 

Desde a construção das duas pontes sobre os rios Lué 
e Loge e a reabilitação da estrada de acesso ao Loge 
Pequeno, em 2009, a antiga fazenda colonial está 
aos poucos a melhorar a imagem. A aldeia cresceu 
substancial mente porque muitos dos seus fi lhos, fugidos 
para as regiões do país que ofereciam mais seguran ça, 
estão a regressar, o que vai per mitir ao Loge Pequeno 
voltar a ocupar o lugar no contexto nacio nal em termos 
de produção agríco la. Na aldeia há um posto de saúde, 
que regista como principais patolo gias a malária, diar-
reias agudas e febre tifóide. As grandes contrarie dades 
residem na falta de energia eléctrica, número insuficiente 
de escolas e de postos de saúde para os 2.184 habitantes 
da aldeia.

8.30  Água potável de qualidade
Jornal de Economia
29 De Março de 2011 

A água é um bem essencial à vida dos seres vivos, razão 
pela qual o acesso a ela está no centro das preocupações 
de govern os de todo o mundo, e, não poucas vezes, tem 
sido causa de conflitos entre povos. 

Em Angola, como em qualquer par te do globo, o acesso 
da população à água potável consta das prioridades do 
Executivo, que tem estado a trabalhar para melhorar a 
captação, tratamento e distribuição do líquido. - 

No caso concreto da província de Luanda, ela tem 
estado no centro das preocupações das autoridades, uma 
vez que dispõe do mais elevado número de habitantes. 
O governo da província, através da Empresa Pública de 
Agua de Luanda (EPAL) está a desenvolver vários pro-
jectos que visam a modernização do sistema de abaste-
cimento e distribuição de água. Entre eles, destacam-se 
os do Bita e Kilonga, ambos localizados no município 
de Viana, tidos como os maio res que estão a ser cons-
truídos a nível da região austral do nosso continente, já 
que terão uma capacidade de produção de nove metros 
cúbicós de água por se gundo, cuja conclusão está pre-
vista para dentro de três anos. 

Os responsáveis da empresa acredi tam que quando entrarem 
em operação os problemas relacionados com a dis tribuição 
de água potável estarão ul trapassados na província, actual-
mente abastecida diariamente com 490 mil e 200 metros 
cúbicos de água proveniente dos rios Bengo e Kwanza. 

De notar que Luanda apresenta um défice considerável 
de água canalizada, devido, principalmente, ao estado 
obso leto das principais infra-estruturas, com destaque 
para a rede de distribuição que remonta desde 1850. 
Para se inver ter este quadro, a tubagem já foi substi tuída 
em grande parte do casco urbano e foram elaborados 
projectos para que outras zonas sejam contempladas 
com a mesma intervenção. 

A Epal tem sob o seu controlo 140 mil clientes cadas-
trados, número mui to aquém da procura. Esta realidade 
será ultrapassada com a execução dos vários projectos 
em carteira, já que a empresa pública pretende atingir 
até 2013 a cifra dos 260 mil clientes. 

A província conta com 10 centros de distribuição de 
água e 800 fontanários distribuídos um pouco por toda 
a zona urbana e peri-urbana. Dos fontanários, grande 
parte ainda não está em funcio namento, aguardando 
pela sua ligação à rede de distribuição. 

A empresa encarregue de fazer chegar o líquido mais pro-
curado do planeta às populações está a reabilitar todas as 
suas estações e centros de abasteci mento, dotando-os de 
melhores meca nismos de distribuição. Por outro lado, os 
responsáveis das águas em Luanda defendem uma forte 
intervenção dos empresários para que o sector das águas 
se dinamize e o precioso líquido chegue ao consumidor 
na medida certa e com a, qualidade desejável, em prol 
do bem-estar das populações. 
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8.31  Angola possui um elevado potencial 
de recursos hídricos da Africa 
Austral
Jornal de Economia
29 De Março de 2011

Angola possui um volume médio anual de água de 1.320 
quilómetros cúbicos, um es coamento superficial de 140 
quilómetros cúbicos e uma precipitação média de 1.060 
milímetros, segundo disse ao JE o director nacional de 
Recursos Hídricos do Minis tério da Energia e Águas, 
Ma nuel Quintino. No entanto, apesar desse elevado 
potencial, há que se assinalar que esses recursos estão 
mal dis tribuídos, porque, enquanto existe abundância 
nas regi ões Norte, Centro e Leste, já na região Sul se 
regista urna grande escassez. 

Em relação a esta matéria, Manuel Quintino faz questão 
de diferenciar o potencial da quilo que é real. Para as pes-
soas terem acesso àgua, o potencial de recursos hídricos 
deve ser explorado, desenvol vido”, realçou. “Não basta 
dizer-se que se tem muita água. E necessário gizarem-se 
pro gramas e projectos para que a população tenha, de 
facto, acesso à água potável”, acres centou o responsável 
máximo do sector que trata do planea mento e da gestão 
dos recur sos hídricos nacionais.
 
O director nacional dos Recursos Hídricos afirma ainda 
que o nível mínimo anual a água disponível para a saúde 
humana e para a actividade económica é de mil metros 
cúbicos per capi ta. No caso concreto de An gola, ressalta 
que esse nível seja muito superior.
 
De acordo com a fonte, Angola possui 77 bacias hidro-
gráficás, sendo 47 principais e 30 secundárias. Com vista 
ao aproveitamento racional da água no país, a Direcção 
Na cional dos Recursos Hídricos tem na calha a elabo-
ração de planos directores gerais para a gestão integrada 
das bacias hidrográficas. 

Neste contexto, “em finais de 2009, por iniciativa da 
en tão Secretaria de Estado das Águas, através do gabi-
nete para a administração da bacia hidrográfica do rio 
Cunene, foi lançado o concurso para a elaboração do 
Plano Direc tor geral de gestão integrada dos recursos 
hídricos, no lado angolano, da bacia hidrográfi ca do 
rio Cubango. Por outro lado, o Ministério da Energia e 
Aguas concluiu o concurso público para a elaboração do 
Plano Director geral para a gestão integrada dos recur-
sos hídricos da bacia hidrográfica do rio Zambeze. Está 
também na forja o lançamento de um concurso público 
para a ela boração ao Plano Director geral para a gestão 
integrada a bacia hidrográfica do rio Cuvelai.
 

No quadro da implementa ção do Projecto de Desenvolvi-
mento Institucional do Sector das Águas (PDISA), estão 
a ser ensaiados os primeiros passos para aquilo que 
serão os concur sos públicos para a elaboração do Plano 
Director geral para a gestão da bacia do rio Kwanza, 
bem como de um agrupamento de bacias hidrográficas 
na re gião de Benguela, respeitantes aos rios Catumbela, 
Cavaco, Coporolo e Cuba! da Hanha. 

Segundo Manuel Quintino, no âmbito do programa de 
investimentos aos sectores eléctrico e das águas para o 
horizonte temporal 2011 -2016, está prevista a elabora-
ção de 22 planos directores gerais de gestão integrada de 
recursos hídricos de bacias hidrográficas. 

Bacias partilhadas 
Angola, um dos países com mais abundância de água 
na África Austral, partilha ba cias hidrográficas com a 
Na míbia (rios Cunene, Cuve lai e Cubango/Okavango), 
Botswana (Okavango) e com mais sete países membros 
da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral 
(SADC), que partilham a ba cia do rio Zambeze. O 
nosso país faz ainda uso comum da bacia higrográ-
fica do rio Congo/Zaire, com mais 11 países da África 
Central e Austral.
 
Manuel Quintino afirma que, para que não haja con-
flitos em termos de utiliza ção de recursos hídricos, os 
países devem aplicar aquilo que se convencionou chamar 
de doutrina da utiliza ção optimizada de recursos hídri-
cos, um tipo de doutri na que facilita uma solução “win-
win” para os países que partilham uma mesma bacia 
hidrográfica. 

A importância dos recur sos hídricos da Angola reside 
ainda no facto de os rios apre sentarem condições natu-
rais para a actividade da navega ção, com destaque para 
o rio Congo/Zaire. 

8.32 Distribuição de água potável na 
capital vai ser melhorada nos 
próximos tempos
Jornal de Economia
29 De Março de 2011

A Empresa Pública de Água de Luanda (EPAL) está a 
desen volver um intenso trabalho, que visa fundamental-
mente ampliar, reabilitar e construir a rede e os centros 
de distri buição de água potável de que dispõe a provín-
cia de Luanda. As estações de distribuição da Maianga, 
Benfica, Cazenga, Kikuxi e Marçal estão a ser amplia-
das e reabilitadas, o que vai permitir o aumento da capa-
cidade instalada. 
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Em construção, estão tam bém vários centros de 
distribui ção de água, com destaque para o de Camama, 
no município do Kialamba-Kiaxi. O projecto, que está 
a ser construído pela empresa brasileira Odebrecht, terá 
uma capacidade de arma zenamento de 50 mil metros 
cúbicos em cinco tanques de 10 mil cada. A construtora 
está a erguer três tanques. No local, homens e máquinas 
trabalham a todo o vapor para que, até ao final de 2011, 
entra em funcio namento a primeira célula. Os cinco 
tanques terão o auxílio de uma torre de elevação de 45 
metros de altura. Segundo os seus promotores, as obras 
da infra-estrutura estarão concluídas no próximo ano. 
Além deste projecto, estão em fase de construção e rea-
bilitação as centrais da Mulemba (Cazen ga) e do Benfica 
TI (Samba). 

Em termos de água potável, a província de Luanda é 
abas tecida com 5,5 metros cúbicos por segundo, perfa-
zendo 490 mil e 200 metros cúbicos diá rios. A água é 
proveniente dos rios Bengo e Kwanza. A par tir do pri-
meiro, funcionam os sistemas 1 e TI, que abastecem 
os centros de distribuição do Marçal e Kifangondo. O 
segun do alimenta o sistema de trata mento do Kikuxi, 
que abastece os centros de distribuição de Viana, Benfica 
1, Palanca, Mar çal, Maianga e Cazenga. 

Qualidade 
Nem sempre a água consumida tem a qualidade desejá-
vel. Em algumas ocasiões, ela apresen ta-se turva, embora 
os respon sáveis da Epal asseguram que o tratamento do 
líquido é ga rantido por técnicos colocados nos laborató-
rios das estações de tratamento e no laboratório central. 
Todos os centros dis põem de um laboratório que pro-
cessa as análises e exames fí sico-químicos e bacteriológi-
cos destinados à avaliação da qualidade da água, desde a 
captação até ao sistema de distribuição. Com a reabilita-
ção e ampliação dos sistemas de abastecimento de água, 
Luanda poderá atingir um aumento significativo na taxa 
de cobertura do sector das águas nas zonas urbanas, peri 
-urbanas e rurais. 
Dificuldade 
Um dos constrangimentos 9,ue a Epal tem enfrentado, 
alem das situações ligadas à urbani zação das zonas peri-
féricas da capital, tem a ver com o estado degradante da 
rede de distri buição, ao que se somam as ligações clan-
destinas. As cerca de cinco agências de que a em presa 
dispõe a nível da provín cia de Luanda não satisfazem a 
real necessidade da procura. Encontram-se registados na 
Epal l40 mil clientes, número que fica muito aquém dos 
ha 15itantes da província de Luan da, que se estimam em 
cinco a seis milhões de habitantes.
 
A empresa pública prevê construir, num período até 
três anos, a partir de 2011, duas es tações de tratamento 
e distri buição de água, os designados projectos Bita e 

Kilonga. A se rem implantados no município de Viana, 
terão uma capacida de de produção de nove metros 
cúbicos de água por segundo.

O projecto Bita vai produzir água para atender a parte 
Sul e Sudeste de Luanda e vai re forçar o abastecimento 
a Via na, Zango e Pólo Industrial de Viana, enquanto a 
do Kilonga estará localizada a Norte do sis tema III e a 
outra estará a Sul do referido sistema, e abastecerá a parte 
Leste de Luanda, através de centros de distribuição. 

8.33  Estamos a realizar um estudo 
sobre oportunidades de negócio 
das águas
Jornal de Economia
29 De Março de 2011

JORNAL DE ECONOMIA &; FI NANÇAS (JE) - 
DESDE QUANDO EXISTE A ACTUAL REDE DE 
DIS TRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM LUANDA? 

LIONÍDIO GUSTAVO DE CEI TA (LGC) - O pri-
meiro sistema de distribuição data de 1850. Antes disso, 
havia cacimbas e poços construídos a nível de toda 
Luanda. O primeiro sis tema foi o Zero e a água vinha 
do rio Bengo. Este sistema fi cou obsoleto e, depois, 
entrou o sistema 1, que funcionou até há muito pouco 
tempo. Nos anos 70, entrou em operação o sistema II, 
em duas fases, para abastecer a cidade. Já nos anos 90, 
o Governo decidiu construir o sistema III, que está a ser 
construído em três fases. Neste momento, estão em fun-
cionamento duas fases, que abastecem a província. Por 
falta de infra-estruturas, o sistema 1 foi reconvertido. 
Existe urna primeira fase, de 60 mil metros cúbicos de 
água por dia, e, actualmente, a Epal está a trabalhar na 
segunda fase, que será concluída no próximo ano. 

JE - Qual é a proveniência da água consumida? 
LGC - A água que se con some em Cacuaco, Cazenga 
e no Marçal vem do rio Bengo. A que se utiliza na 
Maianga, Palanca, Benfica, Terra Nova e Viana é pro-
veniente do rio Kwanza. Em determinadas ocasiões, a 
água da Maianga é misturada entre a do Bengo e do 
Kwanza. A do Kwanza é urna água mais agressiva, tem 
um PH muito mais forte do que a do rio Bengo. 

JE - Qual é a actual situa ção do abastecimento e dis-
tribuição de água potável na província de Luanda? 
LGC - Podemos considerá -la regular, com alguns cons-
trangimentos, dada à escas sez de infra-estruturas para a 
recepção do volume de águas que é possível produzir e 
que, não é produzido neste momento. 
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JE - Quais são as necessi dades de consumo de água na pro-
víncia de Luanda? 
LGC - Neste momento, estão a ser construídas infraes-
truturas, para a recepção do volume de água, corno, por 
exemplo, do sistema I1I, que tem urna capacidade de 216 
mil metros cúbicos de água, e que, actualmente, produz 
120 a 130 mil metros cúbicos. Es tamos a criar infra-
-estruturas. A primeira fase de algumas delas termina 
ainda este ano, e a previsão é de que, até ao próximo 
ano, tenhamos a maior parte dos centros de distribuição 
completamente construídos. 

JE - Quantos centros de distribuição de água existem em 
Luanda? 
LGC - A província conta com 10 centros de distribui-
ção. A maior parte deles tem urna capacidade bas-
tante pe quena. Por exemplo, o Marçal tem 25 mil 
metros cúbicos, que não podemos utilizar na sua 
totalidade, porque tem fissuras. Temos um progra ma 
de reabilitação que visa sair da capacidade de 25 mil 
para 70 mil metros cúbicos de água. Temos o centro 
do Cazenga, que tem uma capac idade de 60 mil que 
também, era reabilitado, para passar a produzir 70 
mil. O da Maianga também será reabilitado e chegará 
a produzir 50 mil. O de Viana será também reabili-
tado e passará de l0.mil para 20 mil metros cúbicos. 
Temos ainda os do Benfica I e II. Os actuais centros 
de distribui ção vão sofrer uma amplia ção e moderni-
zação dos seus tanques para termos maiores capaci-
dades. Temos o sistema I, com 60 mil metros cúbicos 
de água e pensamos chegar, no próximo ano, aos 120 
mil metros cúbicos. Existe o sis tema II, com uma 
produção diária de 115 a 120 mil metros cúbicos de 
água. Esta é uma estação antiga, que já vem dos anos 
70, há um projecto para a sua recuperação, e dentro 
de dois anos será recuperada. O projecto será feito 
paulati namente e por fases. Temos a previsão de que 
o mesmo entre em funcionamento ain da este ano, 
para atingirmos não só o volume nominal de 140 mil 
metros cúbicos, mas também utilizar as novas tec-
nologias para o tratamento de água, para se aumentar 
a capacidade para 10 ou 15 por cento. O sistema I está 
a ser re abilitado em três fases. A primeira já entrou 
em funcionamento, a segunda vai ter uma capacidade 
de 60 mil metros cúbicos, o que totalizará 120 mil. 
Quando for concluída a terceira fase, o sistema terá 
uma produção de 180 mil me tros cúbicos de água. 

JE - Quais são os outros projectos em execução e qual e o 
horizonte temporal para a sua conclusão? 
LGC - Temos o centro de distribuição do Pólo Indus-
trial de Viana, que terá a ca pacidade de 30 mil metros 
cú bicos de água, o de Camama, com 50 mil e o do 
Benfica 11. A primeira fase destes projectos estará con-
cluído ainda este ano, a segunda até ao primei ro ou 

segundo semestre do próximo ano. Pensamos que, até 
2012 poderemos não ter concluído todas as estações 
que temos em projecto, por que levam cerca de dois 
anos, consoante a sua grandeza. O importante é o facto 
de que este ano iniciaremos os con cursos bem como as 
constru ções dos projectos. 

JE - Qual é o ponto da si tuação em relação ao projecto 
Bita, que está a ser construí do no município de Viana? 
LGC - Existem dois gran des projectos que vão mudar o 
figurino da província de Lu anda, em termos de abasteci-
mento e distribuição de água potável. Neste momento, 
Luanda é abastecida com 5,5 metros cúbicos de água 
por segundo. O Bita e o Kilonga são as duas maiores 
estações que serão construídas nesta parte austral do 
continente africano, e cada uma produ zirá nove metros 
cúbicos de água por segundo. Os projec tos estarão con-
cluídos dentro de três anos. A primeira fase dos dois 
sistemas será lança da brevemente e vão produ zir três 
metros cúbicos por segundo. Paralelamente a estes dois 
projectos, temos o melhoramento da estação do Kikuxi, 
que vai ter o dobro da capacidade actual. Para isso, ele 
terá que parar na sua to talidade, já que vamos colocar 
uma estação compacta com a mesma capacidade ao lado. 
Depois da conclusão da esta ção, ela vai ter um aumento 
de cerca de 15 por cento e as duas estações vão funcionar 
ao mesmo tempo. 

JE - Qual é o investimen to que será empregue nestes projectos? 
LGC - E um investimento que vamos apresentar ao 
Go verno para a sua aprovação. Faz parte de um pacote 
de projectos que este ano a Epal tem em carteira, cujo 
constru tor irá utilizar uma tecnologia moderna, daí que, 
nesta fase, falar-se de números é ainda prematuro. Como 
são projec tos que ainda serão entregues às construtoras, 
estas firmas irão receber os cadernos de encargo e vão 
apresentar uma proposta de investimento, só depois é 
que divulgaremos. 

JE - Este concurso público será extensivo a empresas 
es trangeiras ainda não instala das em Luanda? 
LGC - São no total 26 pro jectos, e para todos recorre-
mos a concursos públicos. A maior parte destes concur-
sos já foram realizados e em bre ve iremos divulgar as 
empre sas que ganharam. Umas se rão para a construção 
e outras para a realização de projectos. Pensamos que 
com esta me dida iremos resolvendo pau latinamente os 
problemas de água a nível de Luanda. 

JE - Quando é que os pri vados entram no mercado de dis-
tribuição de água potável na província? 
LGC - Apesar de não ser ainda um projecto em con creto 
na política da empresa, indirectamente já temos al guns 
exemplos. No projecto Nova Vida, a Epal fornece a água 
até à entrada do centro de distribuição instalado no 
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local. A comercialização e a gestão de água dependem 
da direcção do projecto habita cional. Esta e a primeira 
ex periência que ternos em rela ção a privados no sector 
das águas em Luanda. 

JE - Grande parte da pro víncia é abastecida em agua 
através de camiões cisternas. Que tem sido o apoio da Epal 
a estes operadores? 
LGC - A Epal tem na pro víncia algumas girafas, que é 
um sistema que se utiliza para se abastecer os camiões 
cisternas. Dentro dos novos projectos que a empresa 
vai construir está contemplada a criação de girafas. O 
grande objectivo e desejo da Epal é que a água chegue 
com qua lidade e quantidade à casa de todos os habi-
tantes de Luan da. Pensamos que no futuro as girafas 
sejam apenas uma forma para complementar em casos 
de avarias nos nossos sistemas, e não m meio de abaste-
cimento deve ser feito pela rede pública. 

JE – Como é que têm combatido as ligações clandestinas 
nos vossos sistemas de distribuição?
LGC – Entendemos que as ligações clandestinas são 
um caso de polícia e de justiça, já que é um crime. Os 
prevarica dores fazem ligações às infra -estruturas que 
pertencem ao Estado, uma vez que a Epal é uma empresa 
que gere as in fra-estruturas de distribuição de água do 
Governo e qual quer assalto a este património deve ser 
visto como um roubo, e, como tal, os órgãos policiais 
e de justiça devem tratar desta situação. O roubo às 
condutas tem uma série de implicações, que vão desde 
o diminuir da qualidade de água, já que onde há liga-
ções clandestinas existe a possibilidade do cloro residual 
evaporar-se da água, e ela chegar em má qualida de junto 
ao consumidor. Mas também existe a possibilida de de 
introdução de outros corpos estranhos, impróprios para 
o consumo humano. Esses fenómenos todos nos preocu-
pam. Temos estado a trabalhar com a polícia e os nossos 
esforços têm surtido alguns efeitos. 

