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1 REDUÇÃO DA 
POBREZA E 
ECONOMIA  
1.1 Preços no Consumidor registam 
variação de 1,18% na cidade de 
Luanda  
Jornal de Economia 01 de Setembro de 2009   

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) da cidade de 
Luanda registou uma variação de 1,18% entre Junho e 
Julho, de acordo com o boletim mensal do Instituto 
Nacional de Estatísticas (INE).  
 
Segundo a informação, a classe de alimentação e bebi-
das não alcoólicas foi a que teve o maior aumento, com 
1,91 %, influenciado fundamentalmente pela subida de 
preço dos seguintes produtos: choco (4,40%), tomate 
(4,33%), poxas de frango (3,86%), fuba de milho 
(3,52%), costeletas de porco (3,43%), frango congelado 
(3,42%), pão cacete (3,16%), carne de cabrito (3,08%) e 
farinha fina de mandioca (3,02%).  
 
Solicitado a comentar o facto, o economista João 
Nzumba disse que as causas dessa variação assentam na 
necessidade de escoamento dos produtos do campo 
para a cidade. "O transporte das hortaliças, incluindo o 
tomate ou de bens como a mandioca e o milho é caro", 
disse.  
 
Acrescentou que o camponês arca com as despesas, 
porque, mais tarde, vai deduzir do preço que estabelece 
para o produto. "Quem acaba por pagar esse custo é, 
de certeza, o consumidor final", assinalou.  
 
Quanto à costeleta e ao frango, de acordo com o 
especialista, a subida do preço deve-se ao 
enfraquecimento e à indexação do kwanza ao dólar, ao 
passo que o aumento do valor ao pão tem a ver com o 
acréscimo do custo da farinha. "O preço das coxas e de 
outros prodútos de importação pode derivar da 
variação da moeda norte-americana", disse.  
 
Destacam-se também os aumentos dos preços 
verificados nas classes de vestuário e calçado (1,06%), 
bebidas alcoólicas e tabaco (0,61%), mobiliário, 
equipamento doméstico e manutenção com (0,32%) e 
hotéis, cafés e restaurantes, com idêntica percentagem.  
 
João Nzumba entende não ser uma variação a conside-
rar, na medida em que se enquadra no padrão 
permitido. "Podemos classificá-la como normal", 
precisou.  

 
De acordo com a referida fonte, a causa dessa alteração 
mínima é uma questão de sazonalidade, porque nessa 
altura se registou pouco movimento. "Situação 
diferente foi no mês de Junho, em que o país recebeu 
muita visita por causa da feira internacional", disse.  
 
Variação homóloga  
A variação homóloga situa-se em 13,97%, o que 
significa ter havido uma subida de 1,47 pontos 
percentuais com relação ao período homólogo do ano 
anterior.  
 
João Nzumba disse que a manter-se essa tendência, 
poderá não ser concretizada a meta de 10 a 12% que o 
Governo prevê para a inflação anual. “Acredito que 
ainda há possibilidade de se corrigir” , minimizou.  
 
O que se passa é que, disse Nzumba, a taxa de 
bancarização desceu consideravelmente, devido às 
restrições que se impuseram quanto ao levantamento 
de dinheiro nos bancos. "As pessoas passaram a fugir 
das instituições financeiras e começaram a guardar a 
"massa"em casa", sublinhou.  
 
1.2 Salário mínimo nacional 
emagreceu 
A capital de 05 a 12 de Setembro de 2009 

O conjunto de produtos que conformam a cesta básica 
alimentar, ou seja, aquele cabaz que serviu de base para 
a fixação do salário mínimo nacional (SMN), está agora 
mais caro, em razão da degradação do poder de com-
pra, daquilo que é auferido pela generalidade dos 
trabalhadores angolanos.  
 
Neste momento a cesta alimentar básica custa pouco 
mais de 20 mil kwanzas, ao passo que o SMN é de 
apenas 8 mil e 600 kwanzas.  
 
Olhando para os números, a UNTA diz que SMN está 
completamente desactualizado, apresentando-se agora 
com um poder aquisitivo que só já lhe permite cobrir 
cerca de 40 por cento do valor da cesta alimentar 
básica, quando, até recentemente, já comprava pouco 
mais de 60 por cento deste cabaz.  
 
A explicação, segundo Manuel Viage, está no facto dos 
preços dos bens continuarem a subir, enquanto o 
salário mantém-se estático à espera de actualizações 
proporcionais, com a subida de inflação, agora também 
impulsionada pela depreciação do Kwanza, na sua «dis-
puta)) com o dólar norte-americano.  
 
Economistas da nossa praça olham para a não 
actualização do salário, como uma injustiça na 
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distribuição da riqueza nacional, uma vez que a reparti-
ção dos ganhos económicos é processada por via dos 
salários que cada um aufere.  
 
Como já referido, o SMN está cifrado em 8 mil e 600 
(cerca de 97 dólares), valor significativamente baixo 
comparado com o PIB per capita real, actualmente, 
situado em cerca de 200 dólares mês.  
 
Entidades como o economista Antero Van-Dúnem 
concluíram haver um fosso abismal entre o que o 
trabalhador recebe e o que, de facto, lhe devia ser dado.  
 
Desde que o governo aprovou para o país um salário 
mínimo nacional, a trajectória desde indicador 
económico foi de constante depreciação. 
 
Em 2002, por exemplo, o SMN ainda cobria 63,29 por 
cento do valor da cesta básica. Já em 2005, com o 
mesmo ordenado, o trabalhador só já podia adquirir 
36,58 por cento do referido cabaz.  
 
Dados referentes a Junho passado dizem que neste 
período o SMN fazia uma cobertura da cesta básica em 
cerca de 42 por cento.  
 
Para tal conclusão a UNTA tem se baseado na 
evolução do valor da cesta básica alimentar ao longo 
dos últimos anos. O arroz, um dos produtos que 
integram os itens da cesta básica angolana, é o exemplo 
disso. O quilograma do produto que em 2002 quando a 
taxa de inflação foi de 105 por cento, valia cerca de 21 
kwanzas, já em 2005, perante uma inflação de 18,53 por 
cento, a mesma quantidade de arroz teve um preço 
médio de 77 kwanzas, o triplo do valor ao qual se 
adquiria o produto.  
 
Esses e outros indicadores ilustram bem o nível de 
degradação do poder de compra dos salários dos 
trabalhadores, a quem o Governo, contra o que já tem 
sido habitual, não compensa com reajustamentos de 
acordo com a taxa de inflação esperada.  
 
Composta por  arroz (20kgs), açúcar (7kgs); peixe 
(13kgs), feijão (l6kgs), óleo de soja (8 litros), fuba de 
milho bombo (l8kgs), assim como dez unidades de pão, 
chá e sal, a cesta básica está, ao preço actual de 
mercado, no valor de 230 dólares, quase três vezes mais 
que o SMN.  
 
1.3 Economia angolana cresce 
mais que a população  
O Independente 19 de Setembro de 2009 

Por via da Crise económica que abala o mundo, a taxa 
de crescimento da economia angolana foi estimada, 

para o presente ano, em 1,3 porcento negativos, disse 
recentemente em Luanda, o vice-ministro da 
Economia, Job Graça.  
 
Segundo o vice-ministro, os indicadores apontam para 
o presente ano, 2009, uma taxa de crescimento 
económico real superior a de crescimento da população 
calculada em três porcentos.  
 
Na prática, isso representa um crescimento da econo-
mia nacional, na ordem de seis porcento, uma taxa 
superior a do crescimento da população calculada, 
estabelecida em três porcento.  
 
"Apesar de estarmos próximo do fim da recessão 
económica, segundo dados recentes do mercado finan-
ceiro e de afirmações de gestores dos bancos centrais, 
em 2009 a crise financeira levou a que A taxa de cres-
cimento da economia mundial fosse estimada em 1,3 
porcento negativos", disse o governante.  
 
E, na busca constante das soluções que visam por 
cobro à crise financeira mundial cujos prejuízos se 
reflectem, de certo modo, na economia nacional, o 
executivo angolano, tem vindo a adoptar vários pacotes 
de medidas para o efeito.  
 
Para além do corte da revisão do orçamento geral de 
estudo, anteriormente elaborado com o referencial de 
57 dólares, o preço do barril de petróleo, do qual 
provém maior parte das receitas angolanas, muito 
recentemente, o executivo adoptou algumas medidas 
que, face à crise financeira mundial, resultaram na 
redução da pressão sobre as reservas internacionais.  
 
Do pacote de medidas aprovadas, destacam as preo-
cupações com a gestão estruturais que visam, a curto 
prazo, assegurar a estabilidade macroeconómica, im-
pedir a recessão económica e a médio e longo prazos, 
diversificar a economia nacional através do processo 
contínuo de formação de capital físico e humano no 
sector não petrolífero.  
 
Em Angola, disse ainda o governante, a crise econó-
mica reduziu as receitas petrolíferas e diamantíferas 
como consequência da queda nos preços de exportação 
e da redução dos níveis da produção, diminuiu os níveis 
de actividades, investimentos, rentabilidade bem como 
a pressão sobre as reservas cambiais do país face a 
redução do fluxo de divisas.  
 
Falando a margem do encontro que a equipa 
económica do governo estabeleceu com uma delegação 
Italiana que para Angola se deslocou na intenção de 
reforçar os laços de cooperação económica, Job Graça 
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disse que, apesar de existirem entre Angola e Itália, 
diferenças a nível das estruturas económicas, taxas 
diferenciais de crescimento económico real, há um 
conjunto de determinados produtos que podem ser 
trocados de forma mutuamente vantajosas.  
 
o progresso angolano dos últimos cinco anos conduziu 
os italianos para uma melhor impressão do nosso país, 
segundo a observação feita por Adolfo Urso, vice-
ministro do Comércio da Itália, que referiu também 
que, "a imagem de Angola divulgada no seu país no 
passado era apenas de guerra .  
 
"Devo reconhecer o progresso de Angola. Este país 
desenvolve hoje o papel de protagonista para a esta-
bilidade da paz e do desenvolvimento na África meri-
dional e no Golfo da Guiné", sublinhou o político 
italiano, acrescentando que tem uma função de líder 
nesta região.  
 
Durante a sua alocução, o vice-ministro expressou tam-
bém que o desejo da Itália é voltar a ser um forte país 
de referência para Angola e para a Europa, assim como 
se tornar um parceiro privilegiado (de Angola na 
Europa).  
 
A Itália pode contribuir para o desenvolvimento de 
Angola nos vários domínios, sobretudo na agricultura, 
agro-indústria, construção civil e sector de pescas, 
observou Adolfo Urso.  
 
Ainda no âmbito da cooperação entre os dois países, há 
a reter a participação de 60 empresas italianas na missão 
empresarial em Angola, facto que expressa a mudança 
de pensamento e de consciência dos italianos sobre este 
país, que vê Angola, como parceiro certo para as trocas 
comerciais e desenvolvimentos de vários ângulos das 
economias de ambos os países.  
 
