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O Cimento é um produto que os angolanos usam, frequentemente, 
Para a construção; o Roque é uma das 
Fontes de aquisição, do qual constatamos os preços, 
Lucros, origem do produto e outros aspectos. 
Os vendedores de cimento do mercado Roque Santeiro 
Encontram-se à beira da estrada, tal como outros 
Produtos comercializados naquele mercado. As 
Vendedeiras são maioritariamente mulheres. 
O mercado dispõe de dois tipos de cimento; o primeiro 
É o da Cimangola; o segundo vem da China. 
Questionados pelo F8 sobre o melhor, os vendedores 
Responderam que tudo é bom. André, de 38 anos, 15 
Dos quais dedicados à construção de residências, sem 
Ter passado por uma escola senão a da vida, diferenciou 
Os dois, afirmando que o da Cimangola era melhor. 
"O cimento da Cimangola é melhor, pois seca 
Lentamente e isso possibilita maior segurança na terra", 
Disse, acrescentando o cimento da China secar rapidamente, 
Mas parte como se de uma pedra se tratasse. 
Realça que este último é mais económico, pois onde se 
Gasta 20 baldes de cimento da Cimangola podes gastar 
16 Ou17 da China. 
O cimento da Cimangola traz duas marcas, Tunga1 e 2. 
Este último, segundo os vendedores, escasseou, em 
Virtude de a sua fabricação parar por causa dei uma 
Avaria mecânica. 
Os vendedores lamentam o facto de adquirem o 
Cimento nos armazéns ao preço de 1600 ou 1700 
kwanzas, em relação a antes, adquirido da fábrica 
Cimangola, pois compravam por 10 USD. 
Os vendedores pagam a transportação do armazém de 
Compra ao mercado 50 ou 100 kwanzas por unidade, 
Além da fiscalização que cobra 100 Kwanzas 
Diariamente. 
O saco é comercializado por 1800 ou 1900.00 kwanzas, 
Ao contrário dos 1100, praticados no ano findo. De 
Realçar que ainda neste ano, o saco chegou a ser 
Vendido por 2500 kwanzas. Segundo os vendedores, se 
Antes as pessoas, desde que tivessem meios financeiros, 
Podiam comprar, hoje apenas têm acesso se for uma 
Empresa cadastrada para tal. Uma fonte fidedigna 
Informou ao F8 de que houve um acordo entre a 
Cimangola e a Soklinker, uma empresa de parceiros 
Comerciais pertencente a Isabel dos Santos, filha do 
Presidente da República, José Eduardo dos Santos. 
O acordo dá direito somente a esta empresa a comprar 
O cimento da Cimangola e, posteriormente, vender a 
Outras empresas privadas. 
Os vendedores retalhistas do Roque Santeiro estão a 



ver "navios", pois, nesta mesma empresa, só se pode 
comprar a partir de 700 sacos, o que, para esses 
retalhistas, é uma pena de morte, pois vêem-se na 
obrigação de adquirir através de terceiros. Com a 
subida do cimento, reduziu o número de clientes 
baixaram, pois os vendedores afirmam muitos serem os 
que têm obras paralisadas à espera que o preço baixe. 
"No ano passado, havia clientes vindo das outras 
províncias, mas, neste ano, não, por causa do preço que 
disparou", disse Eva dos Santos, 35 anos. 
Os vendedores são ainda unânimes em afirmar que o 
pão de cada dia não falta, mas lamentam o facto de 
terem filhos fora do sistema normal de ensino por 
motivos financeiros. É o caso de Eva dos Santos, 35 
anos. Os últimos dias de cada mês são os mais rentáveis 
ao longo do ano, sobretudo os meses de Novembro e 
Dezembro. 
Vendedores querem lugar próprio Os vendedores 
querem lugar adequado, porque muitas vezes são 
corridos pelos agentes da Polícia, por venderem em 
sítio impróprio. "A Polícia afirma estarem numa 
posição imprópria, por causa do risco de acidente", 
disse um vendedor. 
Os comerciantes afirmam os agentes policiais rasgarem, 
muitas vezes, os sacos de cimento. Questionados se já 
fizeram chegar a preocupação à administração do 
mercado, os vendedores responderam que jamais esta a 
mandou esperar. A nossa equipa de reportagem tentou 
contactar com a direcção da Cimangola, mas sem 
sucesso. 