JE - Qual é a situação dos contadores nos novos centros 
urbanos que estão a surgir na província? 
LGC - A problemática dos contadores ainda não está 
tão bem equacionada como gos taríamos que fosse. A 
Epal abastece os condomínios a partir de um contador 
geral. Temos um registo no início da entrada em funcio-
namento do condomínio. A direcção do condomínio é 
que tem de fa zer a cobrança interna, não só das habita-
ções, mas também das áreas sociais de utilidade comum. 
Todos os condómi nos pagam o registo de água que a 
empresa fornece. 

JE - Qual é a situação actu al dos contadores? 
LGC - Existe ainda um dé fice muito grande. Pensamos 
que, para se ultrapassarem estes constrangimentos, 
uma das possíveis saídas é a cons trução de fábricas 

de contado res. Luanda não tem nenhu ma, já teve no 
passado, e as necessidades são enormíssi mas, não só para 
a província, mas para o país no geral. Os empresários 
devem encontrar formas de realizarem os seus negócios 
nesta área. Os gran des projectos imobiliários que estão 
a crescer no país preci sam destes meios. Este deve ser 
um desafio dos empre sários, é uma nova forma de fazer 
negócios e julgamos ser muito rentável. 

JE - Qual tem sido a estra tégia da Epal? 
LGC -Estamos a realizar um estudo interno sobre as 
oportunidades de negócio dentro do mundo das águas. 
A empresa está a preparar um Workshop, já foram iden-
tificadas as ares de negocio que a Epal gostaria de colocar 
aos empresários para que os investidores agarrem estes 
desafios. A Epal por si só não pode criar uma série de 
empresas para ser auto-suficiente. Estamos a fazer um 
levantamento das necessidades e vamos apresentar ao 
empresariado nacional para que as pessoas possam fazer 
os seus negócios e criar empresas no sector das águas. 

JE - Quantos clientes tem a Epal? 
LGC - Neste momento, a empresa tem cadastrados cerca 
de 140 mil clientes. Se disser mos que este número sig-
nifica 140 mil casas, e, se o agregado familiar for de seis 
pessoas, nós teremos à volta de 840 mil habitantes, o que 
não é verda de. Já se diz que a província de Luanda tem 
acima de cin co milhões de habitantes, quer dizer que a 
empresa tem ainda muito que fazer para poder aumentar 
o número de consu midores e possa atingir níveis aceitá-
veis, bem como tomar a empresa rentável e servir me lhor 
a província de Luanda. Os 140 mil consumidores não 
nos satisfazem. 

JE - As cobranças têm sido satisfatórias? 
LGC - A Epal não tem co brado os 140 mil clientes 
ca dastrados. Deste número, de vemos estar à volta de 
90 ou 100 mil clientes que pagam, porque há clientes 
que não recebem as suas facturas. De tectámos que as 
equipas que distribuem não fazem chegar aos clien-
tes. Temos reclama ções de pessoas que querem pagar 
água e que não o fazem porque não estão cadastradas 
no sistema informático. Existe uma série de constran-
gimentos a que iremos dar solução dentro de algum 
tempo. Um dos maiores desafios da empresa prende-
-se com o aumento de consumidores. Dentro do nosso 
plano estra tégico, temos uma previsão, sem contar com 
as novas ur banizações, de chegarmos aos 260 mil con-
sumidores, dentro de dois anos. 

JE - Quantas agências de cobrança tem a empresa? 
LGC - São muito poucas. 
Temos no centro da cidade a dos Coqueiros e Combaten-
tes; temos no município de Cacuaco; em Viana, existe 
no Zango; em Talatona, há no Siac. Como vê, ainda 
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não te mos em todos os municípios de Luanda. Existe 
um projec to de construção de agências em todos os 
municípios da província. O nosso objectivo e fazer com 
que a Epal esteja muito mais próximo do con sumidor. 
E neste contexto que a área comercial da empresa fez 
um levantamento para se criar postos de cobrança mui to 
mais próximos do consumi dor. Estamos a analisar com 
pormenor a possibilidade de abertura ao empresariado 
na cional de forma a poderem cooperar com a Epal. Será 
uma forma de tercialização dos nossos serviços. 

JE - Quanto é que a Epal cobra por metro cúbico de água? 
LGC - A empresa tem vá rias tarifas. Tem uma social e 
uma para serviços indus triais. Os valores cobrados ainda 
são muito irrisórios, já que são construídos com base 
nos subsídios do Esta do. O valor dado não repre senta o 
valor real da água. O que nós gostaríamos e vamos levar 
para a discussão é que há determinada indústria, como, 
por exemplo, a hote leira, que, pelos valores que cobra 
nas suas unidades, ela pode pagar quotas superiores as 
actuais e deixar de benefi ciar dos subsídios do Estado. 
Existem zonas, em Luanda, onde a Epal pensa que a 
água não deve ser subvencionada. É uma questão em 
aberto. Es tamos a discutir e vamos le var a questão às 
autoridades, para ver se a água na periferia de Luanda ou 
naquelas zonas onde vivem pessoas de baixos rendimen-
tos possa vir a ter uma tarifa diferenciada das unidades 
industriais. 

JE - Quantos fontanários existem a nível da província? 
LGC - A níve1 de pro jectos existem cerca de 800 fon-
tanários, mas a Epal vem construindo fontanários há já 
algum tempo. Deste número, temos alguns que estão a 
funcionar, a maior parte deles ainda não, por que falta 
a ligação e existem outros constrangimentos. Neste 
momento, estamos a fazer a ligação dos fonta nários 
construídos na zona do Camama. Os da Sapu vão 
aguardar até que concluamos as ligações domiciliares. 
Uma boa parte dos fontanários construídos na zona da 
Mulemba vão funcionar brevemente. Os do bairro Uíje 
e Petrangol também ainda não estão em funcionamento, 
porque existem alguns obstáculos. 

JE – Como é que as pessoas vão pagar nos fontanários?
LGC - A água dos fontaná rios têm uma tarifa que cha-
mamos de social. Penso que o fontanário não é uma 
solução definitiva. Há escassez de água, existe dificul-
dade em se fazer ligações domicilia res porque muitas 
zonas não são urbanizadas e fica difícil para a Epal 
levar água a lo calidades não requalificadas. N a zona do 
Cazenga e da Petrangol, em cada quilómetro que ligará 
o fontanário pretendemos fazer 20 ligações domicilia-
res. Esta medida será economicamente rentá vel para a 
empresa. 

JE - Como é que vêem a questão do saneamento? 
LGC - Esta situação nos preocupa. Do volume de água 
que é produzida e distribuída às populações, entre 70,a 
80 por cento é inutilizada. E ne cessário recuperar estas 
águas para serem enviadas para o mar ou rega, de forma 
a res peitarmos o ambiente envol vente e não permitirmos 
que a cidade volte a viver proble mas de saneamento. O 
Gover no está a fazer investimentos para se resolver esta 
situação, mas queremos aproveitar a oportunidade para 
que as no vas urbanizações e os condo mínios que estão a 
ser criados tenham uma pequena estação de tratamento 
de água residu al por forma a poder ajudar a eliminar os 
problemas de sa neamento básico. 

JE - Têm um programa de reabilitação e manutenção da 
rede de distribuição instala da em 1850? 
LGC - Existe uma comissão técnica criada a nível do 
Go verno provincial, da qual faze mos parte, que está 
a analisar a problemática do saneamento em Luanda. 
Estamos a prepa rar as nossas contribuições e pensamos 
que se vai encontrar uma solução. Luanda, ao con trário 
das demais províncias, é a única cuja empresa de distri-
buição de água não está aco plada ao saneamento básico. 
A Epal só tem o abastecimento de água potável. A nível 
das condutas de, o Governo, através do Gabinete de 
Recons trução Nacional, construiu re des novas na parte 
baixa e alta da cidade e em alguns pontos da cidade foi 
montada uma nova rede. Foi aprovado pelo Governo e 
está no Programa de Investimento Público. Em breve 
vamos iniciar com as li gações domiciliares, com base 
numa rede nova e com utiliza ção de material de cana-
lização moderno. Quando isto come çar a funcionar, 
Luanda terá água com mais qualidade. 

JE - Porquê que a água por vezes se apresenta turva?
 LGC- Tem aparecido nestas condições porque Luanda 
tem uma rede deficitária, com roturas visíveis e invisí-
veis, e que facilmente tornam a água inquinada. Mas, 
logo que a nova rede estiver montada, a produção de 
água á nível de Luanda será de acordo com os padrões 
exigidos pela Organização Mundial de Saúde.

 
8.34  Políticas do Executivo
 Prioridade ao acesso á água potável

Jornal de Economia
29 De Março de 2011

Em Angola, o acesso da população à água potável, com 
regularidade e quali dade desejadas, continua na centro 
das prioridades do Executiva meta pro posta, neste 
domínio, é ambiciosa, mas exequível, com muito traba-
lho: em 2015, toda a população angolana terá acesso à 
água potável, nas cidades ou no meia rural, através dos 
sis temas privadas, com uma quota de 20 par cento., e 
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da pública, com os restantes 80 por cento. Quanto ao 
sector público, os dados no terreno apontam no senti-
do de que seja possível a concretização dos objecti vos 
traçados. O esforço do Executivo nesta matéria encon-
tra a sua expressão mais alta no Projecto Agua para 
Todos, em curso nas zonas rurais desde 2008, e que 
irá cobrir 80 por cento das necessidades de con sumo. 
A cobertura actual ronda os 40 por cento, ou seja, cerca 
de três milhões de habitantes. Até 2012, es pera-se que 
sejam satisfei tas seis milhões de pessoas, para, em 2015, 
a fasquia subir para sete milhões e meio. 
Em cidades como Luan da, Benguela e Lobito, pelo 
menos no casco urbano, o abastecimento já ultrapas sa 
os 80 por cento. Na pe riferia, esta percentagem é mais 
baixa, pelo que o grosso do esforço passa por essas zonas. 
No côm puto geral, em termos de cidades, a previsão 
aponta para 50 por cento. 

8.35  Agua para todos na aldeia na aldeia 
do loge pequeno
Jornal de Angola
29 De Março de 2011 

Os habitantes da povoação do Loge Pequeno, comuna 
da Mu serra, Zaire, deixaram, desde ter ça-feira, de ter 
de acarretar água do rio, com a inauguração de uma 
estação de captação e trata mento e de um chafariz com 
três torneiras. 

A estação de captação e trata mento instalada na aldeia, 
com três reservatórios de cinco mil litros ca da um, dis-
tribui 10 metros cúbicos de água por hora. 

Um grupo gerador de 85 KVA garante energia eléctrica 
para o funcionamento da estação. 

A povoação do Loge Pequeno es teve durante muitos 
anos, até 2009, isolada do resto do país, só se alterando a 
situação, com a construção das pontes de acesso à região, 
per mitindo desde então a circulação de pessoas e bens. 

O vice-governador provincial para o sector económico 
e produti vo, que presidiu à inauguração da estação e 
do chafariz, lembrou, na altura, que a construção do 
em preendimento se enquadrava no programa “Agua 
para Todos”, con cebido, em 2007, pelo Executivo. 

Francisco Komba recordou tam bém que a distribui-
ção de água de qualidade às populações evita al gumas 
doenças e faz com que as pessoas não tenham de recorrer 
aos hospitais e de gastar dinheiro com medicamentos. 

O programa Água para Todos, lembrou ainda, tem, 
também, o ob jectivo de combater a pobreza. “Entre 

os grandes objectivos do governador provincial, Pedro 
Se bastião, que aqui represento, está a concretização dos 
programas apro vados pelo Executivo”, disse. O vice-
-governador exortou os habi tantes do Loge Pequeno 
a cuidarem dos bens colocados à sua disposi ção pelo 
Estado. 

Soba Kiangala 
O soba do Loge Pequeno, Kian gala Samba, de 74 anos, 
referiu que a localidade, desde a sua fundação, em 1920, 
“por força de uma impo nente fábrica de óleo de palma 
que pertencia a um português”, nunca teve água potável. 

Samba louvou a iniciativa do Executivo de construir 
uma esta ção de captação e tratamento de água no rio 
Loge e pediu às “autori dades competentes” que resol-
vam, igualmente, o problema da energia eléctrica, que a 
localidade também nunca teve. 

“Nunca tivemos água potável na nossa aldeia. Bebíamos 
a água do rio Loge que provocava problemas de saúde”, 
disse, sublinhando que a construção da estação e do 
fontaná rio demonstra a vontade do Execu tivo de resol-
ver os problemas bási cos das populações, sobretudo das 
residentes nas zonas rurais. 

O soba lamentou não haver ne nhuma iniciativa, quer 
do Estado, quer de empresários, para a recupe ração da 
fábrica de óleo de palma, ‘’um monstro adormecido da 
indús tria nacional”. “Esta fábrica já pro duziu grandes 
quantidades de óleo de palma para todo o país”, disse. 

A fábrica, onde ele foi também operá rio durante 30 anos, 
esclareceu, deixou de funcionar em 1987 por falta de 
recursos financeiros. “Mas, agora, com o país em paz, é 
tempo de se fazer alguma coisa e deixarmos de importar 
óleo de pal ma, que podemos produzir em grande quan-
tidade para consumo interno e para exportar”, frisou. 

Juliana Sebastião, 38 anos e ha bitante do Loge Pequeno, 
disse, vi sivelmente satisfeita, que a água ti rada directa-
mente do rio que se consumia na aldeia provocava diar-
reias e cólicas. 

Primeira no fontanário 
Juliana, uma das priq1eiras pes soas a servir-se do fon-
tanário, con gratulou-se por passar a beber água sem o 
receio de contrair doenças e, sem ter de ir ao rio, poder 
lavar a roupa da família e cuidar melhor da higiene 
pessoal e da casa. 

Como mãe, garantiu, vou acon selhar os meus filhos e 
outras pes soas da comunidade a conservarem os empre-
endimentos colocados à disposição da população
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No Loge Pequeno há uma escola do ensino primário fre-
quentada, este ano, disse o responsável do sector da edu-
cação da comuna da Muserra, por 312 alunos da 13 à 63 
classe. Nóbrega Jesus declarou, ao nosso jornal, que não 
existem na localidade crianças fora do sistema de ensino. 
Na escola também fun cionam turmas do primeiro ciclo 
(73 e 8 3 classe), devido à falta de es tabelecimentos 
próprios. 

Embora não existam crianças fo ra do sistema de ensino, 
referiu, é necessário construir mais escolas, pois “o pro-
cesso natural do nasci mento e crescimento da população 
aumenta de forma contínua o nú mero de pessoas que 
atinge a idade de frequentar a escola”. 

A quatro quilómetros da sede comunal da Muserra foi 
instalada uma fábrica de transformação de rochas orna-
mentais. Montada em Setembro de 2009 - data em que, 
de forma experimental, passou a produzir mil mosaicos 
em mármo re por dia - deve aumentar a capa cidade de 
produção logo que este jam concluídos os trabalhos de 
am pliação e seja oficialmente inaugu rada. A fábrica 
tem 52 trabalhadores angolanos e 25 coreanos. O Lo ge 
Pequeno é uma povoação encra vada entre os rios Loge e 
Lué, no extremo do município do Nzeto, com 75 quiló-
metros, constituindo a linha divisória com o Ambriz, na 
província do Bengo. 

Loge Pequeno já foi muito co nhecido pela grande pro-
dução de laranjas, que praticamente desapa receu devido 
à guerra que destruiu todas as fazendas. 

Desde a construção das duas pontes sobre os rios Lué 
e Loge e a reabilitação da estrada de acesso ao Loge 
Pequeno, em 2009, a antiga fazenda colonial está aos 
poucos a melhorar a imagem.

A aldeia cresceu substancial mente porque muitos dos 
seus fi lhos, fugidos para as regiões do país que ofereciam 
mais seguran ça, estão a regressar, o que vai per mitir ao 
Loge Pequeno voltar a ocupar o lugar no contexto nacio-
nal em termos de produção agríco la. Na aldeia há um 
posto de saúde, que regista como principais patolo gias 
a malária, diarreias agudas e febre tifóide. As grandes 
contrarie dades residem na falta de energia eléctrica, 
número insuficiente de escolas e de postos de saúde para 
os 2.184 habitantes da aldei

8.36  Municípios de Caculama têm água 
potável

 Jornal de Angola 
31 De Março de 2011

Os habitantes do município de Caculama passaram a 
benefi ciar, em Janeiro, de água potá vel, com a criação 
de vários sis temas de captação, tratamento e abasteci-
mento, numa acção de senvolvida pela administração 
local, no quadro do programa do Executivo “Água para 
todos”, in tegrado na estratégia que visa a melhoria das 
condições sociais básicas da população. 

Os chafarizes têm capacidade de bombear aproxima-
damente 25 mil litros cúbicos de água por hora, ten do 
também sido construí da uma conduta de canalização, 
para per mitir o abastecimento das residên cias da vila. 

O empreiteiro, Victor Monteiro, explicou que o projecto 
vai abran ger outras áreas da circunscri ção, com o objec-
tivo de garantir o acesso á água potável a todos os muni-
cípios da região.

Rede sanitária em Calandula
O administrador municipal de Calandula, Manuel 
Campos, disse ontem que constam das acções do seu 
pelouro a melhoria da rede sa nitária do município, 
visando ga rantir melhor assistência às popula ções. Em 
declarações à Angop, o responsável precisou que se prevê 
a reabilitação dos centros de saúde do município, bem 
como o recruta mento de mais enfermeiros, tendo em 
conta o mau estado de conser vação de algumas infra-
-estruturas e reduzido número de técnicos. 

Face à insuficiência de enfermei ros, pretende-se formar 
promoto res ou agentes comunitários, apro veitando-se 
indivíduos com algu ma experiência técnica e nível aca-
démico aceitável. 
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9  GENERO E VIOLENCIA 
 

9.1  Fórum de jornalistas leva discussão 
da violência doméstica ao 
sambizanga
Semanário Angolense
De 26 de Fevereiro a 05 de Março de 2011 

Encerrando o ciclo de encontros comunitários progra-
mados no quadro da IIª fase da campanha “desafiando 
o silêncio: os meios de comunicação contra a violência 
sobre a mulher”, o Fórum de Mulheres Jornalistas para 
Igualdade no Género realiza hoje, sábado, 26 realizar 
mais um encontro com populares para abordar o pro-
blema da vio lência doméstica, desta feita na comuna do 
Ngola Kiluange, em Luanda. 

Com a actividade, que acontece no centro de 
Alfabetização “Kudilonga (uma escola de alfabetização 
cria da e gerida pela comunidade), a organização espera 
colher dos participantes experiências, boas práticas uti-
lizadas por estes no combate ao problema e na resolução 
dos casos de violência doméstica. 
A sessão de abertura do evento está marcada as 9 horas. 

Para o encontro esperam-se mais de trinta pessoas: 
segundo a organização, que terão a possibilidade de 
assistir o DVD da campanha, que inclui testemunho de 
vítimas de violência doméstica. 

As conclusões e recomendações deste encontro serão 
apresentadas na mesa redonda que o Fórum de Mulheres 
Jornalistas para Igualdade no Género irá realizar no 
próximo dia 25 de Março, em Luanda. 

Esta actividade não é isolada. Ela enquadra-se na cam-
panha «Desafiando o silêncio: os meios de comunicação 
social contra a violência doméstica», que prevê encon-
tros comunitários e mesas redondas. No quadro do pro-
jecto, segundo a organização, foram realizados encon-
tros do género nos municípios de Kalandula (Malange), 
Caimbambo (Benguela) e Tando-zinze (Cabinda). 

9.2  A força das mulheres 
Jornal de Angola
1 De Março de 2011

A Organização da Mulher Angolana (OMA) está em 
congresso. Pres tigiada organização feminina que parti-
cipou activamente na luta de li bertação contra o colonia-
lismo português, a Organização da Mulher Angolana é 
hoje indiscutivelmente uma das maiores e mais respeita-
das organizações nacionais. 

A OMA, que realiza o seu quinto congresso, tem-se 
mostrado muito interventiva na nossa sociedade, em 
vários domínios da vida nacional, particularmente no 
que diz respeito à defesa dos direitos das mulheres, que 
constituem a maioria da nossa população. 

Com mais de dois milhões de membros e implantada em 
todo o ter ritório nacional, a OMA, criada em Dezembro 
de 1962, constitui ac tualmente uma organização incon-
tornável, a que muitos cidadãos, homens e mulheres, 
recorrem para resolverem informalmente muitos dos 
seus problemas. Tornou-se, por exemplo, normal a reso-
lução de conflitos nos lares por parte da Organização da 
Mulher Angolana, que tem dado uma grande contribui-
ção para que muitas famílias e lares vi vam em harmonia. 

A celeridade e a eficiência com que muitos problemas 
nos lares são resolvidos pela Organização da Mulher 
Angolana levam cidadãos de diferentes estratos sociais 
e origens a optarem pela mediação da Orga nização da 
Mulher Angolana, que, por via do aconselhamento, 
promo ve a concórdia entre familiares e, consequente-
mente, a paz social junto das comunidades. 

 A OMA terá certamente adquirido muita experiência 
como mediado ra em conflitos entre familiares, pelo que 
vale a pena estudar profunda mente essa experiência e, se 
for caso disso, aproveitá-la para se melho rar ainda mais o 
desempenho de outras instituições na solução informal 
de problemas nas famílias e nos lares, sobretudo agora 
que estamos to dos empenhados em combater a violência 
doméstica e defender os va lores da boa educação e do 
civismo. 

Os cidadãos gostam, e isso é legítimo, de ver os seus 
problemas resol vidos com celeridade. O Estado está 
igualmente interessado em que ha ja harmonia na socie-
dade e que os direitos e interesses dos cidadãos se jam 
protegidos. 

A Organização da Mulher Angolana tem-se preocupado 
em prote ger um valor importante que é a dignidade da 
pessoa humana. A digni dade humana tem sido consi-
derada como o princípio maior que rege o Direito. A 
dignidade é um valor social que decorre do simples facto 
de se ser humano, de se pertencer à espécie humana. 