De realçar que, durante o período de 2006 a 2008, o 
volume médio de importações de produtos italianos 
cifraram-se em USD 151,6 milhões enquanto as expor-
tações angolanas para Itália estimaram-se em USD 
221,2 milhões, com destaque para o petróleo.  
 
1.4 "Precisamos de criar uma 
cultura financeira à população" 
Jornal de Economia 22 de Setembro  de 2009 

 
JORNAL DE ECONOMIA & FINANÇAS – COMO 
CARACTERIZA O MERCADO FINANCEIRO 
ANGOLANO? 
LEÃO PERES – O mercado financeiro angolano 
apresenta duas características principais: o do segmento 
monetário que emite papéis de curto prazo, e 

essencialmente dominado pela banca, embora haja 
outros serviços e o outro de capitais que transacciona 
papéis de médio e longo prazo, nesta onde opera e 
assume papel principal a Bolsa de Valores. 
 
JE – Face ao actual momento da nossa economia, que 
novos instrumentos financeiros julga necessário à sua 
operacionalização? 
LP – No nosso caso em que ainda prevalece o 
segmento monetário e face à necessidade do 
financiamento ao investimento à operacionalização do 
mercado de capitais, através da Bolsa de Valores e 
demais instrumentos que advêm deste, deve ser 
assumida como tarefa primordial. 
 
JE – A banca em Angola continua, a par do Estado, a 
liderar o financiamento à economia. Justifica-se este 
domínio? 
LP – Por razões históricas ainda se compreende este 
domínio, sobretudo o do Estado. Sabe-se que a 
estrutura herdada do colonizador e posterior adopção 
do sistema socialista, de inspiração marxista, não 
permitiu as iniciativas privadas. O Estado sempre 
centralizou em si os meios de produção e inclusive os 
serviços bancários, daí que o papel de financiador 
sempre esteve na responsabilidade do Estado. Hoje, 
com as mudanças de 1991, assistimos a alterações 
significativas e que vão já se consolidando à medida que 
o sector privado interno e externo vai ganhando maior 
capacidade de intervenção no desenvolvimento do país. 
 
JE – Que alterações seriam observadas com a entrada 
do Mercado de Capitais e com ele a Bolsa de Valores? 
LP – Além de valorizar mais as acções, a Bolsa de 
Valores também vai assegurar maior transparência às 
empresas nela cotada, e deste modo transmitir maior 
confiança aos investidores, sejam estes particulares ou 
institucionais. 
 
JE – E como é que a bolsa financia a economia? 
LP – A bolsa é um excelente vector de financiamento à 
economia porquanto, através dela, aquelas empresas e 
instituições cotadas conseguem com maior facilidade os 
recursos de que necessitam para desenvolver as suas 
actividades. A bolsa oferece também liquidez às acções 
das empresas. 
 
JE – Sente já estarem criadas as condições e o ambiente 
de que se necessita para o arranque deste serviço? 
 
LP – Mesmo sem estar muito por dentro das 
perspectivas da bolsa e ao que tudo indica, sobretudo 
pelas informações que veiculam os órgãos encarregues 
pela criação dos mesmos serviços, já estão criadas as 
condições iniciais. Existe nas instalações, um instituto 
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de formação para os operadores, pessoal treinado, 
enfim e porque não existem organizações perfeitas só o 
arranque permitirá vislumbrar as eventuais deficiências. 
 
JE – Do lado dos operadores económicos sente terem 
estes já maturidade para participarem neste novo ciclo 
da economia? 
LP – Na verdade precisamos de criar uma cultura 
financeira à população. Mas, através da participação do 
cidadão na banca, onde têm os salários domiciliados e 
disponível muitos serviços e produtos é possível 
adquirir habilidade e domínio das regras das instituições 
financeiras. Outra grande verdade é que não 
precisamos esperar por todos, mesmo que forem 
apenas uma ou meia dúzia de empresas preparadas. A 
bolsa pode arrancar e os outros que sigam o comboio. 
Sendo assim, aqueles que ainda não estão preparados 
ou até mesmo desinformados devem consultar a partir 
dos seus bancos os especialistas para mais orientações. 
 
JE – Partilha de algum horizonte temporal para 
arranque? 
LP – Ao que tudo indica o ano de 2010 é apontado 
como o mais provável. Isto significa que estão criadas 
todas as condições. Pessoalmente e visto todos estes 
pressupostos julgo ser já a hora da Bolsa de Valores no 
país, sem importar, repito, o número de empresas ou 
instituições já preparadas para participarem destes 
serviços. 
 
JE – A crise não continuará a ser um factor de 
ponderação? 
LP – Acredito que a turbulência vivida pela economia 
mundial tenha alguma influência até ao momento na 
decisão de arranque ou não. Agora, penso que 
objectivamente todas as premissas para o 
funcionamento da Bolsa de Valores, já estão criadas e a 
crise económica e financeira global também pode ser 
vista como uma boa oportunidade para atrair os 
investidores das grandes economias mundiais. 
 
JE – O Mercado de Capitais pode também assegurar a 
continuidade da diversificação da economia? 
LP – Sim. Este é de resto um mecanismo que visa 
assegurar um novo ciclo e novos instrumentos de 
financiamento à economia real. Por outro lado, o 
Mercado de Capitais, através da Bolsa de Valores, pode 
impulsionar a entrada de novos operadores 
económicos, sejam estes nacionais ou estrangeiros, e 
que por sua vez, nos diferentes ramos de actividade 
serão responsáveis pelo aumento e diversidade da 
produção interna. 
 
JE – Face à atractividade do nosso mercado, a Bolsa de 
Valores pode facilitar a materialização de muitas 

intenções de investimentos? 
LP – Pode desde que se crie um ambiente institucional 
favorável ao investimento. Aliás, a título de exemplo, já 
vemos hoje em Luanda, no município de Viana, a 
existência de uma fábrica de montagem de carros, isto 
significa muito. Em boa hora assistimos a 
reestruturação da Agência Nacional para o 
Investimento Privado (ANIP), após a nomeação pelo 
Presidente da Republica de Aguinaldo Jaime, que tem 
vindo a trabalhar na diminuição dos pressupostos 
burocráticos, e de forma a minorar o custo do 
investimento no pais, uma boa forma de atrair não só 
investidores estrangeiros mas também nacionais. 
 
1.5 A lei da procura e da oferta  
O País 25 de Setembro de 2009 

Para comentar o quadro da actual taxa de câmbio no --
mercado informal marcado por uma constante 
vulnerabilidade, O PAÍS ouviu o economista Cândido 
Vazo  
 
Qual é a leitura que faz do comportamento da taxa de 
câmbio no mercado informal?  
A crise financeira que assolou o mundo teve efeitos 
perversos em qualquer economia. É obvio que o seu 
maior reflexo no nosso mercado assenta justamente na 
vulnerabilidade da taxa de câmbio. O efeito neste 
momento é negativo sobretudo para a bolsa do 
trabalhador comum. Como é óbvio, há um descalabro 
na sua estabilidade '0 que torna cada vez mais curta a 
renda do cidadão. O que está a ocorrer são os 
fenómenos regulados pela lei do mercado. Se a procura 
é maior que a oferta obviamente os efeitos são os que 
nós estamos a sentir. Nesta altura a procura é 
sobretudo maior que a oferta.  
 
Face à permanente alteração da taxa de câmbio, não 
existe receio de voltarmos a viver o mesmo cenário de 
há alguns anos com a "dolarização" da economia?  
Penso que o Banco Nacional de Angola e o Ministério 
da Economia estão preocupados com o quadro da 
situação, e trabalham no sentido de utilizarem todos os 
instrumentos que uma economia recomenda para que 
se direccione para a estabilidade pretendida. Acredito 
que a situação não se vai agravar tanto, quero ser 
optimista e acreditar que as instituições afins que têm o 
papel de reguladores e supervisores estejam a trabalhar 
neste momento para a estabilização da taxa de câmbio. 
Esta medida será certamente acompanhada de outras 
de âmbito micro e macroeconómico.  
 
É preciso que se harmonizem os instrumentos para que 
os efeitos desejados surjam, e isso vai ser possível até 
porque os factores que mais afectavam a crise já estão a 
minorar no ponto de vista da sua negatividade. Um 
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deles era o preço do petróleo. Há na nossa economia 
um esforço substancial no sentido da sua diversificação. 
Sabemos que, com alguma timidez, muita gente não 
quer reconhecer, mas o factor emprego está a assumir 
algum crescimento. Sentimos que as infra-estruturas 
estão a ser reabilitadas e postas à disposição do 
mercado.  
 
Tudo tem de ser um conjunto de factores geradores de 
indicadores positivos. Acredito que todo o esforço que 
está a ser feito agora, num futuro não muito longo, 
trará os seus efeitos e terá incidências na minoração 
destes efeitos negativos que a nossa economia 
atravessa.  
 
A alteração da taxa de câmbio no mercado informal faz 
ressurgir o fenómeno das kinguilas que era já quase 
inexpressivo no mercado...  
Acredito que esse fenómeno venha a desaparecer 
porque resulta de uma lei que é própria do mercado 
que é a lei da procura e oferta. Normalmente, quando a 
procura é maior que a oferta isto deixa em 
determinados espaços algum vazio que é aproveitado 
pelo mercado informal, porque nós temos grandes 
dificuldades na aquisição de cambiais nos montantes 
desejados e criam - se espaços onde o informal 
intervém. Naturalmente é o fenómeno que se está a 
operar, e pensamos que depois de ultrapassadas todas 
as razões que levaram a esta situação que se vive 
actualmente acredito que estes intermediários vão 
desaparecer de forma natural.  
 
1.6 Taxas de cambio estável no 
paralelo 
 O País 25 de Setembro de 2009 

Na "praça" do Roque Santeiro, ponto de referência do 
mercado paralelo, a nota verde está a ser transaccionada 
há mais de um mês a 9.900 kwanzas.  
 
Para aferir a cotação do câmbio nos mais diversos 
pontos de venda no paralelo, e face aos rumores se-
gundo os quais a nota de USD 100 estava a ser cotada 
em 10 mil Kz, a reportagem de O PAÍS fez uma ronda 
pelo mercado do Roque Santeiro, bairros Mártires do 
Kifangondo e Prenda, baixa da cidade, na Mutamba, e 
José Pirão.  
 
Resultou que, na realidade, em nenhum destes locais a 
venda do dólar registou semelhantes valores. No Bairro 
Mártires do Kifangondo o câmbio praticado quer pelas 
kinguilas quer pelos comerciantes das cantinas - detidas 
maioritariamente por cidadãos oeste africanos - está 
fixado em 9.600 Kz por cada nota de cem dólares 
enquanto no bairro Prenda a moeda norte-americana 
está cotada em 9.S00kz.  

 
Na baixa da cidade a taxa de câmbio cota a nota verde 
em 9.400 Kz, ao passo que no Largo do José Pirão os 
cambistas estão a comercializar 100 dólar por 9. 6S0 
Kz. No maior mercado a céu aberto em África, o 
Roque Santeiro, que movimenta diariamente mais de 20 
mil pessoas, O PAÍS ouviu a opinião de dois cambistas 
que operam no chamado "ringue", local onde se 
registam as maiores transacções da moeda norte 
americana.  
 
