
oeste da cidade do Huambo, num 
investimento avaliado em 224.362 euros. 
Em declarações à Angop, o representante 
da respectiva organização, lulião 
Agostinho, disse que, numa primeira fase, 
são abertos oito pontos de água nas aldeias 
de Etalangala, Sakalunhi, Santa Fé, 
Lossole, Praia, Wilala, Ndumbo e 
Etacavava.  
A iniciativa, inserida no programa do 
Executivo “Agua para Todos”, prevê 
beneficiar mais de 15.950 pessoas. O 
processo de abertura de novos pontos de 
água é extensivo a alguns bairros 
periféricos da vila do Tchindjendje e outras 
comunidades. 
 
  

Cofre da policia quer 
construir 30 prédios 
pelo pais 
Jornal o pais  
12 de Agosto de 2011 
 

A direcção do Cofre de Previdência do 
Pessoal da Polícia Nacional (CPPPN) tem 
em execução um projecto habitacional que 
prevê a construção de 30 edifícios de quatro 
e oito andares, num total de 1200 
apartamentos, para melhorar as condições 
de vida dos seus associados e suas famílias.  
Documentos em posse de O PAIS “indicam 
que os imóveis serão constituídos por 
apartamentos do tipo T2 (92 metros 
quadrados), T2A (98 metros quadrados), T3 
(118 metros quadrados), T3A (131 metros 
quadrados) e T4 (141 metros quadrados).  
Para além destes prédios, a associação de 
utilidade pública pretende construir 200 
casas nas províncias da Lunda -Sul, 
Malange e Kuanza – Norte e outras na zona 
do Zango, em Luanda.  
Para as 337 residências do complexo Vila 
Azul, em Viana, onde já residem alguns dos 
seus membros, a Caixa de Previdência vai 
edificar um colégio, creche e casa de 
idosos.  
A instituição conta actualmente com mais 4 
edifícios, três em Luanda e outro no 
Huambo, assim como um bairro com 22 
residências em Malange. O seu património 
inclui outros prédios urbanos e rústicos 
adquiridos pelo país. “Está prevista a 
conclusão das obras de construção de seis 

residências de média renda no município de 
Benguela, ocupando cada uma a área de 
105 metros quadrados”, garante o 
documento a que tivemos acesso. A 
direcção do CPPPN, encabeçada pelo 
comissário Luís Alexandre, concede 
igualmente aos seus associados 
empréstimos financeiros até quinhentos mil 
kwanzas para acudir situações urgentes e 
inadiáveis. Têm acesso ao crédito os 
membros da associação com quotas em dia, 
que podem também habilitar-se a outros 
pacotes com taxas bonificadas oferecidos 
por bancos que rubricaram protocolos de 
cooperação com a referida instituição da 
Polícia Nacional.  
Alguns dos pacotes destinam-se a casos de 
doenças graves, compra de casa com taxas 
bonificadas, aquisição de viaturas, viagens 
de férias, reparação e recuperação de 
imóveis e despesas urgentes inadiáveis. 
Uma outra rubrica facilita o acesso aos 
supermercados’ farmácias, colégios, 
creches a preços bonificados, complexos 
turísticos, lazer e recreação em condições 
especiais.  
“Facilitamos o acesso a outros empréstimos 
para reembolsar a curto, médio e longo 
prazo com um atendimento personalizado 
para um futuro melhor”, diz a instituição. A 
CPPPN presta-se ainda ao pagamento de 
pensão de reforma, sobrevivência, 
maternidade e subsídio por morte. 