Já alguém disse na Antiguidade que “há muitas mara-
vilhas neste mundo, mas nada é maior que o homem.” 
Na Constituição de Angola há um princípio funda-
mental que reco nhece esse valor -A dignidade humano 
– que norteia o Direito. Lê-se nesse principio da nossa 
Lei Fundamental, que “Angola é uma República sobe-
rana e independente, baseada na dignidade da pessoa 
humana”A Organização da Mulher Angolana, ao prote-
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ger cidadãos, homens, mulheres e crianças – da violência 
doméstica tem em vista a defesa da dignidade da pessoa 
humana; 

A Organização Mulher Angolana tem lutado também. 
·É por isso que esta organização feminina goza de muito 
prestígio, para que seja assegura do a todos condições de 
existência condignas, protegendo cidadãos de – actos 
degradantes e desumanos. E por isso ela é a maior orga-
nização da sociedade civil de Angola. 

Nos Estados modernos não se pode mais negar ao 
ser humano um va lor intrínseco a que se convencio-
nou chamar “dignidade”. A dignidade torna qualquer 
homem merecedor do mais elevado respeito. 

Roberto de Almeida, vice-presidente do MPLA, reco-
nheceu, na abertura do quinto Congresso da OMA, 
que a mulher angolana “tem vindo a demonstrar ser 
um membro activo da sociedade, lutando pela defesa 
e preservação de valores que dignifiquem o género, 
tendo de sempenhado um papel fundamental no seio 
da família, como mãe, es posa, educadora, e contribui 
de modo eficaz para o bem-estar e desen volvimento da 
sociedade”. 

Que o quinto congresso da Organização da Mulher 
Angolana venha a contribuir para uma maior inter-
venção desta organização na vida da sociedade nessa 
na perspectiva da resolução de muitos problemas que 
afectam os angolanos 

A OMA, pela sua dimensão e natureza, tornou-se numa 
organização indispensável para a construção de um pais 
próspero. Que a sabedoria e o espírito de sacrifício das 
mulheres angolanas continuem a ajudar o país a crescer, 
para que os filhos da Pátria vivam cada vez melhores. 

9.3  Criminalidade na fronteira é 
preocupação em Cabinda 
Jornal de Angola
1 De Março de 2011

 
O comandante da Polícia Nacio nal (PN) em Cabinda, 
comissário Eusébio e Costa, apelou, ontem, a uma maior 
entrega no combate à criminal idade e à sinistralidade 
ro doviária por parte dos efectivos. 

O comissário Eusébio e Costa, que fez o apelo ao discur-
sar no acto provincial alusivo ao 35° aniversário da PN., 
realizado no largo do Estádio do Chiazi, disse a Polícia 
deve cum prir com determinação e zelo a mis são junto 
das comunidades, respei tando os cidadãos para garantir 
me lhor policiamento de proximidade. 

O comandante afirmou que a imi gração, na província de 
Cabinda, atinge proporções alarmantes devi do à vasta 
fronteira terrestre com os dois Congos. Por isso, defen-
deu, a Polícia de Guarda Fronteira deve redobrar a vigi-
lância para um combate mais cerrado a esse fenómeno. 

Os crimes transfronteiriços e os de tráfego de seres 
humanos e de entrada de mercadorias ilegais, sa lientou, 
são condicionantes que re querem da corporação o 
redobrar da vigilância para a garantir a esta bilidade no 
comércio fronteiriço no âmbito das “boas relações” entre 
Angola e os países limítrofes. 

Durante o acto foram patenteados efectivos aos graus de 
oficiais superiores, inspectores chefes, sub- inspectores e 
sargentos. 

9.4  Assaltos ás residências retomam ao 
bairro Mulenvos
Semanário Factual
De 5 a 12 de Março de 2011

Assaltos perpetrados por cidadãos mas carados nos 
perío dos diurno e nocturno, no bairro Mulenvos de 
Cima, município de Viana, estão a frustrar moradores 
e pas santes há um mês, devido à falta de fiscalização da 
Polícia e da luz eléctrica nas suas ruas.
 
De acordo com os moradores, os assaltantes usam 
armas-de-fogo para assustar à força, dos mo radores 
bens domésticos de valores comerciais, co mo televisores, 
cama, e fo gões. Moradores são viti mas de espancamen-
tos por resistência, enquanto out ros, raptados e violados 
em lixeiras e valas de drena gens. 

Marlene Cristóvão, mo radora há cinco anos, in formou 
ao Factua! que os períodos diurno e noc turno são con-
siderados os mais críticos, por regista rem maior número 
de rou bos, violações sexuais e agressões fisicas na via 
pú blica. 

Quando a madrugada chega, ouvem-se gritos de socorro 
em todo o canto. 
“Por d. as noites têm sido um (error para ama nhece.::; as 
mulheres são al vos de ataques de todo o tipo, assim que 
elas regres sam dos mercados, en quanto as crianças que 
ficam a vigiar as casas ser vem, muita das vezes, de atrac-
tivos sexuais para os assaltantes, quando nada encon-
tram na residência a assaltar”, disse. 

Segundo Júlia Henri ques, menor de 12 anos, violada 
por um suposto meliante há sete dias, co briram-na 
com penso embebido de substância nociva que a fez 
desmaiar. Quando se reanimou, já estava deitada na 



Development Workshop — CEDOC 03/2011 — 125  

cozinha, molhada e sem forças, logo clamou por socorro 
dos vizinhos. 
“Eles eram dois, um claro com cabelos pinta dos e outro 
escuro que usava lentes e luvas pretas que tinha nas costas 
uma mochila HP. Agora sinto medo de ficar sozinha, de 
ir à escola e andar com as amigas”, disse. 

Em represália às cenas indecorosas perpetradas por cida-
dãos desconheci dos aos moradores do bairro Mulenvos, 
os moradores prometem fazer justiça por mãos pró-
prias, através das situações que se têm acontecido na 
loca lidade.
 
Eduardo Marcolino, de 45 anos, diz não ser justo pra-
ticar justiça por mãos próprias, mas apoia tal ideia 
por considerar inefi ciente a actuação da Polícia nos 
Mulenvos, sempre que os moradores apresentam queixas 
dos infractores. 

“Nos postos policiais dos Mulenvos de Cima e de Baixo, 
existem efectivos policiais com ouvidos de mercadores, 
preocupados com o trânsito periférico, por lhes garantir 
dinheiro fácil. Se não possuúnos electricidade por falta 
de compromisso da adminis tração de Viana para com os 
munícipes, pelo menos nos assegurem a vida com poli-
cias mais cultos, res ponsáveis e humanos”, criticou. 

O Factual apurou dos moradores que, em um mês, mais 
de nove casas foram assaltadas, 16 crian ças violadas, 
cinco adultos e mais de 12 agressões físicas foram come-
tidas pelos supostos meliantes. Em consequência, cresce 
o medo e a agonia dos mora dores, enquanto a comis são 
do bairro permanece fechada. 

Enquanto a Policia luta pela sua moderniza ção técnica, 
logística, infra-estruturais e men tais que se pretendem 
até ao ano 2013, em Luanda, defmem-se novas zonas de 
perigosidade para o seu trabalho. 

9.5  Coragem da mulher angolana
Jornal de Angola 
11 De Março de 2011

Esta cada vez mais evidente que a maior ou menor par-
ticipação da mulher nos processos de decisão de um país 
tem reflexos directos no êxito de qualquer politica de 
combate à pobreza. 

Em países como o nosso, em que existem regiões de 
predomi nância matrilinear, soa a suicídio político pen-
sar-se em eliminar a pobreza extrema sem um plano res-
ponsável e consequente de in clusão da mulher nas mais 
impor tantes esferas de decisão. 

Abundam exemplos de mulheres que ocuparam lugares 
de relevo em momentos importantes da trajectória do 
país como Nação indepen dente. Na luta de libertação, 
são de espantar os relatos que testemu nham a coragem 
de mulheres que largaram tudo e pegaram em armas 
para ajudar a expulsar o colonialis ta português. 

Deolinda Rodrigues, Lucrécia Paim, Engrácia dos Santos, 
Catari na Garcia de Jesus, Mariana Ana  paz, Teresa 
Afonso e Irene Cohen, são alguns dos nomes que avultam 
nos anais da história da luta contra a opressão colonial. 
É claro que existiram outras não menos mere cedoras do 
título de heroínas, que se mantêm anónimas por natural 
incapacidade da memória humana registar tudo. 

Falamos das mulheres guerri lheiras enquadradas nos 
“Esqua drões Kamy” e “Ferraz Bombo co”, da tia que susten-
tava a famí lia com provento da venda da ki taba ou do doce 
de ginguba, e da mãe que aguentou o sofrimento causado 
pela ausência do filho que, por opção, abraçou a causa da 
liberdade do povo. Todas fize ram bem o seu papel: 

Mais para cá, tivemos (e temos) bons exemplos de mulhe-
res cuja trajectória serve de inspiração tan to para homens 
como mulheres. Falemos da engenheira Albina As sis 
que chegou a dirigir os impor tantíssimos ministérios 
da Indús tria e dos Petróleos, antes de chegar a assessora 
especial do presidente da república para assuntos regio-
nais. Francisca espírito santo que chegou a governadora 
de Luanda, a capital do país de Josefina Pitra Diâkité, 
que dirige a nossa missão diplomática nos Es tados 
Unidos da América, ou ain da de Suzana Nicolau Inglês, 
pre sidente da Comissão Nacional Eleitoral (CNE). 

Apesar disso, embora nos orgu lhemos de ter um número 
significa tivo de gabinetes ministeriais diri gidos por 
mulheres, um Parlamen to equilibrado do ponto de vista 
da proporcionalidade do género e ad ministrações de 
grandes empresas com forte presença feminina, há que 
admitir que estamos ainda muito longe do dia em que 
podere mos anunciar que não temos uma sociedade pre-
conceituosa. Prova velmente menos preconceituosa que 
as demais. 

Mas se é verdade que a realida de nos obriga a não 
embandeirar em arco e a assumir que estamos ainda 
longe do ideal, não é menos verdade que registamos 
avanços significativos. No meio rural, por exemplo, já 
vemos diluir-se a ideia de que as meninas devem apenas 
ocupar-se de cuidar dos ir mãos mais novos e aprender a 
ser boas esposas. 

Dá gosto de ver meninas e me ninos, em igual circuns-
tância, disputarem o título de delegado de turma ou de 
melhor aluno. 
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Tudo isso é resultado de uma política orientada para 
uma socie dade sem preconceitos, que en volve a elimi-
nação de todo o tipo de barreiras ao auto afirmação da 
mulher. Falamos de iniciativas de louvar que vão desde a 
garantia constitucional do acesso univer sal à educação, 
ao incentivo a ini ciativas como o programa nacio nal 
de alfabetização que têm dado a milhares de adultos, 
especial mente mulheres, a oportunidade de recomeça-
rem as suas vidas sob novos horizontes. 

9.6  Fórum de jornalistas leva discussão 
da violência doméstica ao 
sambizanga
Semanário Angolense
De 26 de Fevereiro a 05 de Março de 2011 

Encerrando o ciclo de encontros comunitários progra-
mados no quadro da IIª fase da campanha “desafiando 
o silêncio: os meios de comunicação contra a violência 
sobre a mulher”, o Fórum de Mulheres Jornalistas para 
Igualdade no Género realiza hoje, sábado, 26 realizar 
mais um encontro com populares para abordar o pro-
blema da vio lência doméstica, desta feita na comuna do 
Ngola Kiluange, em Luanda. 

Com a actividade, que acontece no centro de 
Alfabetização “Kudilonga (uma escola de alfabetização 
cria da e gerida pela comunidade), a organização espera 
colher dos participantes experiências, boas práticas uti-
lizadas por estes no combate ao problema e na resolução 
dos casos de violência doméstica. 

A sessão de abertura do evento está marcada as 9 horas. 

Para o encontro esperam-se mais de trinta pessoas: 
segundo a organização, que terão a possibilidade de 
assistir o DVD da campanha, que inclui testemunho de 
vítimas de violência doméstica. 

As conclusões e recomendações deste encontro serão 
apresentadas na mesa redonda que o Fórum de Mulheres 
Jornalistas para Igualdade no Género irá realizar no 
próximo dia 25 de Março, em Luanda. 

Esta actividade não é isolada. Ela enquadra-se na cam-
panha «Desafiando o silêncio: os meios de comunicação 
social contra a violência doméstica», que prevê encon-
tros comunitários e mesas redondas. No quadro do pro-
jecto, segundo a organização, foram realizados encon-
tros do género nos municípios de Kalandula (Malange), 
Caimbambo (Benguela) e Tando-zinze (Cabinda). 

9.7  Fórum de mulheres jornalistas 
apoia vítimas de violência 
doméstica
Angolense
De 12 a 19 de Março de 2011

Depois de vários programas de rádio com o intuito 
de minorar os casos de violência doméstica no país, 
o Fórum de Mulheres Jornalistas para Igualdade no 
Género (FMJIG) abriu um gabinete de as sistência jurí-
dica para as vítimas de violência doméstica. 

Importa realçar que muitos casos de violên cia doméstica 
não são levados as instâncias de direito primeiro porque 
as vítimas quase sem pre depois de denunciarem retiram 
as queixas, depois porque a maior parte das mulheres 
víti mas de violência doméstica correm para as esqua-
dras de polícia para verem a situação resolvida, mas, tal 
como várias testemunhas dizem, nem sempre recebem 
o devido trata mento, tudo porque ainda existe pessoas 
que acham que “na briga de marido e mulher não se 
mete acolher”. Por falta de recursos finan ceiros, muitas 
vítimas acabam por calar e sofrem. Numa tentativa de 
acabar com este ter ror que assola o nosso país, o Fórum 
de Mulheres Jornalistas para Igualdade no Género criou 
um gabinete, que vai atender gratuita mente as pessoas 
que sejam vítimas de algum tipo de violência doméstica, 
tais como: fuga a paternidade; negação de prestação de 
alimen tos; agressões, etc. De relembrar que o Fórum de 
Mulheres Jornalistas para Igualdade no Gé nero nasceu 
em Outubro de 2006. Um dos grandes projectos do 
fórum foi a campanha “Desafiando o Silêncio: Os Meios 
de Comu nicação Contra a Violência Sobre à Mulher”, 
que teve início no dia vinte e oito de Dezembro de 2008. 

Os principais objectivos dessa campanha foram promo-
ção de amplos debate sobre a vio lência no género para 
alertar a sociedade sobre a necessidade de mudança 
de atitude; con tribuir para redução de casos de vio-
lência, através de promoção de campanhas que viam 
esclarecer as vítimas sobre os seus direitos jurídicos 
e motiva-las a denunciar os agressores; influenciar os 
órgãos de comunicação social a abordar com regulari-
dade a questão da violên cia doméstica; formar profis-
sionais para que tratem desse assunto de maneira mais 
educati va, entre outras. 

Segundo a organização, as pessoas que estiverem interes-
sadas em receber apoio enfrentar este problema podem 
ligar para o seguinte terminal telefónico: 931 87 70. 
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9.8  Coragem da mulher angolana
Jornal de Angola 
11 De Março de 2011

Esta cada vez mais evidente que a maior ou menor par-
ticipação da mulher nos processos de decisão de um país 
tem reflexos directos no êxito de qualquer politica de 
combate à pobreza. 

Em países como o nosso, em que existem regiões de 
predomi nância matrilinear, soa a suicídio político pen-
sar-se em eliminar a pobreza extrema sem um plano res-
ponsável e consequente de in clusão da mulher nas mais 
impor tantes esferas de decisão. 

Abundam exemplos de mulheres que ocuparam lugares 
de relevo em momentos importantes da trajectória do 
país como Nação indepen dente. Na luta de libertação, 
são de espantar os relatos que testemu nham a coragem 
de mulheres que largaram tudo e pegaram em armas 
para ajudar a expulsar o colonialis ta português. 

Deolinda Rodrigues, Lucrécia Paim, Engrácia dos 
Santos, Catari na Garcia de Jesus, Mariana Ana  paz, 
Teresa Afonso e Irene Cohen, são alguns dos nomes que 
avultam nos anais da história da luta contra a opressão 
colonial. É claro que existiram outras não menos mere-
cedoras do título de heroínas, que se mantêm anónimas 
por natural incapacidade da memória humana registar 
tudo. 

Falamos das mulheres guerri lheiras enquadradas nos 
“Esqua drões Kamy” e “Ferraz Bombo co”, da tia que sus-
tentava a famí lia com provento da venda da ki taba ou do 
doce de ginguba, e da mãe que aguentou o sofrimento 
causado pela ausência do filho que, por opção, abraçou 
a causa da liberdade do povo. Todas fize ram bem o seu 
papel: 

Mais para cá, tivemos (e temos) bons exemplos de mulhe-
res cuja trajectória serve de inspiração tan to para homens 
como mulheres. Falemos da engenheira Albina As sis 
que chegou a dirigir os impor tantíssimos ministérios 
da Indús tria e dos Petróleos, antes de chegar a assessora 
especial do presidente da república para assuntos regio-
nais. Francisca espírito santo que chegou a governadora 
de Luanda, a capital do país de Josefina Pitra Diâkité, 
que dirige a nossa missão diplomática nos Es tados 
Unidos da América, ou ain da de Suzana Nicolau Inglês, 
pre sidente da Comissão Nacional Eleitoral (CNE). 

Apesar disso, embora nos orgu lhemos de ter um número 
significa tivo de gabinetes ministeriais diri gidos por 
mulheres, um Parlamen to equilibrado do ponto de vista 
da proporcionalidade do género e ad ministrações de 

grandes empresas com forte presença feminina, há que 
admitir que estamos ainda muito longe do dia em que 
podere mos anunciar que não temos uma sociedade pre-
conceituosa. Prova velmente menos preconceituosa que 
as demais. 

Mas se é verdade que a realida de nos obriga a não 
embandeirar em arco e a assumir que estamos ainda 
longe do ideal, não é menos verdade que registamos 
avanços significativos. No meio rural, por exemplo, já 
vemos diluir-se a ideia de que as meninas devem apenas 
ocupar-se de cuidar dos ir mãos mais novos e aprender a 
ser boas esposas. 

Dá gosto de ver meninas e me ninos, em igual circuns-
tância, disputarem o título de delegado de turma ou de 
melhor aluno. 

Tudo isso é resultado de uma política orientada para 
uma socie dade sem preconceitos, que en volve a elimi-
nação de todo o tipo de barreiras ao auto afirmação da 
mulher. Falamos de iniciativas de louvar que vão desde a 
garantia constitucional do acesso univer sal à educação, 
ao incentivo a ini ciativas como o programa nacio nal 
de alfabetização que têm dado a milhares de adultos, 
especial mente mulheres, a oportunidade de recomeça-
rem as suas vidas sob novos horizontes. 

9.9  Zungueira baleada por agente da 
polícia vive dias penosos
Angolense
De 12 a 19 de Março de 2011

Quatro meses se pas saram desde que Domingas Pimpão 
foi alvejada pela polícia. Na primeira entrevista que 
fize mos, na edição de 18 a 25 de Dezembro de 2010, 
Mingota já lamentava a falta de responsabilidade do 
agen te que a feriu e a falta de in teresse da polícia em 
resolver o seu problema.
 
Hoje, a situação é a mesma. “Em Dezembro ap areceram 
aqui em casa al guns agentes da polícia e en tregaram-me 
cem mil Kwan zas e um saco de arroz, um de fuba de 
milho, uma caixa de óleo, uma caixa de fruta em calda, 
uma embalagem de salsichas, em que vem oi to latas e 
uma caixa de peixe. Na altura, um dos agentes me repre-
endeu por ter dado a entrevista ao Jornal Ango lense e me 
disse: quando quiseres desabafar liga para este número 
e fala, não vai aos jornais”, informou Min gota. Com o 
dinheiro que recebeu teve que arrendar um espaço para 
viver visto que está sem rendimentos em função de não 
estar a tra balhar. ‘’Arrendei esse quar to, onde vivo com 
as minhas filhas, paguei até Junho, aqui por mês paga-se 
o equi valente a cem dólares. Só de pensar que o prazo 
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já vai ter minar e não estou a trabal har, nem consigo 
dormir em paz”, frisou.
 
Mingota disse que quan do recebeu aquele valor da 
polícia pensou que eram apenas os primeiros passos da 
corporação a mostrar que não concordava com o suce-
dido, mas estava enganada.
 
“No dia 14 de Janeiro tirei a tala, então dei-lhes a conhe-
cer, fomos para o Co mando Provincial com a minha 
irmã, postos lá, expli quei que o médico que me assistiu 
no Hospital Maria Pia disse que se fosse para me ope-
rarem já tinha de ser fora do Maria Pia, numa Clínica 
privada. Os agentes disseram que se for para ope rar fora 
do Hospital Público não vão pagar. A minha irmã per-
guntou-lhe se os valores e a comida que me deram no 
mês de Dezembro contin uariam a dar todos os meses 
ou como é que fica? Eles dis seram: aquilo que demos é 
porque sentimos pena de ti, porque estavas a se queixar 
muito”, narrou, tendo acres centado que lhes informou 
que havia feito dívidas para comprar material escolar 
para as filhas. “Eles disseram sobre dinheiro já não têm 
nada a ver”, lamentou, com os olhos cheios de lágri-
mas, tendo acrescentado que um dos agentes lhe disse 
que para que receba comida mensalmente teria que ser 
mediante ordem judicial. Entretanto, foi alertada que 
um processo judicial “leva tempo”.
 