Jerónimo Gando, cambista há mais de dez anos no 
Roque Santeiro, considerou que "neste momento o 
câmbio que está a ser praticado é de 9,9. Pensamos que 
daqui a mais umas duas semanas a nota vai voltar a 
disparar. Há um mês que estamos com a mesma de taxa 
de mercado". 
  
O cambista justifica esta aparente estabilidade do dólar 
no paralelo pela falta de kwanzas no mercado e a 
contínua retracção por parte dos bancos na venda de 
divisas aos operadores económicos.  
 
"Há poucos kwanzas no mercado por esse facto há 
também uma reduzida procura do dólar, mas isso vai 
durar pouco", acrescentou.  
 
Entretanto, reconhece que o negócio no paralelo tem 
estado a florescer, e a margem de lucro que obtêm nas 
transacções é boa, por este facto a actividade está a 
atrair muitos cambistas que se haviam retirado dos 
locais dos seus habituais lugares de venda.  
 
Catarina Simão, que exerce a actividade de kínguila há 
oito anos no mesmo mercado, diz estar expectante 
quanto ao evoluir da taxa de câmbio no paralelo, 
sobretudo, por faltar poucos meses para o fim do ano: 
"Francamente não esperava que a nota verde atingisse 
uma cotação tão alta, todo o mundo receia que até 
Dezembro a taxa de câmbio suba muito e, se assim 
acontecer, os preços também vão acompanhar a subida 
", referiu, apelando às autoridades para que façam tudo 
no sentido de evitar que se repita o cenário de anos 
anteriores.  
 
Depois de se ter mantido estável nos 7S kwanzas até 
Maio de 2007, a taxa de câmbio, nos últimos tempos, 
tem vindo a mostrar algumas variações da moeda 
nacional. A razão principal está na consequência da 
baixa das reservas cambiais, e baixa dos preços do 
petróleo e no corte da produção imposta pela OPEP.  
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2 MICROFINANÇAS 
 
2.1 BCP concede micro-crédito  
Jornal de Angola 04 de Setembro de 2009 

 O Millennium BCP conta actualmente com 920 
projectos apoiados com micro-crédito que criaram 
1.555 postos de trabalhos, anunciou esta semana a 
instituição.  
 
Foram emprestados 13,5 milhões de euros, dos quais 
9,5 milhões de euros através da sua rede e operação 
autónoma de micro-crédito, que existe há três anos.  
 
2.2 Novas perspectivas para a 
agricultura  
Semanário Factual 28 a 4 de Setembro de 2009 

Este facto abre novas perspectivas para o desenvolvi-
mento do sector agrícola que emprega ainda a maioria 
da população activa de Angola.  
 
A linha de crédito aberta visa financiar os agricultores 
reunidos em cooperativas, bem como os pequenos e 
médios produtores agro-pecuários e deverá ser 
implementada segundo luas modalidades: A primeira, 
baseada no Crédito de Campanha Agrícola, poderá 
absorver 150 milhões de dólares, com uma taxa de 
juros de 05 porcento ao ano e cujo prazo de reembolso 
vai até 10 meses. 
  
A segunda modalidade corresponde ao Crédito de 
investimentos Agro-pecuários e deverá absorver 200 
milhões de dólares da linha de crédito, com uma taxa 
de juros de 6,7 porcento ao ano, reembolsáreis até oito 
anos e com um período de carência de até três anos.  
 
Assim, as autoridades colocam à disposição do sector 
agro-pecuário mecanismos de financiamentos 
alternativos à banca comercial e com uma taxa de juros 
abaixo da média do mercado bancário e com prazos de 
reembolso muito mais atractivos. 
  
Salienta-se que a linha de crédito foi aprovada em 
Março último pelo Conselho de Ministros e no começo 
de Agosto foi assinado um protocolo entre o Ministro 
das Finanças, Severim de Morais, na presença do 
Ministro da Agricultura, Afonso Canga, e os 
Presidentes do Conselho de Administração dos bancos 
comerciais, nomeadamente do Banco de Poupança e 
Crédito (BPC), do Banco de Comércio e Indústria 
(BCI), do Banco Sol e do Novo Banco.  
 
Recorda-se que a mobilização dos montantes ne-

cessários é da responsabilidade do Ministério das Fi-
nanças que, conjuntamente com o Ministério da Eco-
nomia, tem vindo a auscultar os Bancos Comerciais no 
sentido de identificar a sua disponibilidade em par-
ticipar na Linha de Crédito, bem como as condições fi-
nanceiras que praticam, de modo a garantir a sus-
tentabilidade do programa.  
 
O montante máximo de financiamento por cada 
beneficiário será o equivalente a cinco mil dólares, com 
uma taxa de juro de 05 porcento ao ano. O Governo 
angolano, através do Ministério das Finanças, vai 
bonificar a taxa de juros cobrada aos mutuários com 
um adicional de 16 porcento, totalizando uma taxa de 
21 porcento ao ano, pelos prazos e valores efec-
tivamente emprestados pelo Banco.  
 
O Ministério das Finanças vai comparticipar em 80 
porcento no risco do crédito por incumprimento dos 
beneficiários, calculado sobre o valor do capital não 
reembolsado por estes.  
 
Os Bancos participantes vão celebrar os contratos de 
Crédito de Campanha com os pequenos agricultores 
beneficiários da Linha de Crédito nas condições 
previamente determinadas pelo Governo, recorrendo 
exclusivamente às garantias do crédito solidário pré-
definidas, isto é, o aval dos créditos locais de pilotagem.  
 
Ao abrigo do protocolo, o Ministério das Finanças vai 
depositar antecipadamente junto dos Bancos 
subscritores o valor correspondente aos 16 porcento 
dos juros adicionais sobre o valor dos financiamentos, 
numa conta a prazo de um ano, titulada pelo Ministério 
das Finanças.  
 
O prazo máximo de reembolso será de até 10 meses e 
nunca depois de 90 dias após o término da colheita.  
Outra obrigação do Ministério das Finanças consiste no 
estabelecimento de um memorando com o Banco de 
Desenvolvimento de Angola (BDA) sobre a 
participação desta instituição na gestão das bonificações 
e na prestação de serviços de apoio técnico e 
monitorização, comprometendo-se a colaborar com o 
BDA no cumprimento das responsabilidades que forem 
por este assumidas.  
 
Por seu lado os Bancos participantes na operação 
comprometem-se a cumprir os procedllnento5 de 
avaliação e de concessão do crédito estabelecidos pelo 
Governo, fornecer todas as informações; relevantes 
sobre os desembolsos e reembolsos de capital e juros, 
bem como sobre o incumprimento por parte dos 
beneficiários, com a periodicidade e os mecanismos de 
implementação a estabelecer.  
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2.3 Centenas de agricultores 
recebem apoios 
Jornal de Angola 11 De Setembro de 2009 

 
O projecto "Angola Jovem", iniciativa do Governo de 
apoio à criação de pequenas empresas, através de 
ofertas instrumentos de trabalho e créditos bancários, 
beneficiou, na província do Kwanza-Norte, cerca de 
700 pessoas de 75 cooperativas agrícolas.  
 
Na operação foram investidos 450 mil dólares. Mais de 
metade deste valor foi já reembolsado.  
 
O director provincial da Juventude e Desportos 
afirmou que o programa está a ser bem executado e 
que "tem tido grande adesão por parte dos jovens" 
Manuel Gaspar Domingos disse esperar que a segunda 
fase do projecto tenha a mesma adesão e êxito. Para 
isso foram recentemente distribuídos mais instrumentos 
de trabalho.  
 
Oitenta projectos  
 
A segunda fase do programa na província do Kwanza-
Norte vai absorver, inicialmente, perto de 80 projectos 
e criar cerca de 300 postos de trabalho directos em 
diferentes artes e oficioso.  
 
Para o início desta fase, o ministro da Juventude e 
Desportos, Gonçalves Muandumba, procedeu, 
recentemente, em Ndalatando, á entrega Simbólica de 
Kits profissionais a varios Jovens da Província. 
 
 O vice-ministro da Juventude e Desportos, Yaba 
Pedro Alberto, e o governador provincial, Henrique 
André Júnior, assistiram, à cerimónia.  
 
Foram distribuídos conjuntos de pesca continental, 
recauchutagem, serralharia, corte e costura, mecânica, 
alvenaria e agricultura e moto táxis.  
 
Gonçalves Muandumba referiu que o programa 
"Angola Jovem" tem estado a evoluir em todo o país, 
empregando jovens com formação profissional em 
diferentes ramos de actividade.  

3 MERCADO 
INFORMAL  

3.1 Pequenos empreendimentos 
ganham terreno em Luanda  
Jornal de Economia 01 de Setembro de 2009  

Josefina da Conceição, 25 anos, trançava três pessoas 
por dia. São vários tipos de tranças, penteados, cortes e 
aplicações, eles variam consoante o seu tamanho e es-
pecificidade.  
 
Actualmente, o serviço mais procurado é a aplicação de 
cabelo brasileiro, que requer muito tempo, cuidado e 
paciência. Cada cabeça leva quase três horas a ser 
trançada. E um trabalho de persistência - e talvez seja 
por essa característica que Fefinha, corno a cabeleireira 
é conhecida, conseguiu romper a barreira da 
informalidade e abrir o seu próprio negócio.  
 
Ela gostou sempre de cuidar do cabelo das pessoas. 
Ainda adolescente, começou a trançar no quintal. A 
princípio, trançava somente amigas e colegas. Quando 
as companheiras começaram a trazer outras pessoas, 
Fefinha se tornou numa profissional.  
 
"Quando trançava no meu quintal o cabelo de poucas 
pessoas, estava tudo bem, mas, depois, a clientela au-
mentou. As pessoas que me procuravam passaram a 
sentir a necessidade de mais conforto. Houve 
necessidade de ampliar o negócio, mas o dinheiro que 
recebia das tranças não chegava para abrir um salão de 
beleza, lembra.  
 
Diante do impasse, a mesma paciência que Fefinha tem 
na hora de trançar passou a ser exigida para suportar a 
longa demora dos trâmites e negociações de legalização 
de seu negócio. "Fui fazer um empréstimo bancário, 
mas tive que esperar mais de sete meses. Enquanto 
isso, comecei por tratar os documentos, mas até agora, 
um ano depois que abri o negócio, a minha autorização 
ainda é temporária e estou à espera da licença 
definitiva.  
 