Mingota lamenta o tra tamento que a polícia lhe es tá a 
dar. “Uma pessoa com comida, sem dinheiro, é mesma 
coisa que nada, por que é preciso tomate, cebola e outros 
acompanhantes que eles não dão. Tudo que eu queria era 
que eles me arran jassem só pelo menos uns valores para 
que começasse a vender, nem que fosse aqui na minha 
casa, tenho arca, poderia me virar, para poder susten-
tar as minhas filhas”, implorou, tendo acrescenta do que 
este tempo todo em que está doente tem sido como um 
fardo para sua família. “A minha família já me ajudou 
muito, mas agora também não têm para me dar. Hoje 
em dia não recebo apoio de ninguém. O chefe da polícia 
disse que iria me arranjar uma bancada num dos mer-
cados para me dar, a fim de eu começar a vender, estou 
à espera, mas mesmo que ele me dê uma bancada, sem 
dinheiro, nada se faz”, frisou. 

Quanto ao ferimento, Mingota disse que o pé con-
tinua a doer muito. “Mesmo no dia em que eu estava 
no Comando Provincial eu dis se-lhes que o pé me dá 
dor, posso andar, mas tem uma hora que sinto a bala 
e o pé começa a doer, às vezes infla ma. Quando ando, 
não sinto esse pé, ele fica pesado, mas como não tenho o 
que fazer aguento a dor, até o dia em que disserem que 
tenho que tirar a bala. Eles disseram que isso leva muito 
tempo, entre vinte ou vinte e cinco anos, para a bala ter 
que subir”, informou.

 Mingota contou, por outro lado, que a sua filha ficou 
internada durante um mês, mas não conseguia dor mir 
no hospital, devido a dor que o pé lhe dava. “A miúda 
estava com falta de sangue, na família a única que tem 
o mesmo grupo sanguíneo que ela sou eu, mas não me 
permitiram dar o sangue, devido a bala que estava ainda 
em circulação no corpo, tiveram que com prar o sangue”, 
disse. Para sobreviver, nos últimos dias, Mingota ajuda a 
irmã com o seu negócio e no final, se houver lucros, ela 
dá-lhe mil ou quinhentos Kwanzas. 
“Que a Comandante Bety me ajude, não sei mais onde 
recorrer, o pai da mi nha filha não me apoia, tudo que 
quero é que me tirem essa bala do pé, me dêem um lugar 
e um dinheiro para poder começar a vender”, apelou.
 
Segundo o Código Penal vigente em Angola, o que 
aconteceu com a Mingota traduz-se como ofensas cor-
porais graves e, nesses casos, o agressor é obrigado a 
inde mnizar a vítima durante todo o tempo que ela ficar 
incapacitada de trabalhar. 

9.10  Angola nega envolvimento em 
casos de violação
 Jornal de Angola
 12 De Março de 2011 

O ministro angolano das Rela ções Exteriores negou, 
ontem, em Luanda, que efectivos da Po lícia Nacional 
estejam envolvi dos em violações sexuais contra congo-
lesas ocorridas, em 2010, ao longo da fronteira entre 
Ango la e a República Democrática do Congo (RDC). 

George Chikoti deu a garantia à imprensa, à saída de 
uma audiência que concedeu à representante es pecial do 
Secretário-Geral das Na ções Unidas para a luta contra 
a violação sexual em situações de conflito, Margot 
Wallstrom, que, desde quinta- feira, se encontra de visita 
a Angola. 

As queixas de violações sexuais, disse, começaram a 
surgir depois de as autoridades angolanas terem ex pulso 
congoleses que exploravam ilegalmente diamantes nas 
Lundas. Essas pessoas, frisou, foram quei xar-se às auto-
ridades congolesas, já em território congolês. 

Chikoti sublinhou que Angola rejeita completamente as 
acusa ções que forças policiais angolanas tenham feito 
violações em massa a mulheres congolesas. 
O ministro angolano disse que existe uma comissão 
multisectorial entre os dois países que tem elabora do 
inquéritos sobre essas questões. 

A comissão, afirmou, concluiu ter havido apenas uma 
violação sexual a uma mulher. Chikoti referiu que o 
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agente da Polícia Nacional que su postamente partici-
pou na violação “está já a contas com a justiça”. “Vai 
ser julgado para se comprovar se a acusação que lhe é 
imputada é ver dadeira”, acrescentou. 

Aproveitamento político 
O ministro das Relações Exterio res lamentou o facto de, 
na RDC, se estar a aproveitar politicamente es se acto. 
“Vários partidos vão à As sembleia [Nacional congolesa] 
e fazem declarações bombásticas, alegando violações em 
massa que não são, de facto, provadas”, denun ciou George 
Chikoti, para quem o importante é que existe vontade de 
os dois países trabalharem de ma neira coordenada. 

Seja como for, Chikoti avisou que Angola vai dar a 
conhecer o ca so às Nações Unidas, a quem vai reafirmar 
que não permite a imigra ção ilegal. “Vamos mostrar que 
te mos expulso as pessoas e continuar a faze-lo porque 
não permitimos a imigração ilegal, sobretudo quando 
ela afecta um sector sensível da nossa economia e ameaça 
a segu rança do nosso Estado”, sublinhou. 

O ministro assegurou que Angola sempre se mostrou 
aberta ao diálo go, não só com as Nações Unidas, mas 
com os parceiros da RDC. Para isso, quer a outra parte 
tenha a mes ma postura. “Esperamos que a Re pública 
Democrática do Congo con tinue a dialogar connosco 
e não atra vés da imprensa ou de deputados que fazem 
declarações bombásticas que muitas vezes ferem o 
procedimen to normal para o tratamento dessas ques-
tões”, pediu, antes de lembrar que existe um Mecanismo 
Bilateral criado entre os dois países. 

Responsável pelos actos 
Na RDC, de onde partiu para a visita a Angola, Margot 
Wallstrom disse ter conversado com a mulher que 
supostamente foi vítima de violação sexual praticada 
pelo po lícia angolano. 

A representante especial de Ban Ki-moom afirmou que, 
depois da conversa com a mulher, compreen deu que há, 
também, responsabili dades a serem assacadas a RDC. 

“Sei que há responsabilidade do la do da República 
Democrática do Congo relacionada com o tráfico de 
seres humanos e de prostitui ção”, declarou Margot, 
frisando o facto de os dois países trabalharem juntos 
para resolverem estas ques tões. Wallstrom manifestou 
a dis posição das Nações Unidas em apoiar Angola no 
combate à imi gração ilegal e às violações sexuais ao 
longo da fronteira. 
“Qualquer questão que o Governo angolano necessitar 
quanto a essas questões, nós, Nações Unidas, esta remos 
disponíveis para apoiar. Aliás, estamos aqui para isso”, 
salientou. 

Chikoti disse que, durante o encon tro com Margot 
Wallstrom, houve troca de impressões bastante enri-
quecedoras: “Mostramos a dimen são do desafio que 
Angola tem quan to à luta contra a imigração ilegal, par-
ticularmente nas Lundas”. 

O chefe da diplomacia angola na disse ser curioso o 
facto de as expulsões que se registaram nou tros pontos 
da fronteira não terem sido motivo de alegações ou 
es peculações como as que ocorre ram nas Lundas. 

“A exploração ilegal de diaman tes [nas Lundas] provo-
cou proble mas sérios a Angola, não só do pon to de vista 
económico, mas tam bém ambiental e de segurança”, 
re feriu, acrescentando que havia pes soas que exploravam 
diamantes e se encontravam armadas. 

A representante especial do Se cretário-Geral das Nações 
Unidas para a luta contra a violação sexual em situações 
de conflito agradeceu ao ministro das Relações Exterio-
res por a ter recebido. 

Margot Wallstrom disse ter vin do a Angola para obter 
mais infor mações sobre as supostas violações ocorridas 
nas Lundas e as políticas do Executivo para as impedir. 
“Tivemos uma discussão calo rosa e amanhã [hoje] 
terei a opor tunidade de visitar a província da Lunda-
Norte para melhor com preender os desafios que Angola 
enfrenta relativamente à imigra ção ilegal”, disse. Angola 
e a RDC partilham uma fronteira terrestre de 2.511 
quilómetros. 

9.11  Morto á facada por 100 kwanzas 
no Cazenga
AGORA
12 De Março 2011

Segundo testemunhas, a víti ma encontrava-se a traba-
lhar, tendo sido surpreendida por um grupo de delin-
quentes que lhe pediram 100 kwzs. Ao rejeitar, dizendo 
que não dispunha do valor, bateram- lhe e tiraram todo 
o dinheiro que tinha nos bolsos, apunhalando-o de 
seguida. Vertendo muito san gue, acabou por morrer no 
local. 

Esta acção foi protagonizada por elementos com idades 
entre os 18 e 20 anos, munidos de gar rafas e outros 
objectos contun dentes, criando pânico no mercado. 

Os actos protagonizados pelos amigos do alheio nos 
Kwanzas, resultaram, para além da vítima mortal, no 
ferimento de várias pessoas. Paulino, natural de Ben-
guela, veio trabalhar para Luan da como roboteiro, 
para sustentar a farm1ia que vive nas terras das acácias 
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rubras. Desconhece-se, até agora, o que terá motivado 
os assaltantes, sabendo-se apenas que enquanto durou a 
contenda, a Polícia não se fez presente. Com o encerra-
mento do mercado Roque Santeiro, aumentou significa-
tivamenteadelinquêncianobairro•

Manuel Capemba, 22 anos, espancou o pai para suposta-
mente apoderar-se da casa. O facto ocorreu recentemen te 
no bairro dos Ossos, no Sambizanga. Manuel Faus tino, 42 
anos, disse ao AGO RA que estava a conviver quando o filho 
irrompeu abusivamente, abrindo a arca que continha cerveja, 
apoderando-se imediata mente de algumas garrafas. 

Ao tentar repreendê-lo, o rapaz investiu contra o pai, 
atirando-lhe, além de garra fas, alguns utensílios 
do mésticos, numa atitude agressiva que visava acabar 
com a vida do progenitor. 
“Não aconteceu o pior graças à intervenção dos vi zinhos”, 
conta Faustino, vi sivelmente amargurado. O agressor já 
estáacontascomajustiça.•

9.12  Nações Unida desdramatizam 
relatos de casos de violação sexual 
na fronteira
Jornal de Angola
15 De Março de 2011

A representante especial do Se cretário-Geral da ONU 
para a luta contra a violação sexual em situa ções de con-
flito descartou, on tem, em Luanda, a ocorrência de vio-
lações sexuais em massa na fronteira entre Angola e a 
Repúbli ca Democrática do Congo (RDC). 

“Não devem existir casos de viola ções, ocorreu apenas 
um, que deve ser o último”, afirmou Margot Walls trom 
aos jornalistas, após ter sido re cebida, na Cidade Alta, 
pelo Vice Presidente da República, Fernando da Piedade 
Dias dos Santos. 

Através das comissões bilaterais, referiu, os dois Estados 
devem es tar permanentemente informados e procurar 
mecanismos para preve nir e combater casos de violência 
sexual que possam ocorrer ao lon go da fronteira. 
Margot Wallstrom pediu às auto ridades congolesas 
que colaborem com o Executivo angolano na en trega 
de informações sobre prová veis ocorrências de violações 
se xuais na fronteira. 

A par disso, apelou ao Governo an golano que reforce 
mecanismos de segurança que permitam evitar este 
tipo de crimes. A representante do Secretário-Geral da 
ONU elogiou o Executivo de Angola por ter tomado 
uma “posição séria” em relação à violência sexual na 
fronteira entre os dois países, salientando que as Na ções 

Unidas têm todo o interesse em velar pela prevenção 
destes crimes.

O ministro das Relações Exterio res, Georges Chikoti, 
negou, no sá bado, após um encontro com Mar got 
Wallstrom, o envolvimento de efectivos da Polícia 
Nacional em casos de violações sexuais contra congo-
lesas, ocorridas em 2010, ao longo da fronteira entre 
Angola e a República Democrática do Congo. 

Georges Chikoti lembrou que as queixas de violações 
sexuais co meçaram a surgir depois de as au toridades 
angolanas terem expulso congoleses que exploravam ile-
galmente diamantes nas Lundas. Es sas pessoas, frisou, 
foram queixaram- se às autoridades congolesas,já em ter-
ritório congolês.
 
Margot Wallstrom que ontem re gressou a Nova Iorque, 
visitou a pro víncia da Lunda-Norte, onde inspec cionou 
o campo de refugiados e o posto fronteiriço com a 
República Democrática do Congo. 

9.13  Governo inocenta Forças Armadas
Novo Jornal
18 de Março de 2011

O Governo angolano terá mostra do durante uma 
reunião com altos funcionários das Nações Unidas, 
provas de que os militares angola nos estão inocentes, no 
que a vio lações sexuais de imigrantes diz respeito. 
Segundo uma fonte militar, os re presentantes angolanos 
mostra ram aos representantes da ONU fo tografias de 
militares congoleses a abusarem sexualmente das víti-
mas, o que deixou, o outro lado, da RDC constrangido, 
sem poderem  se defender, porque não levavam provas 
para contrapor.
 
“O problema é que do nosso lado tem havido alguns 
problemas, por exemplo de usurpação de alguns bens 
dos imigrantes expulsos, e do outro lado ainda é pior, e 
os con goleses atiram as culpas para este lado. A tensão 
entre os dois países está a subir de tom, por várias ra zões, 
como a questão da platafor ma marítima, por causa do 
petró leo, e até ao problema terrestre, onde os congoleses 
estão a levan tar os marcos e a ocupar zonas do nosso 
território”, disse a nossa fonte.
 
Segundo ainda a nossa fonte, es te problema entre Angola 
e a RDC poderá futuramente trazer graves problemas 
para os dois países, uma vez que “ainda existe a questão 
do baixo Congo, onde há ideias sobre o rei do Congo 
que estão a crescer e a envolver território angolano”, 
confidenciou-nos a mesma fonte. 
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Entretanto, a representante espe cial da ONU, que esta 
semana es teve de visita ao nosso país, defen deu que a 
República Democrática do Congo (RDC) deve apre-
sentar provas documentais quando cons tatar actos de 
violência sexual na fronteira com Angola, para que o 
Governo angolano possa actuar. “Seria importante que 
a parte con golesa pudesse documentar todos os casos 
e enviar para o Governo angolano, para que possa 
agir com base na informação obtida”, suge riu Margot 
Walltrom, quando fala va à imprensa.
 
Margot Walltrom teve a oportuni dade de se deslocar à 
província da Lunda Norte para averiguar as de núncias 
feitas pelos congoleses. No local, a representante espe-
cial da ONU teve a oportunidade de de bater a questão 
com os congoleses e com técnicos dos serviços de saú de 
locais, os quais disseram haver muitos casos. 

No entanto, Margot Walltrom afir mou que a “curta 
visita” que fez “não permite afirmar que houve violações 
sistemáticas”. 

A representante da ONU garantiu ainda que as Nações 
Unidas e as autoridades angolanas farão tudo para pre-
venir as violações sexuais. “Não haverá tolerância para 
aque les que praticam crimes do género”, sublinhou, 
acrescentando que o Governo de Angola não tolera 
impunidades.
 
Margot Walltrom recebeu tam bém garantias do 
Executivo an golano de que as Nações Unidas serão 
informadas sempre que hou ver repatriamentos massivos 
para a RDCongo, para que a ONU possa monitorizar 
o processo. 

O ministro das Relações Exteriores, George Chikoti, 
afirmou à impren sa que Angola não tem nada a es conder 
porque “está ciente de que não existem e nunca existiram 
vio lações sistemáticas e massivas”. “Mas é necessário que 
se saiba que Angola não vai parar com as expul sões de 
imigrantes ilegais”, afir mou na ocasião.
 
As relações entre a Angola e a RDC conheceram 
momentos de verda deira tensão, devido aos milhares de 
congoleses expulsos daquele país desde Dezembro, com 
desta que para garimpeiros congoleses que trabalhavam 
na Lunda Norte. As denúncias surgiram em Novem bro, 
quando a agência das Nações Unidas para os Assuntos 
Humani tários (OCHA) instou Angola e a RDC a inves-
tigar alegadas violações de 700 mulheres congolesas 
expul sas por Luanda para Kinshasa. Segundo as denún-
cias, as 700 mu lheres faziam parte de um grupo de cerca 
de sete mil congoleses ex pulsos de Angola em Outubro e 
te riam sido violadas por soldados an golanos. 

9.14  O estigma e o desrespeito no 
género persistem
Semanário Factual
De 19 a 26 de Março de 2011

Em pleno século XXI, ainda são notáveis os actos de 
estigma e de desrespeito que as mulheres angolanas, em 
particular as luanden ses, têm sido alvo. 

Vários relatos indicam que, nos diferentes estratos da 
sociedade, sobretudo na camada mais vulnerável, a vio-
lência no género femi nino se mantém na ordem do dia. 

O espancamento, o abandono, a violação fisi co-moral e 
a morte são si tuações que nunca esca pam do quotidiano 
de muitos lares na província de Luanda, onde as mu lheres 
são as maiores víti mas. Na sua maioria, estes actos termi-
nam em trau mas ou mesmo em suicí dio das vítimas. 

Em Luanda, são visí veis actos que afectam de forma 
negativa o respeito do género, visto, perante a le~ ambos 
gozarem dos mesmos direitos e deveres. 

No sentido de apurar a situação que mulheres vi venciam, 
o Factua! abor dou duas cidadãs que ex plicaram 
um pouco do que se tem vivenciado em Luanda, no que 
toca ao es tigma e ao desrespeito no género. 

Joana do Carmo, do méstica há cerca de cinco anos, falou 
ao Factual sobre a situação de estigma e desrespeito que 
viveu du rante três anos com o seu marido, 

“Eu tive de suportar si tuações desagradáveis com o meu 
ex-marido quando me decidi a arranjar um trabalho. No 
princípio, eu queria voltar a estudar depois da minha 
primeira gravidez, mas ele insistiu que não podia porque 
ti nha de cuidar de casa e da criança. Posteriormente, ti ve 
outro filho e a situação financeira em casa deixava me 
agastada, devido às di ficuldades que passava, vis to 
que nem sempre ele se mostrava disponível em deixar 
dinheiro em casas para supor as necessidades”.
 
A partir daí, foi então que a jovem Joana do Car mo se 
decidiu a arranjar trabalho, no sentido de conseguir 
suportar as necessidades de casa, pois o marido nem 
sempre estava disponível. 

“Quando lhe contei que tinha arranjado traba lho, ele 
ficou muito furioso ao ponto de me agredir e a dizer 
que não era só traba lho e que fazia prostituição, e se 
eu continuasse deveria abandonar-me. Mas, como eu 
necessitava mesmo de fazer alguma coisa e não depender 
apenas dele, de cidi-me a continuar a tra balhar e, sempre 
que che gasse a casa, havia briga”. 
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A jovem deu a conhe cer que o marido acabou por aban-
doná-la com as duas crianças, mas, com a perseverança, 
conseguiu dar volta à situação que lhe foi imposta pelo 
parceiro. 

“Hoje, consegui sair do trauma e erguer a cabeça. Agora, 
depois de dois anos da nossa separação, ele deseja regres-
sar a casa e aceitar o meu trabalho, mas, com toda a 
sinceri dade, não o quero mais, apenas que ele continue 
a prestar assistência aos fi lhos e mais nada”, explicou a 
jovem, de 35 anos de ida de. 

Já para Cláudia Dias (nome fictício para prote ger a iden-
tidade da fonte), a situação é mais. desolado ra. A jovem, 
de 36 anos de idade, foi infectada com o virus HIV /
Sida pelo seu companheiro. 
“Depois de eu ter des coberto que estava grávida, o meu 
ex-companheiro batia-me e ameaçava ma tar-me, pois ele 
sabia que me tinha infectado. Depois de eu descobrir 
que estava infectada, ele abandonou-me e ameaçou-me 
que se contasse a alguém acabava com a minha vida”, 
quei xou-se Cláudia Dias.
 
Hoje, a jovem passa por várias dificuldades, pois o ex-
-companheiro pouco ou nada presta assistência à jovem 
e aos filhos, pelo que necessita de ajuda. Cláudia Dias 
vive com os três filhos, dependendo do apoio de fami-
liares e de pessoas caridosas que procuram minimizar o 
sofrimento de uma mulher estigmati zada e abusada dos 
seus direitos. O Factual tomou conhecimento de que a 
jovem já recorreu, em 2010, à Policia da III Divisão do 
Cazenga e à Campanha de Aconse lhamento Jurídico, 
no âm bito da jornada Mar ço/Mulher, mas nada foi 
solucionado. 

Numa anterior entre vista concedida ao Factua!, a jurista 
Isabel Maiato apelou às mulheres para que não encobris-
sem as situações de estigma e de desrespeito a que são 
sub metidas pelos seus mari dos. 

Segundo a jurista, é preciso que as mulheres denun-
ciem os actos que violem a sua integridade física e moral 
dentro do lar. 

9.15  Onda de assaltos deixa moradores 
em pânico
Agora
19 De Março de 2011 

Há pânico entre os moradores do pro jecto habitacional 
Nova Vida. Tudo porque os amigos do alheio encon-
traram ali, de há uns meses à data, terreno fértil para 
desenvolverem as suas actividades criminosas. 

Os assaltos ocorrem, sobre tudo na chamada zona dos 
prédios, um conglomera do de blocos habitacionais de 
de zasseis apartamentos cada, particularmente nos edi-
fícios fronteiriços ao popular bairro da Lixeira, onde se 
situam a rua 50 e adjacentes, local que carece de ilu-
minação, e que serve de refúgio aos assaltantes. 

No início eram apenas peque nos roubos de retroviso-
res, de pis cas e faróis, ou das tampas dos depósitos de 
combustível das via turas. O aumento da população resi-
dente, do número de obras que começaram a ser ergui 
das na designada segunda fase, e a extin ção dos merca-
dos do Quintalão e até do Roque Santeiro, trouxeram 
consigo os ladrões de telemóveis, de carteiras e, final-
mente os assal tantes de viaturas e de residên cias, verda-
deiros especialistas, que em poucos minutos conse guem 
arrombar portas ou janelas, e limpar o recheio de uma 
sala. Como quem conta até dez.

Foi o que aconteceu há poucos dias com José Maventa e 
Isabel Marques, mais os dois filhos, já maiores de idade, 
enquanto dor miam. Os assaltantes que, segun do teste-
munhas, vieram em número de três, ainda acenderam e 
fumaram um cigarro de liamba, antes de treparem pelas 
gra des do rés-do-chão, a coberto da folhagem do jardim, 
para a varan da do primeiro andar, no aparta mento n08 
do edifício 39. Depois de arrombarem a porta da varan-
da, dispuseram da casa como bem entenderam. 

Cerca das 3.30 horas, a proprietária acordou com o pres-
sentimento de que teria ouvi do passos junto à porta do 
seu quarto. 

Pensando que um dos filhos necessitasse de alguma 
coisa, saiu para investigar. Foi até à sala, achando-a 
muito despida, procurou pelo que faltava. Foi então 
que percebeu que o plasma e o descodificador já lá não 
moravam. 

A porta e o portão gradeado esta vam abertos. Sem 
demora acordou os filhos e correram para a esquadra 
onde deram conta da ocorrência. Mas foi de regresso 
casa que perceberam que a dimensão do roubo não se 
resumia aqueles dois objectos. Os ladrões tinham levado 
dois telemóveis, uma botija de gás, trezentos dólares em 
dinheiro e ainda tiveram tempo para seleccionar seis 
garrafas de whisky velho, de 12, 15 e 20 mos, de boas 
marcas, que foram buscar à garrafeira localizada junto à 
porta do quarto do casal. 

Na mesma noite e, mais ou me ios à mesma hora, no 
edifício paralelo, um grupo de assaltantes não se sabe 
se os mesmos trepou pelas grades das varandas até ao 
segundo andar. Um dos moradores, identificado como 
andamento, sentiu necessidade de urinar estranhou ao 
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ver o anormal esvoaçar do cortinado da sala. Pensou que 
alguém se tinha esquecido de fechar a porta da va randa 
e dispôs-se a efectuar tal operação.

Foi quando quase cho cou com um assaltante, que entre-
tanto fazia sinais para que os parceiros subissem, pois a 
área es tava livre. O jovem conta que, ao vê-lo, o ladrão 
dispôs-se a saltar daquela altura. «Ficou suspenso no 
ar, porque segurei-lhe pelos calções e comecei a gritar 
por aju da, mas demoraram muito e eu tive de o soltar 
porque era muito pesado» contou. Mesmo assim, apesar 
da queda, de urna altura considerável, o ladrão levan-
tou-se de pronto e, com os comparsas, foram refugiar-se 
na escuridão do bairro da Lixeira. 

Urna semana antes, num edifí cio localizado na mesma 
rua, Zita da Silva acordou de madrugada, cerca das 
quatro horas, e prepa rou-se para aquecer água. Mas o 
fogão não acendia e ela não de morou a perceber porquê. 
No lu gar da botija e do redutor, já não estava nada. 
Acordou os filhos e não tardou a perceberam que a porta 
da varanda fora arrombada. Os ladrões haviam levado 
tam bém, para além dos acessórios da cozinha, algumas 
garrafas de vi nho e um telemóvel. 

Todas as semanas os moradores são confrontados com 
situações semelhantes, e o recurso aos gra deamentos 
virou moda, até mes mo para quem reside em andares 
aparentemente inacessíveis. 

Entretanto, jovens, geralmente aos pares, fazendo-se 
transportar em motorizadas, elegeram as mu lheres como 
as suas vítimas prefe renciais. Actuam ao cair da noite e, 
na maior parte das vezes seguem a vítima desde a entrada 
do pro jecto, até ao seu destino. Isso mes mo aconteceu 
com Maria João, que se presume ter sido seguida desde o 
hipermercado Kero, de onde saiu às 19 horas, com muitas 
compras. Para encurtar a distância entre o seu aparta-
mento e a viatu ra, estacionou-a junto à porta do edifício. 
Abriu o porta-bagagem e depois de pedir auxílio aos da 
casa, dispôs-se a tirar os sacos com as compras. Um jovem 
apro ximou-se, com as mãos nas costas. 

Não vinha oferecer ajuda. O indi víduo mostrou uma 
afiada catana e a mulher só teve tempo de le vantar o 
braço para proteger a ca beça. Chuviscava nessa noite 
e o sangue do braço cortado até ao osso rapidamente 
espalhou-se pela entrada e escadas do edifício para onde 
João fugiu, enquanto o ladrão desaparecia, montado 
a pendura, na motorizada, com a carteira alheia. Dias 
mais tarde al guém encontrou a referida sacola, já despida 
do essencial, algures junto ao Gamek. 

Isabel Dinis, que mora num se gundo andar, foi surpre-
endida à porta de casa, ao abrir a pasta para tirar a chave. 

O ladrão, que a seguiu escadas acima como se de um 
visitante se tratasse, pediu-lhe apenas que lhe passasse 
o telemó vel, e que não estrilhasse. Depois saiu calma-
mente, deixando a se nhora atónita e muda. 

Há três semanas, agentes da po lícia mandaram parar, no 
interior da urbanização, um motociclista, que se fazia 
acompanhar do pen dura, e que desobedeceu à or dem. 
Deu-se então início a uma perseguição, que terminou 
quan do os fugitivos abandonaram o veículo e desapa-
receram para par te incerta. A motorizada, confisca da 
pelas autoridades, seria depois identificada por alguns 
morado res, como sendo a mesma utiliza da por uma 
dupla de assaltantes, certamente a mesma que se pôs em 
fuga ao ver-se perseguida. 

O registo do último assalto tem data do sábado passado 
quando, cerca das 11 horas, cinco indiví duos armados 
(dois deles com metralhadoras) irromperam pela conhe-
cida «cantina do Alex», lo calizada sobre a vala de dre-
nagem que estabelece a fronteira entre o Nova Vida e a 
Lixeira, e depois de terem feito reféns e amarrado dois 
clientes que ali se encontravam, trancando-os numa 
pequena des pensa, fecharam as portas de aces so e exi-
giram, do proprietário, o dinheiro da caixa (quinze mil 
kwanzas), para além de vinte car tões de recarga para tele-
móvel, da operadora Unitel. Depois, os ladrões saíram 
calmamente. A polí cia não foi informada do ocorrido. 
Sabe-se que o comerciante, de ori gem senegalesa, reside 
em Luan da na condição de estrangeiro ilegal, razão pela 
qual evitou o re curso às autoridades. 

Semanas antes, Daniel Cacha péu, empregado do mini 
mercado Welwitchia, fora violentamente agredido 
naquele local, à catana da, por volta das 19.30 horas, 
numa frustrada tentativa de furto levada a cabo, segundo 
testemu nhas, por cinco indivíduos. Curio samente, o 
episódio ocorreu a cinquenta metros da 36a Esquadra. 

São apenas alguns exemplos do que vem acontecendo 
com muita frequência. Situação que vem pro vocando a 
indignação dos mora dores, sobretudo porque a polícia 
insiste em dizer que ignora, que os indicadores não 
deixam trans pirar nenhuma anormalidade, e que, por-
tanto, a situação está sob controlo. 

Com uma extensão de 483 hec tares, o Projecto Nova 
Vida é de limitado, a norte pela avenida Pedro de Castro 
Van-dúnem «Loy» e pelo bairro da Lixeira, a sul pelo 
bairro Dangereux, a este pelo Simeone e a oeste pela 
divi são da Samba. Embora não te nha sido ainda feito 
senso algum, a sua população está esti mada entre doze a 
dezasseis mil habitantes. 
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9.16  Nova frente contra a violência 
sobre a mulher
Angolense
De 26 de Março a 02 de Abril de 2011

Em alusão à jornada Março/Mulher, a sociedade de 
Senhoras da Igreja Assembleia Internacional Da Paz 
(Assembleia De Deus Petencostal De Angola) reali zou 
um encontro sob o lema Eu Sou A Serva do Senhor, no 
Museu De Historia Natural, que contou com a partici-
pação da Ministra da Família e Promoção da Mulher, 
Genoveva Lino a pastora Brígida Bruno ressaltou que 
o evento serviu também para trocar exper iência com 
outras mulheres, tendo como objectivo prin cipal ajudar 
mulheres angolanas a conhecer a Cristo, participar no 
com bate à delinquência Juvenil e à violência, tanto física 
como moral. 

“Este encontro serviu para que as mulheres enten dam 
que não devem apenas limitar-se em ser donas de casa, 
mas compreender que Deus tem um propósito para cada 
uma de nós, para servir a nação, evangelizar. Deus quer 
que as mulheres lhe sir vam, independentemente da sua 
posição social”, disse a Pastora. 

A Ministra da Família e Promoção da Mulher, 
Ge noveva Lino, disse que este tipo de evento serve para 
reflectir. Salientou que a igreja tem um papel primor-
dial e fundamental na sociedade. “Educar uma mulher 
é educar uma Nação. Cada mulher deve ser pro dutora 
deste desenvolvimen to que está a verificar-se nos tempos 
actuais”, frisou, tendo acrescentado que saiu do encon-
tro satisfeita e ale gre. 

Segundo Maria da En carnação Pimenta, Psicólo ga 
Clínica e docente Uni versitária, este tipo de en contros 
é de grande im portância, porque congrega as mulheres 
para um pro pósito único e permite com partilhar vários 
aspectos da sua vida. “Temos uma mis são muito grande, 
criar um homem que vai para sociedade, para tornar esta 
sociedade melhor”, disse também docente uni versitária 
pensa que o Março Mulher deve ser um mês de refle-
xão para todas as mulheres e para toda sociedade, pelo 
papel que a mulher tem no desenvolvi mento da própria 
sociedade. “Hoje é impos sível aceitarmos um desen-
volvimento social sem in cluirmos a mulher”, realçou. 

A psicóloga aconselhou as mulheres a reflectirem no seu 
desenvolvimento pes soal. “A emancipação da mulher 
não se dá de bande ja, é preciso que se engaje nos estudos, 
ser humilde para estar lado a lado do homem e poder 
discutir os seus direitos”, acrescentou. 

9.17  Chuva inundou várias casas 
particulares
Jornal de Angola
26 De Março de 2011

A Intensa chuva que caiu, na ma drugada de segunda 
para terça  feira, na cidade de Ondjiva, causou avultados 
prejuízos materiais, com dezenas de casas submersas, 
mo bílias a flutuar e multas famílias sem abrigo.
 
Na manhã de terça-feira, em vá rias zonas do centro da 
cidade e nos bairros Pioneiro Zeca, Castilhos e Naipalala 
viam-se muitas pessoas a tentarem salvar haveres e outras 
a retirarem água do interior das ca sas, com baldes, latas, 
jarros, com tudo que tinham à mão.
 
Rogério Mavulino, morador da rua Simione Mucune, 
no centro da cidade, disse que já previa a situação e que, 
por isso, não pregou olho, desde o início da chuva. Por 
volta das 3h 00 viu impotente a água en trar em casa, de 
uma única divisão, onde vive com a mulher e três filhos. 
O quintal ficou praticamente inun dado, embora a casa 
não tenha sido muito afectada. 

Procura de casas para alugar 
Muitas pessoas, com medo de ou tra chuvada com a 
mesma intensida de, abandonaram as casas e procu ram 
arrendar outras em locais de maior segurança.
 Mavulino, por falta de possibili dades financeiras, não 
pode fazer is so. Resta-lhe esperar que as chu vas cessem. 
Até quinta-feira, não tinha sido apurado o número de 
familias afec tadas pela chuva. As cheias não se verifi-
caram somente em casas par ticulares. Vários serviços 
públicos e privados também foram afectados.
 
As instalações da direcção pro vincial da Assistência 
e Reinserção Social, da empresa LEVON e da Es cola 
Superior Politécnica, que teve de suspender as aulas, 
também so freram os efeitos da chuva. 

Os bairros Pioneiro Zeca, Casti lhos, Bangula e Naipalala 
também ficaram inundados, mas, ontem, em parte das ruas 
já era possível a circulação de pessoas e de viaturas. A rua 
Simione Mucune ficou, igual mente inundada, afectando 
as ins talações da administração munici pal do Kwanhama, 
da TAAG, da biblioteca provincial, da Unitel, da escola do 
ensino primário 122 e va rias casas particulares.
 
Devido às ruas inundadas, mui tos funcionários públicos 
não fo ram trabalhar. Há também muitas fossas entu-
pidas, provocando um cheiro nauseabundo. A cidade 
não tem um sistema de drenagem que permita o escoa-
mento das águas, o que origina que fiquem estagnadas 
em quintais e nas vias públicas.
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A sucção das águas, com o recur so a carros cisternas, 
sugerem algu mas pessoas, resolvia parte do pro blema. A 
entrada da água da chuva em casas deve-se, também, aos 
entu lhos nas ruas, resultantes das obras de reabilitação 
da cidade, que impe dem a sua circulação. 

Governo procura soluções 
O vice-governador para sector técnico e infra-estru-
turas disse que a Comissão de Protecção Civil está 
a retirar as águas estagnadas nos quin tais do bairro 
Pioneiro Zeca. 
“Esperamos que, no quadro da realização do plano 
integrado das infra-estruturas da cidade de Ondji va, 
a situação do tratamento da dre nagem das águas, que 
caem dentro do perímetro dos diques de protec ção, 
tenha solução imediata”, afir mou Cristino Ndeitunga. 

Esta é uma questão que requer um estudo integrado 
de todo o sistema de drenagem da cidade de Ondjiva, 
referiu, adiantando que se aguarda que o gabinete 
técnico comece a es truturar o lançamento do estudo 
pa ra, nos próximos tempos, se resolver o problema de 
drenagem das águas de uma forma sustentável. A situa-
ção, lembrou, é também preocupan te no município do 
Namacunde, on de há também casas inundadas. 

O governo provincial, disse, está a fazer um levanta-
mento para es tudar medidas a tomar para mini mizar 
situação. 

9.18  Nova frente contra a violência 
sobre a mulher
Angolense
De 26 de Março a 02 de Abril de 2011

Em alusão à jornada Março/Mulher, a sociedade de 
Senhoras da Igreja Assembleia Internacional Da Paz 
(Assembleia De Deus Petencostal De Angola) reali zou 
um encontro sob o lema Eu Sou A Serva do Senhor, no 
Museu De Historia Natural, que contou com a partici-
pação da Ministra da Família e Promoção da Mulher, 
Genoveva Lino a pastora Brígida Bruno ressaltou que 
o evento serviu também para trocar exper iência com 
outras mulheres, tendo como objectivo prin cipal ajudar 
mulheres angolanas a conhecer a Cristo, participar no 
com bate à delinquência Juvenil e à violência, tanto física 
como moral. 

“Este encontro serviu para que as mulheres enten dam 
que não devem apenas limitar-se em ser donas de casa, 
mas compreender que Deus tem um propósito para cada 
uma de nós, para servir a nação, evangelizar. Deus quer 
que as mulheres lhe sir vam, independentemente da sua 
posição social”, disse a Pastora. 

A Ministra da Família e Promoção da Mulher, 
Ge noveva Lino, disse que este tipo de evento serve para 
reflectir. Salientou que a igreja tem um papel primor-
dial e fundamental na sociedade. “Educar uma mulher 
é educar uma Nação. Cada mulher deve ser pro dutora 
deste desenvolvimen to que está a verificar-se nos tempos 
actuais”, frisou, tendo acrescentado que saiu do encon-
tro satisfeita e ale gre. 

Segundo Maria da En carnação Pimenta, Psicólo ga 
Clínica e docente Uni versitária, este tipo de 
en contros é de grande im portância, porque congrega 
as mulheres para um pro pósito único e permite com-
partilhar vários aspectos da sua vida. “Temos uma 
mis são muito grande, criar um homem que vai para 
sociedade, para tornar esta sociedade melhor”, disse 
também docente uni versitária pensa que o Março 
Mulher deve ser um mês de ref lexão para todas as 
mulheres e para toda sociedade, pelo papel que a 
mulher tem no desenvolvi mento da própria socie-
dade. “Hoje é impos sível aceitarmos um desen-
volvimento social sem in cluirmos a mulher”, realçou. 

A psicóloga aconselhou as mulheres a ref lectirem 
no seu desenvolvimento pes soal. “A emancipação da 
mulher não se dá de bande ja, é preciso que se engaje 
nos estudos, ser humilde para estar lado a lado do 
homem e poder discutir os seus direitos”, acrescento. 

9.19  Mulheres de Ndalatando lutam por 
afirmação na sociedade
Jornal de Angola
31 De Março de 2011

As mulheres do município de Kwanza-Norte, enqua-
dradas nos  vários sectores da vida económica e política, 
na semana finda, o sentimento de verem respeitados os 
seus direitos, principalmente no que toca a igualdade de 
género e às oportu nidades de emprego.                               

As mulheres na sua maioria mães e esposas, algumas 
das quais, vítimas de diferentes tipos de vio lências de 
género, foram unânimes o desenvolvimento social e a 
paz têm permitido lutar pelos d ireitos, principal mente 
no que toca à liberdade de expressão junto das institui-
ções judiciais que lhes garante algu ma segurança no tra-
balho e até mesmo em casa. 

 Maria Sebastião, professora de profissão, é de opinião 
que a for mação académica e profissional são factores 
fundamentais para a auto-afirmação de uma mulher. 
Em relação a violência no lar, disse que a falta de  diálogo 
e o desem prego contribuem em grande medi da para o 
surgimento do fenómeno. 
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Em Ndalatando, apesar de algu mas mulheres 
estarem dispostas a lutar pelos seus direitos, outras 
mulheres mostram-se cépticas em relação à denúncia 
de maus-tratos que sofrem dos cônjuges. 

Ana Adão, residente no Cazen go, precisou que na 
comunidade em que vive assiste quase sempre epi-
sódios tristes de vizinhas que são espancadas pelos 
maridos. Acrescentou que a maior parte destas 
temem denunciar os espo sos com medo destes serem 
presos por muito tempo ou as abandona rem para 
sempre. 

“Muitas de nós aguentamos por que temos medo 
de perder o lar ou ficar a aguentar os filhos e a 
casa sozinhas”, disse uma das vítimas, que pediu o 
anonimato. 

Dezenas de casos de violência são notificadas em 
três meses
De Janeiro a 23 de Março do corrente ano, a direc-
ção diversas, com destaque para o incumprimento 
de mesada com 25 casos, 16 de aban dono de lar, 
15 por ofensas corpo rais. A fuga à paternidade e 
chanta gem registaram quatro casos cada, três em 
desalojamento e privação de bens, adultérios dois 
e uma ameaça de morte. Dos casos em referência, 
17 não tiveram solução na sala de aconselhamento 
da di recção de tutela e foram encami nhados à 
Procuradoria provincial. 

A directora provincial da Família e Promoção da 
Mulher no Kwanza -Norte, Teresa da Costa, afirmou 
que as mulheres angolanas devem encarar o mês de 
Março com pro funda ref lexão. Realçou o envol-
vimento do Executivo em relação à redução da vio-
lência doméstica, destacando os estudos em curso 
no Parlamento para promulgação de uma lei que 
condene no, o que, na sua opinião uma mais-valia 
para as famílias angolanas. 

Teresa da Costa m sua preocupação em surgimento 
de alguns casos em que supostos parentes de pessoas 
falecidas se apoderam dos bens deixados por estas e 
com a onda de violência nos lares. 

De Janeiro a Março deste ano, segundo a directora, 
foram notificados seis casos, dos quais três resul-
taram no desalojamento e igual número de casos 
em privação de bens. Durante o mês consagrado 
a mulher, várias acções foram organizadas pelo 
governo com vista a sensibilizar para boa convivên-
cia das famílias nos lares. 
          

Para garantia de um parto seguro e redução da 
mortalidade infantil na comunidade foram forma-
das no município do Lucala na comuna de Dange 
Ya Menha, Cambambe, 92 parteiras tradicionais, 
numa parceria com a direcção provincial da Saúde. 
O mesmo projecto abarca ainda a formação de124 
conselheiros de famílias em todos os municípios. 
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10.  AMBIENTE 

10.1  Um ambiente limpo e verde é 
desafio de todos
Jornal de Angola
1 De Março de 2011

O Ministério do Ambiente tem vindo a promover, nos 
últimos dois anos, diversas acções ao ní vel da produção 
de legislação ambiental que defenda um cres cimento 
económico sustentado. Neste período, foi desenvolvida 
uma série de acções de controlo que alteraram as práti-
cas corren tes contra o ambiente em muitos sectores de 
actividade. Hoje, qual quer projecto de construção tem 
que ser acompanhado de um es tudo de impacto ambien-
tal. Numa entrevista concedida ao Jornal de Angola, 
Domingas Brito, directo ra nacional das Tecnologias 
Am bientais, fala dos desafios do sector e defende a 
necessidade, de Angola começar a abraçar as tecno-
logias limpas, para que existam cidades mais verdes e 
ecológicas. 

Jornal de Angola – Qual é a vo cação da Direcção Nacional 
de Tecnologias Ambientais? 
Domingas Brito – Esta direcção, de acordo com o esta-
tuto or gânico recentemente reajustado, passou a ter a 
vocação de incenti var e fazer com que as tecnologias 
ambientais sejam realizadas em to dos os sectores da vida 
económica, e incentivar também o investimento nas tec-
nologias limpas em Angola. Ela é recente e vamos esfor-
çar-nos para que os desígnios por que foi criada sejam 
alcançados.
 