Foram muitas dificuldades, mas nem por isso desisti de 
lutar pelo meu sonho", afirmou a pequena empresária.  
Quando o empréstimo saiu, Fefinha abriu um salão de 
beleza e a clientela que trançava no quintal 
acompanhou-a "Investir num negócio formal, deu 
retomo. Hoje, a procura pelos meus serviços aumentou 
bastante, principalmente nos fins-de-semana. Se as 
clientes não ligarem para marcar hora, encontram o 
salão cheio".  
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O Salão Fefinha fica no bairro Nelito Soares, na rua B3, 
o sucesso é tanto que a micro empresária já está à 
procura de um local para abrir a sua primeira filial. 
Actualmente, conta com três trabalhadores, e já sente 
necessidade de contratar mais colaboradores. "Como 
gosto do que faço, procuro sempre inovar, lançar um 
produto ou serviço inédito, e busco saber os serviços 
que os outros salões estão a oferecer. O resultado é que 
sempre consigo alavancar as vendas, diminuir os custos 
e aumentar a produtividade", ressalta.  
 
O sucesso de Fefinha passa por estar num ramo que 
sempre tem grande demanda e por tentar atender a essa 
demanda com excelência: "Ultimamente, as mulheres 
têm -se preocupado muito com a beleza, então, eu 
procuro, sempre, fazer as coisas com bastante 
qualidade, pois é a aparência da mulher que está em 
jogo. As minhas clientes são muito exigentes".  
 
3.2 Ambulantes preocupam 
autoridades  
Jornal de Angola 11 de Setembro de 2009 

O chefe do Departamento de Segurança Pública da 
Polícia Nacional no Cunene disse, ontem, à Angop, em 
Ondjiva, que o exercício do comércio ambulante na 
região preocupa as autoridades provinciais devido aos 
riscos para a saúde que oferecem os produtos expostos 
na rua.  
 
O inspector chefe José Guimarães sublinhou que a 
actividade comercial ambulante propícia grandes 
perigos para os vendedores e compradores que adqui-
rem os bens comercializados ao ar livre.  
 
A polícia, em colaboração com as administrações 
municipais referiu tem feito tudo para os ambulantes se 
legalizarem e comercializem os produtos em locais 
apropriados.  
Em alguns casos, frisou, o "quadro é constrangedor 
devido à resistência dos ambulantes" abandonarem as 
ruas", com os "mercados construídos pelo governo 
vazios". José Guimarães aconselhou os vendedores 
ambulantes a legalizarem-se junto das administrações 
municipais.  
 
3.3 Administração municipal do 
Cazenga toma medidas contra o 
comércio ilegal  
Jornal de Agosto 12 de Setembro 2009 

O administrador municipal do Cazenga disse, ontem, à 
Angop, que a partir de Janeiro de 20 1 O vão ser 
tomadas medidas para banir toda a actividade comercial 
ilegal.  
 

Nataniel Narciso afirmou que muitos "alegados 
armazenistas realizam o comércio em quintais, 
provocando desordem".  
 
O município vai ser modernizado e está na área de 
transição entre o novo aeroporto e o centro da cidade 
pelo queque é imperioso que a actividade comercial seja 
organizada, referiu.  
 
O administrador municipal declarou ser intenção do 
Governo acabar com o comércio ilegal e desordenado, 
que "retira a boa imagem de qualquer cidade".  
 
Exortou os comerciantes organizados a proibirem e 
desencorajarem a venda ambulante defronte dos 
estabelecimentos, sob pena de serem sancionados.  
 
Os comerciantes que "ainda fazem o comércio na rua 
devem mudar de atitude e juntar-se a outros que têm 
iniciativas que dignificam o município", aconselhou.  
 
3.4 Câmbio pode convergir nos 85 
kwanzas por dólar   
Semanário Angolense 12 de Setembro de 2009 

Operadores do mercado esperam que a escalada do 
dólar americano sobre o kwanza tenha ficado estancada 
depois de em Agosto a moeda americana ter atingido 
sucessivos valores «Record», os quais chegaram muito 
próximo dos 100 kwanzas por cada unidade da nota 
verde.  
 
Fontes contactadas por este jornal estimaram que o 
Governo tenha agora disponíveis reservas 
internacionais suficientes para conter a depreciação do 
Kwanza, mesmo a julgar pelo valor das transacções dos 
«fixings» do mercado primário, em que o Banco 
Nacional de Angola (BNA) passa dólares para os ban-
cos comerciais.  
 
O volume de transacções do mercado primário situa-se 
agora numa média de 30 milhões de dólares por 
semana, de acordo com as fontes que consideraram ser 
esse um valor muito próximo daquele que prevalecia 
com anterioridade ao início da depreciação da moeda 
angolana, entre Janeiro e Março do ano em curso.  
 
As fontes abordadas por este jornal disseram esperar 
que com estancar da escalada do dólar, mercado 
cambial evolua também para uma convergência que 
supere o actual «spread» entre o mercado secundário de 
câmbios e o mercado informado, onde o diferencial do 
chega a atingir os 10 por cento.  
 
De acordo com estimativas apresentadas pelas fontes, a 
taxa que câmbio que emergir dessa convergência deverá 
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situar o valor do dólar a 85 kwanzas. A taxa anterior à 
depreciação, que era de 75 kwanzas por dólar, algo que 
se manteve ao longo de uns dois anos, foi considerada 
como algo já não reflectia a evolução da economia.  
 
Ao longo dos últimos sete anos, o Produto Interno 
Bruto (PIE) angolano mais do que duplicou, passando 
dos 12 biliões anuais de dólares para os 30 biliões, o 
que se reflectia numa dinâmica nem sempre seguida 
pelo câmbio.  
 
Tal como opinou um operador bancário consultado 
para esta matéria, a escalada do dólar ficou a devem-se 
ao que considerou a «profecia auto proclamada», uma 
definição que reúne em si as expectativas do mercado 
quando nos três primeiros meses do ano, as 
informações sobre o impacto da crise e a queda de 
entrada de divisas foram dadas em profusão nos 
pronunciamentos oficiais e devidamente ampliadas pela 
mídia.  
 
Num contexto desses, prosseguiu, os operadores do 
mercado cambial, entre os quais se contam os bancos 
comerciais, assumiram o que emanava da sua 
experiência histórica, reunindo expectativas em torno 
de uma provável desvalorização da moeda nacional 
dada pela circunstância da economia ter reduzido seu 
quinhão de divisas.  
 
A decisão dos operadores terá sido, então, a de reunir a 
maior quantidade possível disponibilidades cambiais, 
com o que se deu um novo fenómeno, quando o 
mercado começou a assumir um «comportamento de 
manada», com operadores e investidores a 
pressionarem a procura do dólar.  
 
Os efeitos foram devastadores, porquanto a economia 
já vinha de uma situação em que, nos últimos seis 
meses de 2008, quando o preço do petróleo já tinha 
começado de cair.  
 
Seguindo um discurso oficial «negacionista» que recu-
sava aceitar o impacto da crise financeira internacional 
sobre a economia angolana, o país continuou a viver e a 
despender como antes.  
 
Isso resultou numa significativa redução das reservas 
internacionais líquidas, que dos 19,5 biliões de dólares 
em Outubro de 2008, passaram para 12,5 biliões em 
Junho do ano em curso.  
 
Neste ponto da abordagem, especialistas contactados 
tendem a duvidar dos acontecimentos que agora 
definem o curso do câmbio e voltam a aludir à história 
recente, afirmando que Angola já pôde manter determi-

nados níveis de paridade cambial em anos como o de 
1999, quando as reservas internacionais líquidas eram 
de apenas 300 milhões de dólares.  
 
Nessa perspectiva, consideram tais especialistas, não é 
de todo provável que reservas internacionais cifradas 
em 12,5 biliões, equivalendo a seis meses de 
importações, não consigam infundir confiança nos 
investidores.  
 
Pelo que opinam que passada a fase das expectativas 
relativas a uma hipotética desvalorização do Kwanza, o 
que está a acontecer agora ao câmbio será mesmo 
consequência de um ataque especulativo.  
 
Quando a depreciação do Kwanza parecia imparável, 
em meados deste ano, um estudo do sul-africano 
Standard Chartered estimava que no seu pico, o ataque 
da moeda americana haveria de situar o câmbio em 95 
kwanzas por dólar, o que efectivamente deve ter sido a 
média do mês de Agosto e o que deve prenunciar, 
também, uma travagem da queda da moeda angolana 
diante da americana. 
 
3.5 Casas de câmbios sem dólares 
nem euros 
Jornal de Angola 13 de Setembro de 2009 

As principais casas de câmbios concentradas na Baixa 
de Luanda estão sem divisas. Muitos clientes retiraram 
as poupanças em dólares domiciliadas nos bancos 
comerciais e colocaram-nas à disposição do mercado 
informal, um factor que está a alimentar as tendência 
especulativas das kinguilas.  
 
Se uns canalizam os dólares para o mercado informal, 
outros retêm as divisas. "Muitos clientes compraram 
dólares para os guardarem por baixo dos colchões", 
explica uma funcionária de uma das casas de câmbios 
na Mutamba.  
 
"Temos estado a vender dólares, mas o certo é que 
muitas pessoas compram e já não trocam, o que faz 
com que a escassez se evidencie ainda mais", revelou a 
funcionária.  
 
Diante do actual quadro cambial, os oportunistas dão 
largas à especulação. As "kinguilas" estão a tornar a 
situação cada vez mais insustentável, havendo quem 
esteja a praticar a venda do dólar ao câmbio de dez mil 
kwanzas e a compra a 9.300.  
 
O responsável de uma das casas de câmbios disse que a 
decisão do BNA em tirar o dólar do circuito comercial 
interno e reservá-lo às transacções internacionais é 
positiva, apesar dos transtornos que tal medida está a 
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provocar ao cidadão comum.  
 
Os constrangimentos estão na realidade instalados para 
quem tiver as poupanças em kwanzas. Converter os 
kwanzas em dólares ou mesmo em euros é muito difí-
cil, lamenta, Elisangêla Gomes, visivelmente agastada 
pelo transtorno, após ter procurado comprar divisas nas 
casas de câmbios localizadas na Mutamba, sem êxito.  
 
As tentativas foram inúmeras e nem por isso conseguiu. 
"Fui ao banco no qual estão domiciliadas as minhas 
contas e disseram que não tinham dólares", referiu. 
"Então onde é que há dólares? Isto está complicado", 
conclui.  
 
No mercado informal de divisas o dólar pode ser 
comprado a 9.200 kwanzas, enquanto a venda já vai nos 
9.9. diferente das casas de câmbios, onde a compra está 
a 9. O e a venda a 9.7.  
 
Na Stot Câmbios, o dólar pode ser comprado a 9. O e a 
venda a 9.7, enquanto o real, moeda brasileira, está a 
4.0 a compra e 4.8 a venda. Na Exchange Câmbios, o 
dólar está igualmente a ser comprado a 9.0 e a venda a 
9.7, ao passo que o Euro pode ser comprado a 115.0 e 
a venda a 125.  
 
Na Universal Câmbios, o quadro não muda, a compra 
do dólar está a 89 e a venda a 96. O euro está a 114.50 
a compra e 128 a venda, ao passo que se pode comprar 
real a 20 e a vender a 40.  
 