JA – O sector tem conseguido concretizar muitos projectos 
ambientais? 
DB – Temos conseguido, de  facto. As nossas atenções 
estão voltadas para as questões que têm a ver com os 
princípios do desenvolvimento sustentável, já que há 
necessidade de harmoni zar a questão ambiental com 
os sectores económicos e sociais. E fundamental que 
tenhamos uma legislação forte e uma educação, sensi-
bilização e capacitação ex tensiva, para que a harmoni-
zação dos sectores seja possível. Contu do, há muito a 
ser feito. Temos a Lei Base do Ambiente, que vai relação 
com o ambiente. 

JA – Luanda está quase despi da de verde. Há programas 
defi nidos para que tenhamos uma ci dade mais verde? 
DB – Na minha visão, esta é uma matéria da respon-
sabilidade de to dos. Esta é uma questão tão delicada 
que precisa da intervenção do Exe cutivo, investidores, 
consumidores e sociedade civil. A responsabilidade de 
construir um meio ambiente lim po e verde é um desafio 
de todos nós. A questão ambiental é transversal, daí ser 

necessário que todo nosso es forço esteja voltado para o 
cumpri mento dos princípios, acordos e con venções inter-
nacionais, bem como a realização de todas as medidas 
que visem a salvaguarda e protecção da biodiversidade. 
Creio que existem princípios orientadores do Executi vo 
que passam pela mitigação dos níveis de poluição, reali-
zação de tec nologias limpas, quer nos sectores da indús-
tria, energia e água e até dos transportes. Todos estes 
sectores de vem trabalhar para que o ambiente seja cada 
vez mais saudável. 

JA – A realização de tecnolo gias limpas é um dado novo. 
Co mo andamos nessa área? 
DB – Para mitigar os níveis de poluição é preciso 
apostar nas tec nologias limpas. Como sabe, um dos 
maiores vectores para a mitiga ção da poluição é o 
recurso às ener gias renováveis. Os nossos objecti vos, 
nesse sentido, vão conduzir- nos a isso. Há potencial 
para que a criação de energias renováveis se torne pos-
sível. Temos bons ventos, uma vasta rede hidrográfica 
e muito sol. Podemos aproveitar tudo isso para reduzir o 
uso das energias fós seis, responsáveis pela emissão dos gases 
de efeito estufa. 

JA-O que está a ser feito? 
DB – Estamos num processo de transferência dessas tec-
nologias limpas e isso passa pelo conheci mento e troca 
de experiência. Por isso, em Maio vamos realizar a F ei ra 
do Ambiente, uma plataforma para capacitar, educar a 
população e empresas, bem como oferecer so luções tec-
nológicas amigas do ambiente. Contamos com exposi-
tores II de Portugal, Espanha, Brasil, Estados Unidos, 
entre outros, o que representa um passo para a busca de s 
tecnologias limpas e sustentáveis. Que Importa também, 
para isso, a instalação de um Centro do Clima, que me 
parece ser preocupação do Exe cutivo, e um Centro de 
Investigação Tecnológica, para que se tenha resultados 
mais eficazes sobre aspec tos relacionados com a poluição 
at mosférica, o potencial solar e uma base de dados que 
nos permita obter toda a informação sobre o ambiente. 

JA – Os nossos parques nacio nais estão bem conservados?
 DB – Sim, mas precisam de al guma intervenção. A 
reabilitação dos parques é uma meta. Precisa mos prote-
ger os parques com uma gestão destinada a eles. Te mos 
de investir na fiscalização com meios tecnológicos e o 
siste ma de informação geográfica ope racional. Hoje, 
os fiscais devem ter ferramentas adequadas para que 
estejam à altura das exigências am bientais. Conservar 
espaços deve ser, de facto, uma meta a ter em conta. O 
Ministério do Ambiente tem um programa que pretende 
conferir uma gestão P9r unidade dos parques nacionais. 
E um come ço para a política de gestão e pro tecção dos 
parques nacionais. 
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JA – O que lhe sugere o qua dro ambiental do país? Estamos 
bem ou mal? 
DB – Neste sentido, devo dizer, lá muito por fazer, 
embora tenha mos dado passos significativos. Será obra 
feita, reconheça-se, mas lá uma grande necessidade de 
de senvolver este sector, o que me faz crer que daqui a 
alguns anos comecemos a ter os resultados. A medida 
que formos ganhando cultura e consciência ambiental, 
mais protecção e conservação vai ter a nossa biodiver-
sidade. O ambiente leve ser visto como um factor de 
desenvolvimento económico. 

JA – Há programas específicos para o combate à desertifi-
cação e seca? 
DB – Como já disse, a questão do ambiente e as próprias 
questões ecológicas 
 São transversais. O ministério da agricultura tem pro-
grama de reflorestação, que leva a cabo em conjunto 
com o Ministério do Ambiente Objectivo é prevenir 
situações ambientais adversas, que o país desenvolva 
uma agricultura ecologicamente correcta, sem que se 
degrade o solo.        

JA-Como falar de um ambiente sadio sem centrais de reci-
clagem de resíduos?
DB – Acho que o fundamental para se ultrapassar o 
problema am biental em Luanda é criar uma base legal. 
Sabemos que o Estado orien ta, embora a realização de 
algumas políticas possam ser feitas pela so ciedade civil, 
população e empre sas. Contudo, havendo um quadro de 
regulação, o sector privado tem oportunidade de fomen-
tar a ques tão da reciclagem dos resíduos, que era bené-
fico para este processo. 

JA – Os aterros sanitários que temos respondem aos 
níveis de resíduos produzidos? 
DB – Ainda não, pois há clara desproporção dos resí-
duos produ zidos e a capacidade dos aterros. Devemos 
começar a pensar rapi damente em torno disso, pois na 
medida em que as cidades crescem aumentam os níveis 
de resíduos. 

JA – A abertura e instalação de indústrias têm cumprido as 
exigências ambientais? 
DB – Queremos evitar os pro blemas e erros do passado, 
quer em tecnologias aplicadas quer em máquinas. E 
preciso passar das tecnologias obsoletas para as tec-
nologias novas, menos poluentes e ecológicas. Existem 
políticas ambientais por cumprir e todos os projectos 
e iniciativas industriais devem estar circunscritas aos 
pla nos directrizes do Ministério do Ambiente. É preciso, 
por exem plo, acautelar a instalação de fá bricas em áreas 
residenciais. 

JA – O processo de arboriza ção das nossas cidades ao que 
parece está parado. É verdade? 
DB – Dizia que não parou. Ainda há dois meses plan-
támos uma série de árvores no Kwanza-Sul, quando do 
lançamento da Aldeia Ecológica, um projecto sustentá-
vel e importan te para a economia rural. Este é um pro-
jecto que serve de modelo para as comunidades rurais. 
O projecto -piloto vai ser desenvolvido nas pro víncias 
de Malange, Uíge e Zaire. Sobre a arborização, preten-
demos levar a cabo diversas campanhas em diferentes 
províncias. A despropor ção entre crescimento imobili-
ário e o verde é um cenário preocupante. O sector do 
ambiente deve intervir nos planos directores das cidades. 
Precisamos impedir que situações do género ocorram no 
futuro. Se nos pedirem um parecer, vamos exigir que 
haja um cruzamento entre o ecológico e o urbano. 

JA-Além do Salão Ambiente, Energia, Água e Reciclagem, 
a decorrer em Maio deste ano, há mais desafios? 
DB – Para este ano os desafios passam por dar pros-
seguimento aos projectos existentes e pretendemos que 
o quadro legal, que está avança do, se consolide. Agora 
cabe aos ou tros sectores intervenientes na pre servação 
do ambiente colaborarem neste sentido. Há outros desa-
fios, que passam pela realização do Salão Ambiente e 
uma feira de tecnologias ambientais, a primeira do 
género a ser realizada no país. Vamos ter no vidades ao 
nível da capacitação e so luções ambientais, como gestão 
de resíduos. Vamos fazer uma feira de troca de conheci-
mento. Outros desafios têm a ver com a conservação de 
espaços. Contudo, devemos perceber que medidas são 
feitas mediante regulação e estamos a caminhar bem, 
pois temos leis importantes, como as Tratamentos de 
Resíduos, Lei de Base Ambiental e Lei de Licenciamento 
Ambiental.

10.2  Técnicos do Ambiente visitam 
zonas afectadas
Jornal de Angola 
12 De Março de 2011

Uma equipa de técnicos do Mi nistério do Ambiente 
efectua, a, partir de hoje, visitas às províncias do 
Namibe, Cunene e Benguela para constatar os danos 
causados pelas cheias. Os trabalhos iniciam na província 
do Namibe. A intenção é observar a situação nas local-
idades da Bibala (Namibe) e Om bandja (Cunene), onde 
o estado é considerado crítico. 

O director Nacional do Ambien te, Camilo Ceita, disse 
que a equi pa vai trabalhar com as autorida des locais e 
aconselhar as popula ções a procurar zonas seguras para 
a sua acomodação. 



Development Workshop — CEDOC 03/2011 — 139  

Depois do Namibe, os técnicos do Ministério do 
Ambiente deslo cam-se às províncias do Cunene e 
Benguela. No final da visita, na próxima semana, a 
equipa técnica lai apresentar a público, os resul tados do 
impacto das cheias nas localidades atingidas. 

Esta semana o Ministério do Am biente emitiu um apelo 
internacio nal para acudir as populações afec tadas pelas 
chuvas nas províncias do Namibe, Benguela e Cunene. 

O Ministério do Ambiente reco nheceu que a solidarie-
dade às po pulações afectadas tem sido desen cadeada 
em vários quadrantes da sociedade, entre académicos, 
so ciedade civil e público em geral, mobilizando os meios 
de assistên cia possíveis. 

A Rede Maiombe também prepa ra uma visita às provín-
cias afectadas pelas cheias.

O porta-voz da organização, Ra fael Neto, afirmou que 
a instituição inicia as visitas na província do Cu nene, 
seguindo depois ao Namibe e a Benguela. 

Durante seis dias, a associação ambiental percorre várias 
localida des para ajudar as comunidades a prevenirem-se 
das chuvas e evitar situações criticas. 

A Rede Maiombe pretende conti nuar o seu programa 
sobre o impac to das chuvas nas comunidades, que 
iniciou em Setembro do ano passa do e termina em 
Maio. Informações do Instituto Nacional de Meteoro-
logia (INAMET) indicam que, nes te período, vai conti-
nuar a chover muito na região centro e sul do país. 
Situação. 

10.3  As crises ambientais têm sempre a 
mão do homem
Jornal Angola
18 De Março de 2011 

O Ambiente define-se como a existência de condições 
para a vida: Este conceito resume a evo lução do pensa-
mento humano e reflecte a sua preocupação em relação 
à necessidade de protec ção do meio que o envolve e que 
lhe dá os meios e os produtos pa ra a sua subsistência. 
Em entre vista ao Jornal de Angola, o en genheiro Lucas 
Miranda, do Mi nistério do Ambiente, abordou al gumas 
questões ligadas ao te ma e às primeiras políticas de pro-
tecção da natureza que da tam da Grécia Antiga, através 
da gestão e conservação dos solos ou através de um 
método que fi cou conhecido como Barbecho Bienal. 
A partir dos séculos XIV e XV começam a surgir as 
primei ras áreas protegidas, onde as monarquias se diver-
tiam organi zando caçada 

Jornal de Angola Como vê as actuais políticas ambientais? 
Lucas Miranda – As actuais políticas ambientais são 
as suces soras das políticas de conservação da natureza. 
No início, elas obede ciam aos interesses de recreação de 
determinadas classes sociais, como a nobreza, os deten-
tores do -poder político e económico, ou de subsistên-
cia, manutenção da bio diversidade pelas comunidades 
indígenas. No passado, a nível de colónias, Portugal 
desenvolveu acções que conduziram ao surgi mento de 
uma rede de áreas prote gidas constituídas por reservas 
e coutadas de caça e reservas flores tais. Posteriormente, 
muitas des sas reservas evoluíram para par ques nacionais 
e regionais, reser vas naturais integrais, reservas parciais 
e coutadas de caça. A nível do sector florestal muitas das 
reser vas, apesar de manterem o estatuto legal, deverão 
ser alvo de um pro cesso de reavaliação. Poderemos fazer 
uma referência especial à Flo resta da Ilha de Luanda, 
cujo objec tivo da sua criação foi o de proteger a Ilha 
da erosão das águas do mar. A nível das comunidades 
foi realiza do um grande trabalho para a con servação da 
biodiversidade agríco la. Esta acção levou ao reconheci-
mento dos direitos das comunidades indígenas e locais, 
através da Convenção sobre a Biodiversida de, da qual 
Angola faz parte. 

JA- Na primeira Conferência de Estocolmo foram 
abordadas questões de fundo relacionadas com o 
ambiente? 
LM – O que posso adiantar é que ficou patente que as 
preocupações sobre a necessidade de conserva ção do 
meio são tão antigas quanto as formas de organização 
das so ciedades. O desenvolvimento cien tífico e tecno-
lógico, a partir da Re volução Industrial, com a entrada 
em jogo da máquina a vapor, fez com que houvesse um 
aumento da oferta e da procura de bens e ser viços. A 
socialização da produ ção, a descoberta da penicilina, 
por exemplo, a melhoria dos ren dimentos das famílias, 
fez aumen tar a pressão sobre o consumo de combus-
tíveis. No final da 11 Guer ra Mundial, a aplicação do 
Plano Marshall para a reconstrução da Europa, para 
além da procura de mão-de-obra, teve impacto no au-
mento do consumo de combustí veis fósseis. Os registos 
apontam a década de cinquenta do século pas sado 
como o ponto de viragem da capacidade de suporte do 
sistema climático mundial às variações das concentra-
ções de Gases de Efeito de Estufa (GEE). Estas altera-
ções climáticas começaram a ter impac to nas condições 
do ambiente hu mano. É com base nestes pressu postos 
que um grupo de cientistas, com o apoio de algumas li-
deranças politica, foi à Conferência de Es tocolmo sobre 
o Ambiente Huma no, de 5 a 16 de Junho de 1972. 

JA – Como avalia os resultados da Conferência? 
LM – Nesta conferência deci diu-se criar a Comissão 
Brund tland, foi publicada a obra intitu lada “O nosso 
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futuro comum”, foi igualmente institucionalizado, 
a nível das Nações Unidas, o Pro grama das Nações 
Unidas para o Ambiente - UNEP/PNUD. 

Portugal, como potência coloni zadora, não ficou alheio 
a todo esse processo. Na sua acção governativa fez 
publicar, através do Ministério do Ultramar, decretos 
e portarias • que eram encaminhadas para regular a
utilização do bem comum. Nesta esteira são dignas de 
realce as portarias que criam os actuais par ques nacio-
nais, parques regionais, reservas integrais e parciais. No 
ca pítulo de desenvolvimento dos re cursos humanos e 
com o apoio de instituições sul-africanas, imple mentou 
os seguintes planos: cursos de conservação da natureza 
(bási co); abertura do curso de veteriná ria nos estudos 
gerais (universitá rios); estabelecimento da Faculda de de 
Ciências Agrárias no Huam bo, onde existia um curso 
de Enge nharia em Silvicultura. A nível insti tucional 
foi criada a Direcção de Agricultura e Florestas (DAF), 
de onde surgiram os Serviços de Veteri nária. O quadro 
evolutivo que apre sento até agora acompanha Angola até 
à independência nacional. 

JA – E desde que o país é inde pendente? 
LM – Apesar da situação político  militar não ser nada 
agradável, um grupo de técnicos que vieram da an tiga 
DAF e adstritos aos Serviços de Veterinária organizaram 
a primeira Conferência Nacional de Conserva ção da 
Natureza, que teve lugar de 27 a 31 de Janeiro de 1978, 
ano de dicado à agricultura. O acto de en ceramento 
foi honrado com o dis curso do primeiro Presidente de 
Angola, Dr. António Agostinho Ne to. Esse acto definiu 
quais seriam as políticas de conservação pos teriormente 
as políticas ambien tais da República de Angola. 

JA – Depois de Estocolmo rea lizou-se, em 1992, mais uma 
Ci meira Mundial sobre o Planeta Terra no Rio de Janeiro 
(Brasil). Qual foi o objectivo do evento? 
LM – O objectivo foi abordar o ambiente global. 
Embora 20 anos depois de Estocolmo, a Cimeira do 
Rio foi organizada para aprofun dar matéria. Nesse 
evento, Ango la fez-se representar ao mais alto ní vel: 
esteve presente o Presidente Jo sé Eduardo dos Santos. 
Nesse even to foram adoptados três instrumen tos que 
regula as relações mun diais em matéria de ambiente, 
no meadamente, Convenção sobre a Biodiversidade, 
Convenção sobre a Seca e Convenção sobre a Desertifi-
cação. Até essa altura, Angola não possuía qualquer ins-
tituição que se ocupasse das questões ambientais. Eram 
assumidas, na altura, pelo vi ce-ministro da Agricultura 
para os Recursos Florestais, através de uma pequena 
secção que existia no Insti tuto de Desenvolvimento 
Florestal (ID F), que é a sucessora da Direcção Nacional 
de Conservação da Natu reza (DNACON). Em Abril de 
1997 no Governo de Unidade e Reconci liação Nacional 

(GURN) foi estabe lecida a primeira instituição formal 
para lidar com o ambiente. 

JA  –  Pode identificar as causas das alterações climáticas? 
LM – Para além das razões já co nhecidas a nível mundial, 
existem também grandes evidências de que 
aumento da população está a mudar o clima, com as 
acções que criam emissões de gases de efeito de estufa, 
tais como o dióxido de carbono (C02) e metano (CH4). 
O clima mun dial varia de forma natural como re sultado 
de mudanças na órbita da ter ra; mudanças na energia 
que recebe do sol. Entretanto, existem agora for tes evi-
dências e em geral todos os acordos universais dizem que 
não é possível explicar as alterações climá ticas apenas 
por causas naturais. As al terações climáticas ocorri-
das nos anos recentes e as previsões feitas nos anos 80, 
levam-nos a pensar serem princi palmente o resultado do 
comportamento humano. O Painel Intergover namental 
sobre Alterações Climáti cas (IPCC) é um órgão cien-
tífico es tabelecido pelas Nações Unidas para acompa-
nhar as alterações do clima. Este órgão afirma que as 
actividades humanas são a principal causa das alterações 
observadas no clima. 

J A – A desflorestação também contribui para as alterações 
cli máticas, não é verdade? 
LM – O abate de florestas é mais rápido do que a sua 
reposição. A des florestação é o maior contribuinte para 
as alterações climáticas. Ela causa 5,9 mil milhões de 
toneladas de dióxido de carbono por ano que são liber-
tados para a atmosfera. Isto constitui-se em 20 por cento 
das emissões mundiais de C02 - mais do que as emis-
sões conjuntas produzi das pelo sector dos transportes. 
A desflorestação toma-se assim num grande contributo 
para as emissões, porque as árvores absorvem C02 no 
seu crescimento. Quanto mais árvo res forem abatidas 
menos serão as que ficam para absorver o dióxido de 
carbono. Adicionalmente, agri cultura e a indústria que 
substituem às florestas causam sempre um pro blema 
extra através da produção das suas próprias emissões de 
gases de efeito estufa. 

10.4  Chuvas obrigam Ministério do 
Ambiente a precaver-se
Semanário Angolense
19 De Março de 2011

O Ministério do Am biente vai propor um plano de 
gestão das bacias hidrográficas das províncias do 
Kuando Kubango, Moxico, Cunene, Huíla, Benguela e 
o Namibe, para que se saiba o comportamento dos rios 
da região sul do país quan do recebem muita água, visto 
que se transformam em grandes máquinas de destruição 
de vidas humanas e meios materiais.
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Aquele ministério prevê, ainda este ano, realizar um plano 
de gestão das bacias hidrográficas daqueles rios soube 
o Semaná rio Angolense de fonte ligada ao sector. Em 
relação ao ambiente a situação é crítica, visto que no troço 
rodoviário que liga as pro víncias do Namibe e Lubango, 
se as chuvas continuarem para além das dificuldades que 
já se fazem sentir, como aluimento de terras de enormes 
blocos de pe dra, a estrada poderá ser cortada.
 
Durante o semestre em curso uma equipa de especialis-
tas fará uma auditoria à província do Namibe para que 
se tenha uma noção dos elementos essenciais do ponto 
de vista ambiental, de forma a se rem tomados em conta 
aquando da eventual destruição de infra-estruturas 
sociais áreas agrícolas e desalojamento das populações.
 
De acordo com a fonte, houve na província um certo 
desajuste no que respeita ao desassorea mento dos 
grandes vales que a região ostenta e como resulta do, as 
fortes correntes de água das chuvas vindas da provín-
cia da Huíla e outros locais estão a causar vários danos 
humanos e materiais.
 
Estão a ocorrer fortes impac tos, tanto materiais como 
huma nos e, em consequência a ponte do rio Giraul de 
cima foi completamente destruída, prevendo-se para a 
sua restauração e para evitar transbordos um enorme 
esforço no desassoreamento dos caudais, por causa da 
acumula ção de resíduos. 

Uma delegação do Ministé rio do Ambiente chefiada 
pelo director nacional do Ambiente Camilo Ceitas 
visitou a região com o objectivo de se inteirar e fazer 
uma avaliação dos estragos sobretudo das famílias que 
foram afectadas directa ou indirecta mente. tiveram 
vítimas mortais e perderam bens e animais. 

Construções mais sustentáveis com o EIA 
Por seu lado o director nacio nal de Gestão Ambiental, 
Vladi mir Russo disse esta semana em Luanda, que o 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) permite tornar a 
construção de infra-estruturas ambientalmente susten-
táveis além de fornecer sugestões para a utilização de 
materiais ecologi camente saudáveis.
 