Na Nova Câmbio, a situação é similar. "Não temos 
dólares nem euros" é o que mais se ouve nas casas de 
câmbios. A Nova Câmbio está a praticar 90 na compra 
do dólar e 97.5 na venda. O euro está a ser comprado a 
115.0 enquanto a venda ronda os 125.5. Na Real 
Transfer o cenário é diferente, pois até às 13 horas 13 
de ontem tinha dólares, embora o limite da venda 
estivesse fixado em 500 dólares.  
 
Fátima da Graça estava alterada quando saia da Nova 
Câmbios, onde tentou fazer a conversão dos seus 1.500 
euros em dólares mas a proposta que a casa de câmbios 
fez, for duvidosa, e por isso mesmo ela não aceitou. Da 
conversão dos 1500 euros apenas recebia mais 250 
dólares.  
 
"A actual taxa para quem quer fazer a conversão em 
dólares recebe apenas 1.700 dólares, um valor muito 
baixo em relação ao que se pratica nos outros países", 
refutou.  
 
Fátima da Graça vai optar pela compra em Portugal, 
para onde pretende viajar em breve.  

Elisangêla Gomes dirigiu-se à casa Exchange da 
Cotangola para comprar cinco mil dólares. A falta de 
dólares foi apontada pela jovem, como a causa do 
adiamento dos seus projectos de curto prazo.  
 
Depois de ter passado por quatros casas de câmbios na 
Baixa de Luanda, não conseguiu os cinco mil dólares 
que pretendia. Elisangêla Gomes apela à intervenção do 
Governo. "Desta forma aonde vamos parar! No estado 
em que se encontra a taxa de câmbio, acho melhor 
fecharem do que praticarem preços absurdos", afirmou.  
 
Lúcia do Nascimento conta que o pai retirou as divisas 
do banco para guardar em casa. Lúcia afirma que a 
ideia foi reprovada na altura pela família, mas em 
função da escassez de divisas no mercado e a oscilação 
do preço, sublinha que a medida tem servido para pagar 
as contas da universidade e demais despesas. 
 
Sara de Carvalho faz a compra de dólares nas casas de 
câmbios, onde a compra é ligeiramente mais baixa em 
relação ao mercado informal. Porém, quando se trata 
da venda prefere as Kinguilas, que praticam valores 
altos.  
 
Sara Carvalho sublinhou que na tentativa de comprar 
três mil dólares, obteve a informação que só pode 
comprar até 500 dólares.  
 
Nas lojas e estabelecimentos comerciais onde produtos 
se fixavam em dólares, os gerentes e proprietários 
reverteram a tabela de preços em kwanzas. Paulina 
João, vendedora de uma perfumaria, informou a nossa 
reportagem que desde Julho que os preços foram 
convertidos em kwanzas. Paulina João acrescenta que 
esta medida foi tomada pelo proprietário, porque as 
vendas estavam estagnadas.  
 
3.6 Polícia económica autua 
taxistas especuladores 
O País 18 de Setembro de 2009 

O Comando Provincial de Luanda da Polícia 
Económica realizou, na passada terça-feira, ' 15, uma 
acção controlo para combater a especulação dos preços 
das corridas de táxis, que continua a ser praticada por 
muitos taxistas, vulgo "candongueiros".  
 
A fiscalização teve início às sete horas da manhã e 
resultou na captura de 18 cidadãos que procediam ao 
serviço de táxi nos municípios do Rangel, Ingombotas e 
Cazenga.  
 
Os dez primeiros especuladores foram apresentados à 
Imprensa na Direcção Provincial de Inspecção e 
Investigação das Actividades Económicas em Luanda 
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(DPIIAE).  
 
Sobre a actividade, o chefe do departamento de 
Inspecção da Polícia Económica, intendente Cristiano 
Francisco, disse que "o objectivo é disciplinar os 
taxistas em relação à infracção que regularmente têm 
cometido, o crime de especulação".  
 
A exploração praticada pelos taxistas contraria o 
despacho 03/2004, exarado pelo Gabinete de Preço e 
Concorrência. O documento estipula o preço do 
serviço de táxi em 47 Kwanzas, ao contrário dos 50 
exigidos normalmente aos clientes.  
Aos infractores, a lei prevê o crime de especulação, de 
acordo com o artigo 276 do Código Penal. E o proces-
so é remetido ao Tribunal.  
 
A cobrança de 50 é admissível, segundo Cristiano 
Francisco, porque a falta de troco cobre os outros três 
Kwanzas.  
“A inspecção aos taxistas será permanente até a 
situação voltar a norma1idade. Por isso, apelamos aos 
taxistas a respeitarem o que está estipulado, cobrando o 
valor de 50 Kwanzas por cada corrida", disse o 
intendente.  
 
A inspecção da Polícia Económica acontece numa 
altura em que os "candongueiros" têm encurtado as 
rotas e cobram o dobro do preço estipulado 
oficialmente. Há vezes em que a corrida chega a custar 
150 Kwanzas, mais cem que o normal.  
 
A Polícia definiu um roteiro com as respectivas 
paragens, onde serão realizadas inspecções periódicas 
para travar os intentos dos automobilistas que efectuam 
principalmente as rotas Congoleses Mutamba, Congo-
leses Viana, Aeroporto São Paulo, Aeroporto Mutamba.  
 
Os responsáveis da Polícia Económica concluíram que 
o trajecto Congoleses Mutamba tem sido encurtado 
frequentemente, ao ponto dos cobradores chamarem 
apenas pelos percursos Congoleses Hospital Américo 
Boavida e posteriormente área do Zé Pirão Mutamba. 
Durante a"viagem, os passageiros pagam duas ou três 
vezes mais em relação ao estabelecido.  
 
"Temos mantido encontros periódicos com os 
responsáveis da Associação dos Taxistas para que 
aconselhem os seus membros a cumprirem 
escrupulosamente o instrutivo número 03/2004", 
assegurou Cristiano Francisco.  
Diariamente, segundo os dados avançados pela própria 
Polícia Económica, têm sido autuados em média dez 
indivíduos. Aos prevaricadores são aplicadas multas 
que podem atingir os 100 mil Kwanzas.  

 
Mas, em casos de desobediência ou resistência, alguns 
taxistas podem ser condenados a uma pena de prisão 
efectiva. A actividade desta terça-feira passada esteve 
enquadrada nas comemorações do 28º aniversário da 
Polícia Económica, que se assinala hoje, sexta - feira, 18 
de Setembro.  
 
Cristóvão Francisco apelou aos cidadãos a denunciarem 
os casos de especulação praticados por muitos taxistas. 
Para tal, basta telefonarem para os números 222 336 
691 ou 222 336693.  
 
Os autuados  
Alguns dos autuados alegaram o mau estado das vias e 
o engarrafamento como a razão para o aumento do 
preço da corrida de táxi e o encurtamento das rotas.  
 
Bernardino Gomes, taxista há seis anos, defendeu -se 
de outra forma: "tinha que completar o dinheiro 
exigido pelo patrão antes do fim do dia".  
 
O jovem foi infeliz quando encurtou a via que fazia, 
entre Congoleses e Mutamba, tendo estabelecido o tér-
mino no Hospital Américo Boavida. Bernardino foi 
surpreendido por um agente da Polícia Económica que 
estava à paisana e viajava no seu carro, onde, além de 
encurtar o percurso, cobrava 100 Kwanzas a cada 
passageiro.  
 
Por sua vez, o Jovem Tony, taxista de 36 anos de idade, 
que fazia a rota Congoleses-Roque Santeiro, alegou que 
não se apercebeu que o seu"ajudante cobrava 100 
Kwanzas aos passageiros: "Fui surpreendido pelo meu 
cobrador que pedia uma taxa de 100 Kwanzas. Juro que 
não sabia", suplicou o jovem.  
 
Artur Delfina Adolfo, estudante do Instituto de 
Telecomunicações de Luanda (ITEL), que aproveitava 
o tempo de férias para ganhar algum dinheiro como 
cobrador de táxi, também foi detido.  
 
"Encurtamos a rota. Carregamos do Triângulo dos 
Congoleses ao Américo Boavida, mas eu não sou 
cobrador. Sou estudante", referiu Artur Adolfo, que 
tentava fazer uma "perninha". 
  
À semelhança dos demais, Veloso Pedro Cabral, 
cobrava mais do que o preço oficial e foi autuado 
também na rota entre o mercado dos Congoleses e o 
Zé Pirão.  
 
Veloso Cabral jurou estar arrependido pelo facto de ter 
aumentado o preço: "Nunca mais farei o mesmo", 
salientou.  
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Dos 15 taxistas autuados durante a acção inspectiva da 
Polícia Económica cinco foram julgados no mesmo dia. 
Os restantes serão julgados na próxima segunda-feira.  
 
3.7 Os produtos agrícolas  
Jornal de Angola 23 de Setembro de 2009 

Conquistada a paz em 2002, depois de longos anos de 
conflito, os angolanos podem hoje entregar-se 
exclusivamente a tarefas da reconstrução nacional. Em 
sete anos de paz, muitas foram as obras executadas em 
várias áreas de Angola com investimentos públicos e 
privados.  
 
Em apenas sete anos de paz, o país mudou 
substancialmente, estando os cidadãos a apagar 
progressivamente, com muito esforço, e em diversas 
áreas da vida nacional, as marcas de uma guerra que 
inviabilizou projectos que só agora podem ser 
concretizados e que têm contribuído para mudam vida, 
para melhor, de milhões de cidadãos.  
 
São várias as obras que, depois da guerra, permitiram 
que o país voltasse a trilhar os caminhos do 
crescimento e desenvolvimento económico e social, 
sendo visíveis os benefícios que decorrem dos 
avultados investimentos feitos pelo Estado, 
particularmente ao nível de infra-estruturas.  
 
Temos estradas que permitem a circulação de pessoas e 
bens em quase todo o território nacional, possibilitando 
que empresários possam tratar de negócios, que já se 
têm traduzido em muitos benefícios, entre os quais 
figura a criação de empregos.  
Mas nem tudo vai bem para todos os que produzem. 
Há ainda problemas que têm a ver com a falta de es-
coamento de produtos agrícolas de zonas rurais para as 
áreas urbanas, daí decorrendo uma série de problemas, 
entre os quais avulta a impossibilidade de os 
camponeses obterem rendimentos das suas colheitas.  
 
A dificuldade dos camponeses escoarem os seus 
produtos prende-se com a falta de meios de transporte 
ou com os elevados custos do aluguer desses meios. Os 
camponeses de várias regiões têm produtos agrícolas 
necessários às cidades, em grande quantidade, mas nada 
podem fazer, em termos de escoamento, por falta de 
meios, o que não raras vezes provoca o seu 
apodrecimento.  
 
As associações e cooperativas de camponeses devem 
organizar-se no sentido de junto de instâncias 
competentes conseguirem os apoios necessários para 
resolverem os seus problemas, a fim de que não 
tenham constantemente prejuízos, depois de muito 
labor nas suas lavras ou fazendas.  

 
Hoje já temos instituições de crédito que estão também 
viradas para a promoção da produção agrícola e agro-
pecuária e a que essas associações e cooperativas 
podem recorrer para a obtenção de meios monetários 
com o objectivo de aquisição de meios de transporte 
para fazer escoar a sua produção.  
 
Numa altura em que têm sido feitos esforços para o 
combate à fome, é necessário que os produtos agrícolas 
cheguem em grande quantidade a vários pontos do 
país; até para fazer reduzir os seus preços. E que 
quando há grande oferta de produtos os preços tendem 
a baixar, permitindo que todos, incluindo os de baixos 
rendimentos, a eles possam ter acesso.  
 
As associações e cooperativas de camponeses têm de 
tomar a iniciativa de ir ao encontro das instituições 
bancárias, a fim de conseguirem empréstimos, pois já 
há no país bancos com disponibilidade para financiar 
projectos no domínio da produção agrícola e agro-
pecuária.  
 
Não basta que os nossos produtos agrícolas sejam 
regularmente expostos em feiras. E também imperioso 
que esses produtos agrícolas cheguem aos mercados 
para serem comercializados.  
 
Temos de valorizar o que é produzido internamente, 
até porque isso tem a vantagem de gerar, por via da 
comercialização, lucros aos nossos camponeses, com os 
quais podem fazer cada vez mais investimentos resul-
tando daí mais actividade produtiva e mais empregos.  
As cooperativas de camponeses também precisam de 
aumentar a sua capacidade de armazenamento e 
conservação dos produtos. Isso é essencial, até para 
evitarem cair nas mãos dos especuladores.  
 
O transporte dos produtos também pode e deve ser 
uma responsabilidade das cooperativas. Os preços dos 
fretes são demasiado elevados para não dizer 
especulativos. Se as cooperativas ou associações de 
camponeses criarem uma rede de transportes, muitos 
problemas que hoje enfrentam ficam resolvidos. O 
Estado pode ajudar, mas não pode fazer tudo.  
 
3.8 Administradora adjunta garante 
protecção   
O País 25 de Setembro de 2009 

A administradora adjunta do mercado Roque Santeiro, 
Ana Rosa, assegurou a O PAÍS que efectivos da Polícia 
Nacional têm efectuado rondas nocturnas em toda sua 
área de jurisdição para proteger os bens dos vendedores 
e os indivíduos que os protegem.  
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A dirigente recomenda aos populares que operam na 
praça a apresentarem queixas sempre que sofrerem as-
saltos. Mas questionou a legalidade das actividades 
desenvolvidas pelos guardiães, considerando como 
"uma acção que não diz respeito à administração do 
mercado".  
 
"Esses serviços são dependentes dos seus proprietários 
e não têm nada a ver com a nossa repartição, porque 
eles dispõem parte das suas residências paro a referida 
actividade", esclareceu Ana Rosa, esclarecendo que 
"eles não têm obrigação de prestar qualquer contributo 
financeiro à administração".  
 
3.9 Os guardiões do Roque Santeiro 
O País 25 de Setembro de 2009 

Apresentam-se como "Guardiões Seguros". E o 
negócio parece ser muito simples, mas não é: guardar 
os artigos dos vendedores do mercado do Roque 
Santeiro de um dia para o outro.  
 
Segundo apurámos, as "casas de processo" surgiram em 
finais da década de 80, mas, segundo os seus 
proprietários, o negócio aumentou em 1992 devido ao 
êxodo populacional do resto das províncias para 
Luanda. A actividade de guarda ficou apelidada por 
«Processo», devido ao movimento da mercadoria que 
entra e sai destes armazéns.  
 
Hoje, além de servirem para reserva dos produtos dos 
vendedores, também prestam serviços especiais com as 
cargas de comerciantes em trânsito para outros pontos 
do país.  
 
Os vendedores de frescos, como peixe e carne, não têm 
recursos para a conservação dos seus produtos, porque 
ainda não existem frigoríficos nas Casas de Processo.  
 
Aos 44 anos de idade, 14 dos quais dedicados à guarda 
de mercadoria no maior mercado informal de Angola, 
Manuel Santos apresentou-se como uma peça 
imprescindível na relação diária entre vendedores e 
clientes,  
"Sem o nosso trabalho, os vendedores teriam muita 
dificuldade em comercializar os seus produtos aqui no 
mercado, porque não conseguiriam ir e vir com os seus 
haveres. A maioria dos vendedores vive muito distante 
da praça", gabou-se o guarda.  
 
AB actividades mercantis no Roque Santeiro ocorrem 
entre terça-feira e domingo, normalmente entre as 
cinco horas da manhã e as 19 horas.  
 
No fim de cada dia normal de serviço, os vendedores e 
vendedoras vêem-se obrigados a depositar as suas 

mercadorias nos pequenos entrepostos, constituídos 
por cidadãos que habitam nas redondezas da praça. É 
um processo que não compromete a venda no dia 
seguinte.  
 
Os servidores cobram um valor entre 30 e 50 Kwanzas 
por cada unidade a ser assegurada.  
Além da quantidade, a qualidade do produto também 
influencia na variação das cifras exigidas pelos se-
guranças.  
 
"Não vou cobrar a mesma quantia a quem traz uma 
caixa de chinelas e a quem pretende guardar um balão 
de fardo", explicou Tio Santana, como é 
carinhosamente tratado Manuel Santos. "O custo do 
abrigo, o volume, a quantidade e o valor da mercadoria 
são postos em causa", acresceu.  
 
Em pleno dia de trabalho, indicou com o dedo em riste 
que um "kit" de seis balões de fardo que estava no local 
custava diariamente 300 Kwanzas.  
 
Segundo "Tio Santana", o dinheiro da cobrança dá para 
sustentar diariamente a sua família. Além de cobrir as 
despesas escolares dos filhos e de outros parentes que 
estão sob a sua responsabilidade.  
 
Quarta e quinta - feira são os dias mais produtivos para 
todos aqueles que enveredaram neste negócio, ao passo 
que os meses de Janeiro e Fevereiro são os mais 
críticos. "Segunda-feira é o dia de limpeza e, como 
sabe, o domingo está cheio de abstenções de 
operadores, devido aos compromissos religiosos", 
justificou armazenista.  
 
As mercadorias começam a ser recebidas a partir das 17 
horas e prolonga-se até ao momento em que chega o 
último cliente. Começam a ser retiradas às cinco horas 
da manhã.  
 
Tendo em conta os constrangimentos, os homens das 
"Casas de Processo" são obrigados a deitarem-se muito 
tarde e despertarem o mais cedo possível.  
 
Apesar das quantidades de mercadorias que recebem, 
Manuel Santana  
e o colaborador com quem trabalha descartam a 
hipótese de algum dia terem entregue uma carga errada 
a um determinado cliente.  
 
O que tem havido é os proprietários, em algumas 
ocasiões, encontrarem os seus bens deteriorados. E 
nestes casos, a Casa assume a responsabilidade de pagar 
os prejuízos, provocados principalmente pela má 
arrumação das mercadorias.  
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Segurança consentida  
A maioria das vendedoras do mercado reconhece o 
valor dos serviços dos proprietários das "Casas de Pro-
cesso".  
E encorajam -nos a continuar com a prática, até a 
administração do Roque Santeiro disponibilizar 
estruturas apropriadas para a conservação de produtos.  
 
Dona Fútila, 33 anos, deposita a sua mercadoria no 
entreposto de Manuel Santana há mais de 10 anos. Ela 
sempre se sentiu segura com o facto de ter o seu 
negócio sob cuida dos deste senhor.  
 
Mas Fútila e outras discordam de algumas normas 
estabelecidas, como o pagamento dobrado que acon-
tece às terça-feira, uma vez que a segunda-feira é um 
dia de limpeza e os donos das Casas de Processo sabem 
disso.  
 
"Segunda-feira é dia de limpeza no Roque. Por isso, 
não levantamos o nosso fardo. Mas terça-feira temos de 
pagar a dobrar, o que não concordamos, já que o tio 
Santana tem consciência desse facto" , lamentou a 
senhora ..  
 
Não obstante as reclamações, as vendedoras, como 
Futila, reconheceram que "Tio Santana" e outros têm 
sido sensíveis às suas necessidades, ao ponto de lhes 
dar a mercadoria mesmo quando não possuem dinheiro 
para cumprir com as suas obrigações.  
 
Apesar disso, a vel1dedora Maria Isabel propôs como 
solução um pagamento mensal, tendo em conta que 
muitas vezes o negócio não rende: "E toma-se difícz1 
atender ao mesmo tempo as quotas da administração 
do mercado e dos chamados processos", especificou.  
 
Insistente, Isabel lamentou também a falta de cobertura 
total do espaço, o que provoca enormes transtornos no 
tempo chuvoso. Neste período os seus bens aparecem 
sempre molhados.  
3.10 Lugares vagos para as vendas  
Jornal Angola 25 de Setembro de 2009 

Um total de 413 bancadas estão vagas no Mercado do 
Luanda Sul, no Projecto Morar, município de Viana, 
informou ontem o administrador do estabelecimento, 
BemardoVunge.  
 
Em declarações à Angop, o administrador afirmou que 
os lugares estão vazios porque as pessoas antes inscritas 
no mercado preferiram voltar às suas vendas em locais 
informais no interior de outros bairros de Viana.  
 
De acordo com o administrador, das 413 vagas, 376 são 

bancadas, 33 lojas e quatro cozinhas que servem para as 
lanchonetes, câmaras frigoríficas para a conservação de 
perecíveis e gavetas de arrumação dos produtos, locais 
com condições higiénicas.  
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4 OGE 
INVESTIMENTOS 
PUBLICOS E 
TRANSPARENCIA  

4.1 Dívida externa de 2 atingiu 15 
biliões USD 
Expansão 11 De Setembro 2009  

De acordo com um relatório do Banco Nacional de 
Angola, de Junho do corrente ano, sobre a Evolução 
Recente da Economia, divulgado na última semana, na 
sua página oficial da Internet, a subida da dívida externa 
deveu-se sobretudo à contratação de novos 
financiamentos para acudir os programas de 
reconstrução nacional ameaçados pela conjuntura 
imposta pela crise global.  
 
De resto, a composição da dívida mostra que foi 
contraída sobretudo junto de credores comerciais. A 
dívida atingiu 15 biliões USD. 
 
 O ano passado, pressionada pelo aumento das linhas 
de crédito da China em cinco biliões USD, pelo 
EXIMBANK (Banco de Exportação e Importação).  
 
No entanto, apesar de a dívida em numerário ter 
sofrido o acréscimo mencionado, o BNA reporta que o 
facto de o País manter o Produto Interno Bruto em 
"níveis relativamente altos" o stock dessa dívida em 
relação ao PIE decresceu, situando-se abaixo de 2%.  
 
Em contraste com a subida da dívida externa, a dívida 
interna reduziu. Em Dezembro de 2008, a dívida 
interna do Estado estava cifrada em pouco mais de um 
trilião de kwanzas (cerca de 13,38 biliões USD), porém 
em Junho de 2009 baixou para 82,9 biliões de Kwanzas, 
ou seja, 10,86 biliões USD.  
 