De acordo com o ambienta lista avaliação dos estudos de 
impacto ambiental é feita com base em várias metodolo-
gias e critérios aprovados a nível na cional ou internacio-
nal. Para o caso de Angola são analisados os potenciais 
impactos do ponto de vista da previsão da magnitu de 
e interpretação da importân cia desses impactos. 
Geralmente este estudo é efectuado através da discrimi-
nação dos impactos positivos e negativos directos e indi-
rectos imediatos e a médio e longo prazos temporários e 
permanentes. É feita a análise do grau de reversibilidade 

de cada uma das acções as suas proprie dades cumulati-
vas e sinergéticas e a distribuição dos ónus e bene fícios 
sociais.
 
“O EIA propõe acções e pro cessos de gestão ambiental 
que podem incluir mecanismos de gestão de resíduos 
sólidos e efluentes líquidos instalação de estações de tra-
tamento de águas residuais e minimização dos impac-
tos ambientais” explicou o especialista realçando que 
“o estudo pode igualmente sugerir e recomendar boas 
práticas rela cionadas com o reaproveitamen to da água 
utilização de energia solar gestão do uso de combustí veis 
e gestão ambiental da obra”.
 
Vladimir Russo defende que o local de inserção do pro-
jecto é relevante “devendo-se evitar, sempre que possí-
vel, áreas ecologicamente sensíveis, perda irreversível da 
biodiversidade, sobre exploração dos recursos naturais e 
degradação da quali dade de vida das pessoas, já que as 
obras devem ser feitas para proporcionar ambiente sau-
dável às populações”. 

Um EIA é uma análise dos potenciais impactos de uma 
construção do ponto de vista ambiental tanto negativos 
como positivos, com vista a minimizar os danos negati-
vos e maximizar os positivos. 
É também uma ferramenta para promover as boas prá-
ticas e sustentabilidade ambiental de projectos e cum-
primento da le gislação ambiental, contribuindo para os 
princípios do desenvolvi mento sustentável. 

Evitar uma factura muito cara 
A necessidade da protecção e preservação do meio 
ambiente, bem como o asseguramento e equilíbrio 
que deve existir entre a economia e a ecologia e a 
im plementação da “economia ver de”, faz com que o 
Ministério do Ambiente procure atrair empre sários 
estrangeiros, entre outros, para que, em parceria com 
os angolanos, possam investir no ramo de tecnologias 
limpas nos vários sectores da economia. 

Para tal, o vice-ministro, Syanga Abílio, realizou em Lis-
boa, Portugal encontros e con ferências para a promoção 
da 1ª Feira Internacional do Ambiente, Equipamentos, 
Serviços e Tecno logias Limpas, que se realizará em 
Luanda, de 26 a 29 de Março, numa promoção do 
Ministério do Ambiente e parceiros. A or ganização do 
evento continua a receber a confirmação de parti cipação 
de diversos expositores nacionais e internacionais.

Angola é signatária da Con venção das Nações Unidas 
sobre as Alterações Climáticas e do Protocolo de Kyoto 
e deve in troduzir as tecnologias limpas para reduzir a 
pressão sobre os recursos naturais e melhorar a quali-
dade de vida das pessoas, favorecendo o crescimento 
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eco nómico, pelo que as tecnologias limpas, que serão 
exibidas na feira internacional, em Luanda, enquadram-
-se na estratégia do sector em relação à educação e cons-
ciencialização ambiental. 

Assim sendo, urge a educar as pessoas no sentido de 
cultivarem valores, comportamentos, há bitos e compe-
tências para pro teger e preservar o ambiente, da mesma 
forma como é impor tante educar os vários sectores da 
economia do país, principal mente os que transformam 
os recursos, sobre a necessidade da promoção do uso das 
tecnolo gias limpas, não apenas na pro dução dos bens, 
mas também na venda de serviços. Como experi ência 
piloto, as tecnologias lim pas serão implementadas nos 
sectores do urbanismo e cons trução, indústria, energia, 
trans portes, agricultura e floresta. 

Para evitar pagar, no futuro, uma factura ambiental 
muito cara, o Ministério do Ambiente empenha-se em 
apoiar o desen volvimento económico do país, com o 
acompanhamento das tec nologias modernas para garan-
tir o desenvolvimento sustentável.
 Ainda no quadro da realização da Feira Internacional 
em Luan da, o MA está a promover o even to com a rea-
lização de encontros e campanhas, para dinamização do 
mercado nacional. 

Portugal, Brasil, Espanha, In glaterra, entre outros, são 
alguns dos países cujos expositores já confirmaram a sua 
presença, faltando ainda a China, que tam bém poderá 
apresentar a sua ex periência neste ramo de “tecno logias 
amigas do ambiente”. 

O certame será realizado em parceria com a FI L, 
contando reunir mais de 100 expositores, alguns dos 
quais querem investir no ramo de tecnologias limpas 
em Angola, indo permitir atrair um maior número de 
investido res, assim como a partilha de ex periências. 
A introdução de novos pro dutos, serviços e tecnolo-
gias ambientais será um estímulo à economia, através 
da criação de novas empresas, postos de traba lho, asso-
ciando assim a melhoria ambiental à qualidade de vida 
das populações e contribuindo para o crescimento sus-
tentável de Angola. 

A crescente preocupação com ambiente e a necessidade 
de lhe dar resposta fomentou extraor dinariamente a 
busca por essas tecnologias. 

10.5  Município da ingombota sem cólera
Jornal Angola
19 De Março de 2011

O município da Ingombota há dois anos que não regista 
casos de cólera, disse, na quinta-feira, à An gop, a sua 
administradora. 
Susana de Melo afirmou que a contenção da doença é 
fruto das su cessivas campanhas sobre o trata mento do 
lixo, da água para beber e dos alimentos.

Além disso, referiu, contribuem para a ausência de casos 
da doença, a distribuição de cloro e de água potável por 
cisternas. 

A administração municipal, acres centou, tem camiões 
cisternas, cada uma com capacidade para 22 mil li tros, 
que distribuem nas áreas su burbanas; onde não há água 
cana lizada, como são os casos dos bairros da Boavista, 
Quilombo e Chicala. 

Os cuidados básicos para a não contaminação da água 
são trans mitidos pelas autoridades sanitá rias e pelas 
igrejas nas missas e nas escolas. 

Os activistas que participam na campanha contra a 
cólera distri buem cloro e lixívia aos proprietá rios de 
reservatórios de água. 

No município, em 2007, foram registados 311 casos da 
doença contra 37 mil, em 2006. Quanto à malária, a 
administradora revelou que estão a ser distribuídos, às 
grávidas e a crianças até aos 5 anos, mosquiteiros trata-
dos com insecticida.   

No município, referiu, estão a ser feitos melhoramentos 
nos sistemas de abastecimento da rede domiciliária de 
água potável e da iluminação pública, em colaboração 
com a EPAL e a EDEL. 
O aumento do número de fonta nários em áreas subur-
banas, a rea bilitação da rede de esgotos, para evitar a 
poluição dos recursos hí dricos no litoral, a continuação 
da instalação de latrinas públicas em várias artérias e a 
limpeza de sar jetas, dos esgotos e das valas de drenagem 
são também projectos em execução. 



Development Workshop — CEDOC 03/2011 — 143  

10.6  Serviços de protecção civil 
com dificuldades para evacuar 
população do cuito cuanavale
Jornal de Angola
21 De Março de 2011 

Os Serviços de Protecção Civil e Bombeiros do Kuando-
Kuban go alegaram, na sexta-feira, falta de meios para 
retirar cerca de 3.500 pessoas da sede municipal do 
Cuito Cuanavale, que têm ca sas na iminência de desabar 
de vido à progressão das ravinas. 

Uma comissão técnica daquele órgão do Ministério do 
Interior, que trabalhou durante dois dias na localidade, 
verificou que há 700 casas de construção precária pres tes 
a desabar. 

Um relatório da comissão refere que os bairros 
Tchissanda, Benzen gue, Militar, Caioco, Lumeta, Lupi-
ri, Baixo Longa e Nduma Mukuve “apresentam um alto 
risco de serem engolidos pelas ravinas”, tornando-se 
urgente a tomada de medidas pa ra se evitar um desastre 
natural. 

Caso não sejam tomadas medidas preventivas, salienta 
o documento, as ravinas podem destruir importan tes 
infra-estruturas, como o monu mento dos Heróis da 
Batalha do Cui to Cuanavale, o palácio da adminis-
tração e o centro médico. 

Uma escola de quatro salas, a cen tral térmica, a antena 
de uma opera dora de telefonia móvel, o comando da 
Polícia Nacional (PN) e dos ser viços prisionais, as ins-
talações do comité municipal do MPLA e as ca sas dos 
comandantes das Forças Ar madas Angolanas e da PN 
e as dos médicos também estão na iminência de serem 
atingidos pelas ravinas. 

A Comissão de Protecção Civil e Bombeiros, em conse-
quência das chuvas fortes que têm caído, deci diu proibir 
a circulação de viaturas na ponte sobre o rio Cuito – 
que tem fissuras nas vigas de sustentação em direcção 
aos municípios de Ma vinga e de Rivungo a proibição 
mantém-se até a ponte ser inspeccionada pelo Instituto 
Nacional de Estradas de Angola (INEA), no Cuito 
Cuanavale, as chuvas já desalojaram 60 famílias. 

Mobilização de meios 
O comando dos Serviços de Pro tecção Civil e Bombeiros 
propôs ao governo provincial que dispo nibilize viaturas, 
chapas de zinco, pregos, cimento, kits de cozinha, ali-
mentação, tendas, imputes agrícolas e medicamentos e 
que pre pare um lote de terreno para o rea lojamento das 
pessoas a retirar das zonas de risco. 

O relatório da co missão técnica sugere que a contra tação, 
pelo Executivo, de uma em presa especializada na con-
tenção de ravinas é a medida mais acerta da para resolver 
o problema por que, lembra, a sede municipal do Cuito 
Cuanavale foi construí da sob um terreno arenoso. 

Este facto, sublinha o documen to, faz com que seja 
necessário criar valas de drenagem com paredes de betão 
armado para levar as águas das chuvas para os rios Cuito 
e Intiengo, operação que envolve avul tadas somas. 

A comissão defende também a criação, pelo Ministério 
da Assis tência e Reinserção Social, de uma base logística, 
na sede municipal, que permita uma intervenção em 
tempo oportuno noutros desastres que possam surgir na 
zona leste da província. Além disso, propõe a ela boração 
de um plano de intervenção que possa acudir antes e 
depois de sinistros ou calamidades. As direc ções provin-
ciais das Obras Públicas e Urbanismo e do Instituto de 
Estra das de Angola enviaram para aquela região duas 
equipas técnicas para, com a ajuda de uma construtora 
cu bana, tentarem minimizar o problema das ravinas. As 
equipas técnicas, refere a comissão, têm tido algumas 
dificuldades, em termos de com bustíveis, pneus e lubri-
ficantes pa ra fazerem a manutenção dos equi pamentos 
técnicos. 

Apesar da situação crítica, foi pos sível conter, de forma 
provisória, a ravina que dividiu a sede municipal em 
duas e outra que avançava peri gosamente em direcção 
a uma esco la, à casa dos médicos e da antena de uma 
operadora de telefonia móvel.

10.7  Chuva inundou várias casas 
particulares
Jornal de Angola
26 De Março de 2011

A Intensa chuva que caiu, na ma drugada de segunda 
para terça  feira, na cidade de Ondjiva, causou avultados 
prejuízos materiais, com dezenas de casas submersas, 
mo bílias a flutuar e multas famílias sem abrigo.
 
Na manhã de terça-feira, em vá rias zonas do centro da 
cidade e nos bairros Pioneiro Zeca, Castilhos e Naipalala 
viam-se muitas pessoas a tentarem salvar haveres e outras 
a retirarem água do interior das ca sas, com baldes, latas, 
jarros, com tudo que tinham à mão.
 
Rogério Mavulino, morador da rua Simione Mucune, 
no centro da cidade, disse que já previa a situação e que, 
por isso, não pregou olho, desde o início da chuva. Por 
volta das 3h 00 viu impotente a água en trar em casa, de 
uma única divisão, onde vive com a mulher e três filhos. 
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O quintal ficou praticamente inun dado, embora a casa 
não tenha sido muito afectada. 

Procura de casas para alugar 
Muitas pessoas, com medo de ou tra chuvada com a 
mesma intensida de, abandonaram as casas e procu ram 
arrendar outras em locais de maior segurança.
 Mavulino, por falta de possibili dades financeiras, não 
pode fazer is so. Resta-lhe esperar que as chu vas cessem. 
Até quinta-feira, não tinha sido apurado o número de 
familias afec tadas pela chuva. As cheias não se verifi-
caram somente em casas par ticulares. Vários serviços 
públicos e privados também foram afectados.
 
As instalações da direcção pro vincial da Assistência 
e Reinserção Social, da empresa LEVON e da Es cola 
Superior Politécnica, que teve de suspender as aulas, 
também so freram os efeitos da chuva. 

Os bairros Pioneiro Zeca, Casti lhos, Bangula e Naipalala 
também ficaram inundados, mas, ontem, em parte das 
ruas já era possível a circulação de pessoas e de viaturas. 
A rua Simione Mucune ficou, igual mente inundada, 
afectando as ins talações da administração munici pal 
do Kwanhama, da TAAG, da biblioteca provincial, da 
Unitel, da escola do ensino primário 122 e va rias casas 
particulares.
 
Devido às ruas inundadas, mui tos funcionários públicos 
não fo ram trabalhar. Há também muitas fossas entu-
pidas, provocando um cheiro nauseabundo. A cidade 
não tem um sistema de drenagem que permita o escoa-
mento das águas, o que origina que fiquem estagnadas 
em quintais e nas vias públicas.
 
A sucção das águas, com o recur so a carros cisternas, 
sugerem algu mas pessoas, resolvia parte do pro blema. A 
entrada da água da chuva em casas deve-se, também, aos 
entu lhos nas ruas, resultantes das obras de reabilitação 
da cidade, que impe dem a sua circulação. 

Governo procura soluções 
O vice-governador para sector técnico e infra-estruturas 
disse que a Comissão de Protecção Civil está a retirar as 
águas estagnadas nos quin tais do bairro Pioneiro Zeca. 
“Esperamos que, no quadro da realização do plano inte-
grado das infra-estruturas da cidade de Ondji va, a situ-
ação do tratamento da dre nagem das águas, que caem 
dentro do perímetro dos diques de protec ção, tenha 
solução imediata”, afir mou Cristino Ndeitunga. 

Esta é uma questão que requer um estudo integrado 
de todo o sistema de drenagem da cidade de Ondjiva, 
referiu, adiantando que se aguarda que o gabinete 
técnico comece a es truturar o lançamento do estudo 

pa ra, nos próximos tempos, se resolver o problema de 
drenagem das águas de uma forma sustentável. A situa-
ção, lembrou, é também preocupan te no município do 
Namacunde, on de há também casas inundadas. 

O governo provincial, disse, está a fazer um levantamento 
para es tudar medidas a tomar para mini mizar situação. 

10.8  Desarborização preocupa citadinos
Semanário Factual
 De 26 de Março a 2 de Abril de 2011

As árvores trazem benefícios sócio- ambientais de grande 
importância. Essas são imprescindíveis no que toca ao abran-
damento dos efeitos da elevação da tem peratura, melho-
rando a qualidade do ar, bem como servem para ornamentar 
a cidade com o aumento de áreas verdes e flores. 

Em Luanda, a inexis tência de espaços verdes está a deixar 
preocupados os citadinos que procuram por um momento 
de lazer ou um local onde possam respirar melhor. 

Falta de árvores traz problemas de fórum ambiental 
A desarborização da capital do País, principal mente 
na zona urbana, po derá influenciar muito pa ra o sur-
gimento de proble mas do fórum ambiental, piorar a 
poluição atmosfé rica causada pelo excesso de resíduos 
(sólidos, líqui dos ou gasosos) capazes de colocar em 
risco a bios fera. 

A estes males, acres centam-se os transportes e as ins-
talações industriais que produzem o monóxi do de 
carbono e o dióxido de carbono que causam distúrbios 
respiratórios. 

O aumento da tempe ratura no centro urbano, devido 
à concentração exagerada de cimento e asfalto, que 
cobrem o solo e reflectindo o calor solar, são factores 
que já se sen tem em Luanda. 

A desarborização po de, igualmente, causar a destruição 
da camada de Ozono, gás instável que se encontra dis-
tribuído, prin cipalmente na estratosfera, e que impede a 
penetração dos raios ultravioletas nocivos à vida. 

O seu desaparecimento ou diminuição pode vir a provo-
car câncer de pele. 

Luanda já vive o efeito estufa 
O efeito estufa é uma das situações que já se viven-
ciam na província de Luanda, devido à disper são de 
gás carbónico na atmosfera, pela sua emis são por parte 
dos automó veis e queimadas, que re têm as radiações 
infraver melhas na camada atmos férica. 
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O Factual, no seu péri plo realizado na cidade de 
Luanda, constatou situa ções desagradáveis para o 
ambiente, como o desapa recimento gradual da Zo na 
Verde, no município da Maianga, o desapareci mento 
do espaço verde na zona do eixo-viario, na Ingombota, 
o abate gra dual da floresta da ilha do Cabo e o sumiço 
total dos eucaliptos na zona do Rangel, situação que 
cau sou a inundação em vários pontos do município. 

Na Maianga, o Factual falou com o morador Xavier 
Francisco, que é alguém que já teve o pra zer de desfru-
tar a beleza e os benefícios da então Zo na Verde que 
hoje se reduziu num espaço de li xo. “Naquela época, 
nós caminhávamos, aí os me ninos aproveitavam para 
brincar, Hoje, o espaço es tá abandonado e a ser in vadido 
por construções. Além disso, entristece-me muito saber 
que temos um Ministério do Ambiente que não vele 
por este local, visto muitos políticos go vernantes terem 
passado por aqui e terem tido mo mento excepcional”, 
re cordou Xavier Francisco, magoado. 

Ambiente carece de esforços conjuntos 
Xavier Francisco alerta as associações ambientais, bem 
como outras enti dades afectas ao ambiente, para que 
unam esforços em conjunto com os moradores, no 
sentido de se reestruturar o espaço. 

Uma das situações que chamaram a atenção do sema-
nário tem a ver com o que aconteceu no município do 
Rangel, de vido ao abate das árvores (eucaliptos) que 
faziam a sucção das águas dos lençóis freáticos. Esse 
facto fez que a zona ficas se sempre inundada. 

Outro morador do Rangel, João António, in formou 
ao Factual que “esta zona, aquando da existência dos 
eucaliptos, era um lugar bom para se viver. Só depois 
do cresci mento não urbanizado e do abate total das 
árvores, começámos a ter fortes problemas até chegar 
ao ponto de abandonar a casa”. 

Para os ambientalistas, a situação de Luanda é crítica, 
devido ao desa parecimento gradual da cintura verde 
em grande parte da cidade, bem como o aumento 
de edifí cios que dificultam muito a circulação do ar. 
Para tal, o jovem Santos Mateus afirma ser necessário 
desenvolver-se projectos para a arborização da ca pital, 
de forma a evitar-se situações ambientais não propícias 
para o homem. 

10.9  Floresta da ilha ameaçada pelos 
carros e marginais
Jornal de Angola
30 De Março de 2011 

A Floresta da Ilha já foi um dos mais pitorescos locais 
de Luan da, procurado por milhares de pessoas, sobre-
tudo aos fins-de- semana, para mergulharem nas águas 
tranquilas da baía e faze rem piqueniques à sombra das 
casuarinas. 

Os carros só podiam entrar no perímetro da Floresta 
com uma au torização especial, passada pelos Serviços 
de Agricultura. Para as pessoas, a entrada era livre. Mas 
havia guardas em permanente vigi 1ância. Era proibido 
fazer foguei ras, colocar lixo no chão ou cortar ramos das 
árvores. Quem não cum pria era expulso pelos vigilantes. 

A Floresta tem um papel impor tante na Ilha de Luanda: 
impede que os ventos dominantes levem para a contra 
costa toneladas de areia que se depositam na estrada. Por 
isso, eram plantadas novas ár vores todos os anos, para 
que a cor tina vegetal fizesse as suas funções de protecção 
da estrada que atra vessa toda a ilha. 

Após a independência, a Floresta da Ilha foi abandonada 
à sua sorte. A falta de combustíveis levou ao abate indis-
criminado das casuari nas. A Floresta foi desaparecendo 
aos poucos. Depois da destruição das árvores, o espaço 
foi invadido por marginais que acabaram de vez com 
aquele espaço aprazível. A si tuação era tão grave que 
ninguém se atrevia a entrar na Floresta. Os marginais 
eram donos e senhores do território. 

Aurora Sapalo é guarda da Flo resta da Ilha. Antes deste 
trabalho, ela fazia todo o tipo de “biscates” para sobre-
viver. Mas há 20 anos ar ranjou este emprego e hoje é 
a úni ca vigilante. Foi ela que nas horas vagas plantou 
novas árvores e construiu a sua casa. Fez viveiros e todos 
os meses fazem mudanças: “quando entrei aqui, há 20 
anos, is to estava cheio de marginais. Foi uma luta terrí-
vel, pensei muitas ve zes abandonar a Floresta mas era o 
meu único meio de vida e aguentei. Hoje aqui não há 
marginais, mas eles estão sempre a tentar ocupar o seu 
espaço”. 

A Floresta foi reabilitada. Há es paços para os visitantes e 
os margi nais foram para outras paragens: “tenho ligação 
directa com a Polí cia Nacional e quando aparecem mar-
ginais por aqui, os agentes ac tuam imediatamente e a 
situação fi ca resolvida”. 

Aurora sapalo tem um problema: “ainda há aqui 
cabanas que fi caram do tempo dos marginais. E como 
a Floresta está aberta aos car ros, as pessoas entram por 
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aqui dentro, fazem as necessidades por aí, quando estão 
bêbados batem com os carros nas árvores e algu mas são 
derrubadas. Quando tento impedir esses desmandos as 
pes soas nos seus grandes carros dizem que o espaço é do 
Estado e eu não tenho nada que me meter”. 

A Floresta no início foi assaltada por marginais. Hoje é 
invadida pe los engravatados dos “Prado”. E esses pensam 
que o património do Estado é para destruir.

“Graças a Deus a polícia vem sempre que chamo. Caso 
contrário, estávamos mal. Os senhores dos carros des-
troem isto tudo. Até os viveiros são vandalizados”, disse 
Aurora Sapalo. 

A Floresta é um espaço de todos, mas todos têm a 
obrigação de res peitar aquilo que é público: “é preciso 
colocar de novo barreiras aqui na Floresta e impedir a 
entrada de carros. O Estado tem que me ajudar e criar 
melhores condições. A Flo resta deve ser cercada e temos 
de colocar um portão à entrada. Caso contrário um dia 
este espaço volta a ser ninho de marginais e território 
dos abusadores”, pediu a vigilante Aurora Sapalo. 

Hélder Lucas e Yuri Rebelo são músicos e frequentam 
a Floresta. A nossa reportagem encontrou-os a plantar 
árvores numa área descam pada. Os dois jovens fazem 
parte de um grupo de ecologistas que lançou uma cam-
panha que já dura há cinco anos: “vimos todos os anos 
à Floresta plantar árvores nos locais mais despidos de 
vegetação. 

Há dezenas de jovens a fazer este trabalho”, disse Hélder 
Lucas. 

Sessões de esclarecimento 
A campanha dos ecologistas, pa ra além da plantação de 
árvores, também inclui sessões de esclare cimento junto 
da população da Ilha de Luanda e dos visitantes da 
Floresta. Se não cuidarmos do Ambien te, os luanden-
ses do futuro vão en contrar aqui apenas areal. Temos 
a obrigação de conservar este espaço para as gerações 
vindouras”, disse à nossa reportagem Yuri Rebelo. 

“A minha mãe ensinou-me que todos os seres humanos 
têm de plantar uma árvore todos os anos. Porque da 
vegetação depende a nossa vida e a qualidade do ar que 
respiramos”, disse Hélder Lucas. 

Planeta em perigo 
O planeta está em perigo e as no vas gerações estão pre-
ocupadas com o aquecimento global. Por is so, disse 
Yuri Rebelo, os ecologis tas fizeram da Ilha um dos seus 
mais importantes projectos de luta pela preservação do 
ambiente: “sempre que podemos vimos à Flo resta com 

mais jovens, para fazer mos piqueniques e conviver. 
Nes ses momentos passamos a mensa gem da protec-
ção ambiental às pes soas que frequentam a Floresta. E 
costumamos dizer que o nosso pla neta está em perigo 
porque o Ho mem não respeita a natureza”. 

O Executivo está empenhado na protecção do Ambiente, 
mas Hél der Lucas acha que “ainda temos muito traba-
lho pela frente”. Consi dera que o exemplo da Floresta 
é gritante: “devia ser vedada a entra da de carros neste 
espaço maravi lhoso. Aqui só deve haver espaço para as 
árvores e para as pessoas. E uma área tão grande não 
pode ficar sob a vigilância de uma só pessoa, por muita 
dedicação que demons tre”, disse ainda. 

A Floresta da Ilha já esteve pior mas também já esteve 
muito me lhor e, mais bem guardada do que hoje. E 
preciso vedar toda a área e impedir a entrada de carros 
que não estejam em serviço. Entre a estrada e as praias 
da Baía há um espaço muito curto que se faz bem a pé.

 Deixar entrar carros numa Floresta é permitir que 
árvores sejam derru badas e vegetação pisada. Temos de 
fazer da Floresta um espaço de lazer, mas sem carros. 

Dia Mundial da Floresta 
O Dia Mundial da Árvore ou Dia Mundial da Floresta 
festeja-se a 21 de Março. A comemoração oficial do Dia 
da Árvore teve lugar pela primeira vez no estado norte-
ame ricano do Nebraska, em 1872. 

Um dos objectivos que levou a ONU a declarar 2011 
como o Ano Internacional da Floresta é a neces sidade da 
consciencialização da sociedade sobre a importância das 
flo restas e da sua gestão sustentável. 

A ideia é promover, durante os 12 meses do ano, acções 
que incen tivem a conservação e a gestão sus tentável de 
todo o tipo de floresta, mostrando a todos que a explora-
ção das matas sem um manejo sus tentável pode causar 
uma série de prejuízos para o planeta. 

Segundo dados do Programa das Nações Unidas para o 
Meio Am biente (PNUMA), as florestas co brem 31 por 
cento de toda a área terrestre do planeta do planeta e 
têm responsabilidade directa na garantia da sobrevivên-
cia de 1,6 mil milhões de pessoas e de 80 por cento da 
biodiversidade da terra.

O ministério do ambiente lança a 22 de Maio, dia 
mundial da biodiversidade, um projecto denominado 
“adopte uma árvore”. 
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10.10  Estragos causados pelas inundações 
são avaliados pelo governo 
provincial
Jornal de Angola
30 De Março de 2011 

O governador provincial do Cunene deslocou-se, na 
segun da-feira, à povoação de Onang we, município do 
Cuanhama, atingida pelas cheias, para se in teirar das 
principais dificuldades da população. 

António Didalelwa, que efectua, desde a semana passada, 
uma série de visitas às áreas afectadas pelas inundações, 
disse que o Governo Provincial está seriamente preocu-
pado com a situação e procura so luções imediatas. 
Na povoação de Onangwe, onde é somente possí-
vel chegar por via aérea, foi informado sobre o fun-
cionamento dos sectores da saúde, educação e energia 
e águas. 

António Didalelwa mostrou-se preocupado com o 
atraso no início das aulas na única escola da povoa ção, 
por falta de professores, o que coloca centenas de crian-
ças fora do sistema de ensino. 

“Ainda não sabemos qual é o problema da ausência dos 
profes sores, embora haja águas que impossibilitam a cir-
culação e que possivelmente estão na base do hão fun-
cionamento da escola”, afir mou, prometendo: “Vamos 
tratar da situação com a direcção da Edu cação para ver 
o que se pode fazer para resolver a situação”. 

António Didalelua, depois de fa zer a entrega de medica-
mentos no posto de saúde, referiu que “há a necessidade 
de se abastecer as uni dades sanitárias com medicamen-
tos, visto que, nesta altura de inun dações, as doenças são 
mais fre quentes, principalmente a malária e as diarreias 
agudas”. 

O governador garantiu que a dis tribuição de medica-
mentos vai continuar, para os centros e postos de saúde 
estarem em condições de atender a população. 

António Didalelua esteve, no domingo, nas povoações 
de Omu fitu Nene, Omulola e Otcitumba para auscultar 
a população e ava liar os estragos causados pelas cheias. 
Nas referidas localidades, o governador garantiu que 
dentro de dias a população vai ser apoiada com bens de 
primeira necessidade. 

10.11 Desarborização preocupa citadinos
Semanário Factual
 De 26 de Março a 2 de Abril de 2011

As árvores trazem benefícios sócio- ambientais de grande 
importância. Essas são imprescindíveis no que toca ao 
abrandamento dos efeitos da elevação da tem peratura, 
melhorando a qualidade do ar, bem como servem para 
ornamentar a cidade com o aumento de áreas verdes e 
flores. 

Em Luanda, a inexis tência de espaços verdes está a deixar 
preocupados os citadinos que procuram por um momento 
de lazer ou um local onde possam respirar melhor. 

Falta de árvores traz problemas de fórum ambiental 
A desarborização da capital do País, principal mente 
na zona urbana, po derá influenciar muito pa ra o sur-
gimento de proble mas do fórum ambiental, piorar a 
poluição atmosfé rica causada pelo excesso de resíduos 
(sólidos, líqui dos ou gasosos) capazes de colocar em 
risco a bios fera. 

A estes males, acres centam-se os transportes e as instala-
ções industriais que produzem o monóxi do de carbono e 
o dióxido de carbono que causam distúrbios respiratórios. 

O aumento da tempe ratura no centro urbano, devido 
à concentração exagerada de cimento e asfalto, que 
cobrem o solo e reflectindo o calor solar, são factores 
que já se sen tem em Luanda. 

A desarborização po de, igualmente, causar a destruição 
da camada de Ozono, gás instável que se encontra dis-
tribuído, prin cipalmente na estratosfera, e que impede a 
penetração dos raios ultravioletas nocivos à vida. 
O seu desaparecimento ou diminuição pode vir a provo-
car câncer de pele. 

Luanda já vive o efeito estufa 
O efeito estufa é uma das situações que já se viven-
ciam na província de Luanda, devido à disper são de 
gás carbónico na atmosfera, pela sua emis são por parte 
dos automó veis e queimadas, que re têm as radiações 
infraver melhas na camada atmos férica. 

O Factual, no seu péri plo realizado na cidade de Luanda, 
constatou situa ções desagradáveis para o ambiente, como 
o desapa recimento gradual da Zo na Verde, no municí-
pio da Maianga, o desapareci mento do espaço verde na 
zona do eixo-viario, na Ingombota, o abate gra dual da 
floresta da ilha do Cabo e o sumiço total dos eucaliptos 
na zona do Rangel, situação que cau sou a inundação em 
vários pontos do município. 
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Na Maianga, o Factual falou com o morador Xavier 
Francisco, que é alguém que já teve o pra zer de desfrutar 
a beleza e os benefícios da então Zo na Verde que hoje se 
reduziu num espaço de li xo. “Naquela época, nós cami-
nhávamos, aí os me ninos aproveitavam para brincar, 
Hoje, o espaço es tá abandonado e a ser in vadido por 
construções. Além disso, entristece-me muito saber que 
temos um Ministério do Ambiente que não vele por este 
local, visto muitos políticos go vernantes terem passado 
por aqui e terem tido mo mento excepcional”, re cordou 
Xavier Francisco, magoado. 

Ambiente carece de esforços conjuntos 
Xavier Francisco alerta as associações ambientais, bem 
como outras enti dades afectas ao ambiente, para que 
unam esforços em conjunto com os moradores, no 
sentido de se reestruturar o espaço. 

Uma das situações que chamaram a atenção do sema-
nário tem a ver com o que aconteceu no município do 
Rangel, de vido ao abate das árvores (eucaliptos) que 
faziam a sucção das águas dos lençóis freáticos. Esse 
facto fez que a zona ficas se sempre inundada. 

Outro morador do Rangel, João António, in formou 
ao Factual que “esta zona, aquando da existência dos 
eucaliptos, era um lugar bom para se viver. Só depois do 
cresci mento não urbanizado e do abate total das árvores, 
começámos a ter fortes problemas até chegar ao ponto 
de abandonar a casa”. 

Para os ambientalistas, a situação de Luanda é crítica, 
devido ao desa parecimento gradual da cintura verde em 
grande parte da cidade, bem como o aumento de edifí-
cios que dificultam muito a circulação do ar. Para tal, 
o jovem Santos Mateus afirma ser necessário desenvol-
ver-se projectos para a arborização da ca pital, de forma 
a evitar-se situações ambientais não propícias para o 
homem. 

10.12  Chuvas em Luanda: um autêntico 
calvário
O Independente
26 De Março de 2011

Tudo se repete em Luanda sem pre que chove, desde as 
longas filas de viaturas e de pessoas nas estradas esbura-
cadas, ruas alaga das, trânsito caótico, aumento do preço 
da corrida do táxi, atrasos e ausências ao serviço, escolas, 
enfim um quadro quase considerado critico ou melhor 
ainda” caótico”. 

A frase onde se diz que a urbe não está preparada para 
chuvas é uma frase” gasta e antiga”, até já se trans formou 

numa rotina (...) que quase deixou de ser ouvida e os 
cidadãos conformam-se com a dura reali dade. 

Nas últimas semanas tem chovido com frequência em 
Luanda, apesar de não serem torrenciais em algumas 
regiões da cidade, mas para a maioria dos habitantes a 
vida tomou-se mais complicada, principalmente para os 
residentes na periferia. 

Mas são estes os cidadãos que vivem nos subúrbios os 
que mais sofrem com esta situação. As estradas que dão 
acesso ao centro da cidade, onde estão situados os minis-
térios e outros organismos públicos são deficientes. 

As obras em curso na maioria das vias rodoviárias difi-
cultam ainda mais a circulação de viaturas, como o caso 
da 21 de Janeiro que da acesso à parte sul da cidade, ou 
mesmo de Viana ou Cacuaco. Em consequência disso, 
muitos habitantes são forçados a andar a pé para chega-
rem ao destino e várias viaturas avariadas ao longo das 
vias. 

J osessandra Gomes é uma adoles cente que estuda a 
12a classe no Centro Pré-Universitário da Ingombota, 
mo radora no bairro do Gamek. Encon trámo-la numa 
paragem de táxi para tentar chegar à escola, na sexta-
-feira, dia da última enchurrada que come çou de 
madrugada. 

A garota confessou-nos que já tinha perdido o pri-
meiro tempo de aulas e o transporte estava cada vez 
mais difícil. Quando perguntamo-la sobre o que havia 
de fazer perante esta realidade, a rapariga limitou-se a 
encolher os ombros.

<<Isto está mal, não sei o que fazer. 
Se eu tentar ir a pé vou chegar a escola toda borrada 
de lama. As ruas estão todas alagadas e os táxis estão 
difíceis. Estes estão a cobrar 300 K wanzas pela corrida 
e mesmo assim está difícil. Sinceramente não se pode 
compre ender que a capital de um país esteja nestas con-
dições. O governo devia fazer alguma coisa.» 

João Mendes Jacinto trabalha para uma empresa pública 
no centro da cidade. Enfrenta a mesma dificul dade que 
outras pessoas para chegar ao serviço. Descreve a situ-
ação como sendo bastante crítica e roga para que não 
volte mais a chover em Luanda. 

«Estou a sofrer demais desde que começou a chover 
em Luanda. É assim todos os anos e o Governo devia 
acautelar esta situação. As obras que estão a ser feitas 
agora nas estradas deviam ser feitas com antecedência, 
no tempo seco. Isto está mal, isto está péssimo. Olhe da 
forma que estou todo borrado.
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Consegui apanhar três táxis do Asa Branca até aqui no 
São Paulo e agora estou à espera de um outro que me 
leve à Mutamba, mas eles estão a vir todos cheios.» 

As chuvas agravam os engarrafa mentos, uma doença 
que já tomou conta de Luanda, o mano José Maria dos 
Santos esta com a bola toda, tendo prometido resolver 
ou minimizar este sofrimento da população da periferia. 
Por causa destes engarrafamentos e mau estado das 
estradas, no interior do bairros, muitos moradores com 
viaturas cortam o caminho, como se I diz na gíria, para 
fugir os engarrafa mentos. Entram pelos becos, levando-
- os a fazer movimentos semelhante ao dos taxistas. 

É este o dia a dia em Luanda, uma cidade que já ins-
pirou poetas e cantores. Nesta época do ano, tudo se 
torna mais complicado. É um verda deiro calvário para 
a maioria dos seus habitantes., com realce para os da 
periferia. 

10.13 Costa marítima é um atentado à 
saúde pública
Semanário Factual
De 19 a 26 de Março de 2011

O cenário, patente há mais de três anos, após as quedas 
chuvas que des truíram o Centro de For mação de Pescas 
(CE FOPESCAS), mostra a destruição de mais de seis 
campos agrícolas e de residências nos bairros Paraíso, 
Cerâmica, alem de viaturas soterradas no mar e mais de 
900 desalojados. 

Trabalhadores de em presas privadas e cidadãos volun-
tários empenham-se, diariamente, para o restau ro eco-
lógico da costa ma rítima, mas a falta de in centivo e de 
meios apro priados para uma limpeza geral e eficiente 
implica negativamente para a saú de pública dos utentes. 

A costa, tida pelo cor po de Bombeiro da Polícia Nacional 
perigosa para os banhistas, não possui equi pas de salva-
-vidas quando os cidadãos, por negligên cia, permane-
cem em lo cais, cuja permeabilidade da terra e a sua com-
posição rochosa é frágil. 

De acordo com fonte das operações da 37a es quadra da 
sede municipal de Cacuaco, o péssima es tado ecológico 
da costa marítima deve-se à falta de higiene das peixei-
ras e dos pescadores que conside ram o mar um lugar de 
de pósito dos seus fragmen tos pútridos e restos das suas 
pescarias.
 
“Não têm sido fre quentes casos de afoga mento nestas 
praias, mas, quando tal sucede, é por que ocorreram nos 
locais proibidos pela corporação de bombeiros. O outro 

pe rigo que apresenta a costa é a presença de diversos 
sedimentos no fundo mar inho, derivados de carros e de 
embarcações destruídas pela chuva de Janeiro de 2007”, 
afirmou a fonte. 

Considerou que “os meios rolantes que possuí mos nas 
são suficientes para uma costa de mais três quilómetros, 
logo as sinaléticas facilitam-nos ape nas fiscalizar outras 
áreas de maior frequência popu lacional. Mas, tudo esta-
mos a fazer para, nos pró ximos dias, termos a costa do 
Norte de Luanda limpa e pouco nauseabunda. 

Os pescadores nega ram as acusações advindas da 37ª 
esquadra da Polícia Municipal e criticaram o corpo de 
bombeiros, por nada resolverem, a fim de impedirem 
os casos de afogamentos que se regis tam em feriados, 
em festas em fins-de-semana, as sim como pelos moto-
queiros que frequentam a beira-mar para práticas de 
“rachas” (corridas). 

Cândido Eliseu, pes cador há 20 anos, afirmou não 
existirem contentores para o depósito de lixo em toda a 
costa do município de Cacuaco, o que con trasta com a 
iniciativa da restauração ecológica da mesma. “O único 
lugar que as peixeiras têm para o depósito de lixo é o 
mar”, informou. 

A ecologista Paula Martins aconselhou os cidadãos 
utentes da praia das Antenas, do CEFO PESCA e da 
Vila de Ca cuaco a não frequentarem as praias quando 
o mar expulsar os resíduos sóli dos e outros fragmentos 
marinos, dada a com posição de algumas espé cies que 
são nocivas à pele humana. 
A professora considera tardia a limpeza definitiva da 
costa, em contraparti da, louva a iniciativa para se colma-
tar tal situação, uma vez a praia ser fre quentada também 
por cri anças e adultos de Viana e da Funda. 

10.14  Devastação das florestas leva a 
catástrofes
Jornal de Angola
22 De Março de 2011

A ministra do Ambiente enco rajou, ontem, os angolanos 
a me lhor preservarem as florestas, pois a sua devastação 
pode au mentar as calamidades naturais e ter consequên-
cias para a saú de humana. 

Em declarações à Angop, por oca sião do Dia Mundial 
da Floresta, as sinalado ontem, Fátima Jardim sus tentou 
que a devastação desses espa ços verdes por queimadas, 
e não só, continua a pôr em perigo a vida de muitas 
pessoas, espécies animais e plantas, situação que “não 
compensa a própria biodiversidade”. 
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Segundo a ministra, a prática das queimadas é mais 
notória nas comu nidades, onde alguns cidadãos fa zem 
o corte de árvores para a produ ção de carvão vegetal e a 
exploração de lenha para a comercialização. 

“A medida que cortamos as flo restas, as ravinas e as 
catástrofes naturais podem aumentar, caso não sejam 
tomadas medidas de mitiga ção”, alertou. 

Defendeu ainda que se imponham medidas mais ade-
quadas contra este mal, tendo em conta a importân cia 
que as florestas e as árvores no geral têm para a vida 
das pessoas no planeta terra. No quadro do licencia-
mento ambiental da exploração de florestas, o sector que 
dirige, em par ceira com o Ministério da Agricultu ra, 
vai reforçar as medidas de contro lo das zonas florestais 
de Angola, uma vez que muitas têm falta de guardas. 
Acrescentou que os desa fios de utilização dos recursos 
naturais, sobretudo das florestas, devem ser cada vez 
mais sustentáveis. A mi nistra sugeriu o envolvimento 
das comunidades para melhorar a pro tecção das flo-
restas, e a sua cons ciencialização para a importância 
que as mesmas têm no quotidiano, situação que passa, 
também, pela melhoria das suas condições de vida. 

Para as áreas onde se desenvolve uma agricultura 
intensiva, disse ha ver necessidade de se fomentar a 
re florestação ao longo dessas zonas, com vista a com-
pensar as árvores devastadas. 

“Por cada hectare de terra cultiva da, os agricultores 
devem plantar uma árvore, com vista à reposição dos 
danos causados, assim como à melhoria dos solos”, disse. 
Esclareceu ainda que com o apoio de outros sectores e 
das associações ambientais, o sector que dirige está a 
empreender esforços com vista à redução da devastação 
das flores tas no país. 

Pesquisas realizadas indicam que, em todo o mundo, as 
florestas co brem 31 por cento da área terrestre, servem de 
casa a 300 milhões de pessoas e garantem a sobrevivên-
cia de 1,6 mil milhões de pessoas. 

Assim, a Organização das Nações Unidas mostra o papel 
fundamental das pessoas na conservação e ex ploração 
sustentável das florestas que garantem o seu habitat, 
a di versidade biológica e a estabilida de para o clima 
mundial, além de serem fonte de alimentos, medica-
mentos e água potável. 