De acordo com o BNA, a dívida pública interna 
titulada reduziu pelo facto de a colocação de novos 
títulos ter sido insuficiente para cobrir o resgate, de 
títulos emitidos anteriormente, Em Abril último, o 
BNA lançou ao mercado as Obrigações de Tesouro a 
fim de financiar a continuidade de projectos de 
reconstrução, afectados pela queda do preço do 
petróleo no mercado internacional.  
 
As OTs começaram a vender timidamente, Nas 
primeiras sessões de vendas, o Banco Nacional de 
Angola vendia muito abaixo de 10% das quantidades 
oferecidas. 

 
Embora as vendas tenham melhorado com o decorrer 
do tempo, fruto do aumento dos níveis de procura, 
estas ainda não atingiram as expectativas antecipadas 
pelas autoridades.  
 
O BNA diz que para 2009, o Estado persegue 
objectivos diversos, como crescimento económico 
acelerado e sustentável; aumento do emprego e dos 
rendimentos; recuperação e construção das 
infraestruturas; melhoria das condições de vida das 
populações.  
 
Nos domínios monetário e financeiro, o banco viu os 
activos externos líquidos do sistema bancário 
contraírem em 27,9%, ou seja, 413,2 biliões de 
kwanzas, enquanto, como medidas tomadas pelo BNA 
no mesmo período, destaca-se alteração da taxa de 
redesconto que de 19,57% passou para 25%.  
 
Ainda no primeiro semestre do corrente ano, o País 
registou uma inflação acumulada de 6,21%, a mais alta 
dos últimos três anos. Esta inflação registou sobretudo 
na aceleração dos preços de produtos alimentares e 
bebidas.  
 
O BNA destaca ainda no relatório em referência a taxa 
de câmbio que se alterou devido à "depreciação" da 
moeda nacional de 75 para 78 kwanzas em relação ao 
dólar americano.  
 
As perspectivas para o futuro assentam no crescimento 
do PIE em consequênciado "bom desempenho do 
sector não petrolífero," diz o BNA, relevando os 
sectores de energia e águas, agricultura, pecuária e 
florestas, construção e obras públicas", assim como a 
indústria transformadora.  
 
4.1 Outra loja “Poupa lá” 
inaugurada no Cacuaco  
Jornal de Angola 13 de Setembro de 2009 

A segunda loja "Poupa Lá", no município do Cacuaco, 
foi, ontem, inaugurada na comuna da Vidrol, pelo 
administrador Carlos Alberto Cavuquila.  
 
Ao proceder o corte da fita, Carlos Cavuquila afirmou 
que a abertura da loja, que ocupa uma área de 
exposição de vendas de 350 metros quadrados, visa 
combater a especulação praticada nos mercados 
informais e o consumo de produtos fora do prazo de 
validade.  
 
O administrador disse que a população tem agora mais 
hipóteses de consumir produtos internacionalmente 
aceites.  
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O director de Operações da rede "Poupa Lá", Kamba 
Macaia, anunciou que a população do município vai 
beneficiar de mais uma loja "Poupa Lá", na comuna do 
Panguila.  
 
Além da loja inaugurada ontem, há uma no Kikolo. 
Kamba Macaia declarou que as obras do terceiro 
empreendimento estão em fase de conclusão e que 
inauguração deve ser em Outubro.  
 
O novo estabelecimento tem 850 referências de artigos 
de Portugal e do Brasil, mas a maior parte dos produtos 
agrícolas é de origem angolana.  
 
O Programa de Reestruturação do Sistema de Logística 
e de Distribuição de Produtos Essenciais à População 
(PRESILD) tem o objectivo organizar e modernizar a 
actividade comercial em todo o território nacional.  
 
A gestão das lojas "Poupa Lá" é assegurada pelo grupo 
português de distribuição alimentar GCT- Angola.   
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5 GOVERNAÇÃO, 
DESCENTRALIZA
ÇAO E 
CIDADANIA 

5.1 Os malefícios das eleições 
Folha 8 12 De Setembro de 2009 

Faz um ano desde a realização das segundas eleições 
legislativas no País, as quais o Movimento Popular de 
Libertação de Angola (MPLA) venceu por maioria 
qualificada, ao obter mais de 81 porcento dos votos 
escrutinados, embora se tenha registado a ocorrência de 
lacunas, principalmente no círculo provincial de 
Luanda, onde algumas Assembleias de Votos ficaram 
sem funcionar, nos dias 05 e 06 de Setembro de 2008. 
 
 O resultado do respectivo pleito reflecte a confiança 
do eleitorado no partido dos camaradas, face as 
promessas feitas durante o período pós-eleitoral, 
sobretudo a construção de um milhão de residências 
em todo o território Nacional, pelo presidente daquela 
formação político-partidária, José Eduardo dos Santos.  
 
A maioria do eleitorado acreditou que o partido no 
poder (MPLA) era o mais habilitado para gerir o País, 
por o fazer desde a independência, a 11 de Novembro 
de 1975, mas enganou-se redondamente. As condições 
socio-económicas estão agravadas; o fornecimento de 
energia eléctrica e água potável continua deficitário; a 
assistência médica e medicamentosa ainda é precária e, 
no interior, o quotidiano é de pobreza. 
 
 Programas de reconstrução Nacional foram 
apresentados antes da realização das eleições legislativas 
de 05 e 06 de Setembro de 2008, mas os resultados são 
apenas visíveis nos écrans da Televisão Pública de 
Angola, em virtude de, no terreno, a realidade ser dife-
rente.  
 
Em caso de dúvida, viajem ao município de Ambriz, 
província do Bengo, a poucos quilómetros de Luanda. 
Caso a estrada estivesse em condições, seria percorrida 
em menos de 2 horas.  
 
Nesta parcela do território nacional, os eleitores estão 
extremamente insatisfeitos com o partido no poder e 
esperam rever a situação nas próximas eleições, quer 
sejam elas presidenciais ou legislativas.  
 
"Os chafarizes nunca mais tiveram água; a energia 
eléctrica é restabelecida irregulam1ente; os transportes 
públicos também fazem parte do problema; a passagem 

para Luanda custa 1500 Kwanzas, mas tem-se de 
acordar às -f horas da manhã, senão a perdes".  
 
"Votamos no MPLA porque pensamos ser o partido 
que vai mudar a realidade do País mas tarda a chegar. 
Se em um ano nada melhorou, é sinal de que, nos 
próxin10s três, a situação continuará a mesma. Não 
adianta termos ilusões, devemos assumir que foi uma 
falha nossa confiar nesta formação", disse André 
Nsimba Vuty.  
 
As autoridades do Estado Angolano nunca demoliram 
residências em grande escala, senão no ano seguinte à 
realização das eleições legislativas de 05 e 06 de 
Setembro de 2008. As vítin1as terão sido, certamente, 
os populares que garantiram os mais de 81 porcento 
dos votos escrutinados nos 18 círculos provinciais.  
 
Talvez seja o agradecimento do partido de José 
Eduardo dos Santos pela confiança do eleitorado nas 
urnas.  
 
Na província de Luanda, as principais vítimas foram os 
moradores dos bairros Iraque, Bando Chapéu, lixeira e 
Camama, município do Kilamba Kiaxi, sob protesto de 
estes terem construído nas reservas fundiárias do 
Estado, mas nunca tinham recebido informação ou 
notificação da Administração local. 
 
 Moradores, principalmente do bairro Bondo Chapéu, 
terão mostrado documentos passados pela 
Administração Municipal do Kilamba Kiaxi que lhes 
pem1itia a erguer residência e não casebres, como 
pretendem fazer crer, naquela zona, antes tida bastião 
estratégico do partido dos camaradas, em 2008.  
 
Na província de Malanje, propriamente no bairro 
Cangombo, foram destruídas mais de 700 residências; a 
acção resultou da necessidade de a Administração local 
criar reservas fundiárias para o estado os populares 
tentaram resistir, mas rapidamente acabaram 
intimidados pela Polícia Nacional que usou armamento 
pesado.  
 
Este fenómeno (demolição) acontece em quase todo o 
território Nacional e os deputados do MPLA nunca se 
pronunciaram sobre o assunto. Se aconteceu, foi 
conversa para inglês.  
 
A força do 81 porcento é usada contra o "povo-
eleitor".  
 
O peso do valor percentual arrecadado pelo MPLA, no 
Último pleito eleitoral, está a condicionar a realização 
das eleições presidências que estavam marcadas para 
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este ano, por intermédio do sufrágio universal directo.  
 
5.2 Um pavilhão que afasta jovens 
da marginalidade   
Jornal de Angola 14 de Setembro de 2009 

A alegria era visível nos rostos de 344 jovens do 
mercado Roque Santeiro, um dos maiores a céu aberto 
em África, por terem concluído, com êxito, cursos de 
formação profissional nas especialidades de 
electricidade, informática, canalização, construção civil 
e mecânica.  
 
É um programa do Governo para a formação 
profissional de jovens e visa o combate à delinquência e 
à prostituição.  
A satisfação dos jovens era patente já que estão agora 
preparados para entrar no mercado de trabalho.  
 
Os jovens formados não vieram de longe. Vivem à 
volta do mercado Roque Santeiro e, alguns deles eram 
marginais, prostitutas. Na melhor das hipóteses, lavado-
res de carros. Nenhum tinha qualquer formação 
profissional que lhes desse garantias, mínimas que 
fossem, de entrada no difícil mercado de trabalho.  
 
Preocupada com a situação, a Administração Municipal 
do Sambizanga construiu, no interior do próprio 
mercado Roque Santeiro, um pavilhão de artes e 
ofícios, inaugurado, em Outubro.  
 
Assim, o mundo do emprego formal começou a 
desenhar-se para aqueles jovens do mercado Roque 
Santeiro, como é o caso de Francisco Manuel Sebastião, 
visível e naturalmente feliz por ter conseguido um 
certificado que lhe vai facilitar a entrada para o mer-
cado de trabalho na área da mecânica.  
 
Francisco Manuel Sebastião, um dos finalistas do curso 
de mecânica, disse ao Jornal de Angola que optou por 
essa especialidade porque gosta de ser mecânico. "Fui 
influenciado pelo meu pai, que é mecânico", explicou.  
O jovem disse que, com o conhecimento adquirido, vai 
poder exercer a sua actividade com maior precisão.  
"Nós, jovens, precisamos de ter uma formação 
profissional, o que só é possível se o Governo construir 
mais centros de formação".  
 
Francisco Sebastião considerou que, no passado, a falta 
de centros de formação profissional impediu que os 
jovens recebessem formação nas mais variadas 
especialidades.  
 
"Agora, este pavilhão de artes e ofícios, muitos 
inscreveram-se e fizeram o curso dos seus sonhos", 
sublinhou. Antes de entrar para o centro de artes e 

ofícios, Francisco Sebastião não tinha nenhuma for-
mação. Quando soube que ele existia foi logo inscrever-
se.  
 
"Não vacilei", disse, apelando aos jovens que 
continuam a consumir drogas e se dedicam à prostitui-
ção que abandonem essa vida e se dirijam ao centro, 
"bem equipado, com tecnologia de ponta, que facilita 
uma rápida aprendizagem".  
 
Joana Muenho, "formada em construção civil", não está 
arrependida de ter escolhido o curso que tirou e 
acredita que, no futuro, vai "alcançar a estabilidade 
financeira". "Quero participar na construção de um mi-
lhão de casas, proposto pelo Governo", disse, a rir.  
 
A jovem confessou que escolheu a construção civil por 
o pai ser pedreiro. "O centro é uma mais-valia e um dos 
melhores no Sambizanga, os formadores são óptimos e 
as condições excelentes", garantiu, lançando um apelo a 
outros jovens:  
"Podem vir, o curso é gratuito, o que é bom, 
sobretudo, para aquelas pessoas que, além de não traba-
lharem, não têm condições financeiras para suportar as 
despesas de um curso".  
 
Joana Muenho elogiou a iniciativa do Governo em 
espalhar por todo o país o programa de formação 
profissional que "vai ajudar muitos jovens sem 
profissão, nem formação".  
 
Marcos Abreu, que formou-se na área de canalização e 
não tem dúvida, a "iniciativa do Governo é boa, uma 
vez que vai incentivar muitos jovens a formarem e a 
abandonarem certas práticas nocivas a eles próprios e à 
sociedade".  
António Manuel da Costa Pereira, coordenador do 
Pavilhão de Artes e Ofícios do Roque Santeiro, revelou 
ao Jornal de Angola que a instituição conseguiu colocar 
20 jovens na empresa Tecno Angola Engenharia, 
Construção e três no Grupo Jardim.  
 
"Hoje, contribuem para o desenvolvimento dessas 
empresas nas áreas de serralharia e informática", 
acentuou.  
A colocação dos jovens recém formados não se fica por 
aqui: "Há contactos avançados com várias empresas, 
como concessionárias de viaturas, para o 
enquadramento de mais finalistas".  
 
O coordenador do pavilhão assegurou que o centro, 
depois da conclusão da formação, "faz o acom-
panhamento dos formados durante um ano".  
 
"Os formandos finalistas estão registados numa base de 
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dados instalados e mantemo-nos em permanente 
contacto com eles".  
 
Para o segundo ciclo de formação, iniciado em Agosto, 
inscreveram-se no centro 832 candidatos, mas apenas 
foram seleccionados 272.  
 
5.3 Cuivelai tem novas infra-
estruturas  
Jornal de Angola 17 de Setembro de 2009 

O administrador do município do Cuvelai, Lopos 
Bravos, disse que a circunscrição territorial tem dado 
passos nos domínios social, económico e cultural, com 
a construção de novas infra-estruturas.  
 
De acordo com a autoridade, as obras estão 
consubstanciadas na construção de quatro novas 
escolas, com seis salas de aulas, um centro de formação 
básica profissional, três postos de saúde, bem como a 
instalação do sistema de energia e água, para assistir a 
população do Cubaty.  
 
Considerou que a construção de um centro turístico, 
em fase avançada, no perímetro do rio Cuvelai, 
constitui um ganho da circunscrição, que terminado, vai 
proporcionar novos postos de trabalhos à juventude e 
não só.  
Lopos Bravos fez saber que as construções são mais 
expressivas nas comunas de Okalongo, Mupa, Cubaty e 
Mukolongondjo, numa proposta que visa melhorar a 
situação do município e o nível de vida da população.  
 
O responsável avançou que o governo provincial está 
empenhado na melhoria da situação económica dos 
munícipes, o que resultou já na aprovação de vários 
projectos. Essas acções, disse, passam também pela 
concessão de micro-créditos às cooperativas agrícolas e 
aos professores, para ajudar-lhes a abrir os seus 
próprios negócios e garantir o seu bem-estar.  
 
5.4 Presidenciais com fingimentos 
políticos 
O País 18 de Setembro de 2009 

Muito há para discutir ainda sobre a elaboração da nova 
Constituição. Muitas das posições pessoais, de grupos 
dentro dos partidos e dos partidos se irão alterar. A isso 
se chama negociação. O processo de elaboração da 
nova Constituição é isso mesmo, uma maratona 
negocial. Não se entende que se critique quem pareça 
alterar as suas ideias, tal como não se percebe que haja 
quem queira dar a áurea de omnisciência às suas 
propostas. Ninguém irá sair deste processo como 
entrou, todos haverão de ceder, todos haverão de 
ganhar. Não "mexer-se" significaria que não haveria 

Constituição, ou, no mínimo, não a teríamos 
consensual.  
 
Há um aspecto, no entanto, que deve ser devidamente 
notado: o tempo que levará o processo de discussão. 
Embora muita gente pareça fingir o contrário, começa -
se a notar, naquilo que não dizem nos seus discursos, 
mas que se pode subentender, um certo interesse em 
que as discussões se prolonguem e que a actual 
legislatura termine apenas em dois mil e doze.  
 
Há muita coisa em jogo, além do aspecto técnico e da 
bondade política de dotar o país de uma Lei mãe que 
marque as balizas da nossa democracia. Na actual 
discussão pesam também interesses pessoais, de grupos 
e de partidos.  
Se existe o imperativo político para a exigência de 
eleições presidenciais já (fica bem exigi-lo) e se o 
MPLA está, de facto a explicar se mal em todo este 
problema, municiando a oposição num momento em 
que tudo o que fez foi apresentar propostas, quando o 
caminho mais lógico talvez fosse a discussão imediata 
de um acordo a que a oposição não se negaria, por seu 
próprio interesse, há também a porta para se analisar os 
factos, fazer-se leituras e concluir que somados os prós 
e contras dos mais importantes intervenientes, a data de 
dois mil e doze pode bem estar no horizonte de muita 
gente.  
 
E as coisas se explicam se atendermos àquilo que 
parece ser a posição de cada um, o que teriam a ganhar 
ou a perder e o que se pode ler dos dados hoje 
conhecidos. O que se ganha e o que se perde com as 
eleições gerais em 2010 ou em 2012 num sistema 
presidência lista.  
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6 URBANIZAÇÃO E 
HABITAÇÃO 

6.1 A reconstrução e a comunidade  
Jornal de Angola 01 de Setembro de 2009 

Num país em reconstrução, urna das grandes questões 
na ordem do dia é a existência de materiais de 
construção para a edificação de habitações além das 
infra-estruturas básicas que permitem que as 
populações tenham acesso a bens essenciais, corno a 
água e a energia eléctrica.  
 
Hoje muitos jovens de diferentes pontos do território 
nacional que querem construir casa própria para 
albergar as suas famílias, pelo que têm recorrido o 
crédito bancário, em condições que nem sempre são as 
mais favoráveis.  
 
Outros optam pela edificação de casa própria fazendo 
recurso aos seus próprios rendimentos, decorrentes de 
salários ou de negócios, mas não raras vezes se vêem a 
braços para fazer face aos altos custos dos materiais de 
construção que são comercializados no mercado.  
 
É boa notícia, os materiais de construção importados 
serem desagravados em termos de impostos 
aduaneiros, o que se vai repercutir positivamente nas 
despesas dos que querem ter casa própria.  
 
Ter casa própria, não é demais repetir, é um dos 
grandes sonhos de qualquer angolano. E é positivo que 
o Estado esteja a criar condições para que as pessoas 
possam comprar materiais de construção destinados a 
edificar residências sem grandes custos.  
 
E são visíveis os esforços das autoridades no sentido de 
se criarem condições no sentido dos cidadãos terem 
acesso a materiais de construção feitos em fábricas 
angolanas.  
 
A província do Huambo dispõe, desde a passada 
semana, de uma cerâmica com capacidade para pro-
duzir diariamente 50 mil tijolos. O ministro das Obras 
Públicas, Higino Carneiro, disse que, com este volume 
de produção, é possível construir 12 habitações por dia 
na província do Huambo.  
 
Esperamos que outras províncias venham a beneficiar 
de centros de produção de materiais de construção 
afim de serem de serem satisfeitas as necessidades do 
mercado, ao nível da aquisição de materiais de 
construção para a edificação de casas.  
 

Um número considerável de angolanos quer ter casa 
própria, e nem sempre, por via do crédito bancário, 
consegue resolver os seus problemas. Uma das 
alternativas vai ser o recurso a fábricas de materiais de 
construção, o que vai permitir que os custos na 
aquisição desses materiais sejam menos onerosos.  
 
Além da criação de fábricas de materiais de construção 
civil, as autoridades estão também preocupadas com a 
formação de pessoal nas áreas de gestão e execução de 
obras, topografia e electricidade industrial.  
 
Estes cursos são preferencialmente dirigidos a jovens 
que se dispõem a realizar actividades em áreas diversas 
da construção civil e criar pequenas empresas 
destinadas a reduzir o desemprego e a criar pólos de 
desenvolvimento.  
 
E importante apoiar jovens dispostos a empreender 
tarefas destinadas a impulsionar a reconstrução do país, 
em qualquer ponto do território nacional, na 
perspectiva de emergirem empresários que venham a 
resolver os problemas da comunidade.  
 
Com formação profissional resolvemos o problema da 
falta de operários qualificados e quadros intermédios. 
 
Com a promoção da habitação, através de uma política 
adequada da gestão dos solos urbanos, vamos garantir 
habitação a todos esses quadros que são indispensáveis 
no interior do país e sobretudo no meio rural.  
 
E por isso que o Governo está, ao mesmo tempo, a 
garantir materiais de construção civil a preços 
acessíveis, disponibilidade de terrenos urbanizados e 
formação profissional. E um desafio gigantesco que vai 
mudar Angola nos próximos dez anos, para melhor. 
 
E vai sobre tudo garantir aos jovens perspectivas de 
futuro e condições de vida como nunca existiram em 
Angola. 
 
6.2 Aberta 1ª conferência sobre 
Urbanismo e Habitação no Huambo 
Angop 01 de Setembro de 2009  

 

Huambo  Mais de duzentas pessoas, entre governantes, 
políticos, religiosos, estudantes e militares, estão a 
participar, na cidade do  
Huambo, na primeira conferência provincial sobre 
urbanismo e habitação, no âmbito do programa do 
governo “Meu sonho, minha casa”. 
 
 Na ocasião, o governador do Huambo, Albino 
Malungo,  referiu que o encontro marca o início de 
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uma jornada de luta, desafiando o tempo que irá 
permitir maior sinergia e coordenação de esforços para 
o êxito do programa nacional de urbanismo e 
habitação, lançado pelo governo para a  legislatura 
2009/2012. 
 
 Exortou cada um na sua área de intervenção a fazer 
que este objectivo estratégico do Governo angolano 
seja implementado com o êxito para o qual foi 
concebido. 
 
 Fez saber que o governo do Huambo tem dado passos 
relevantes para a preparação das áreas delimitadas 
como reservas fundiárias, parte integrante do programa 
nacional do urbanismo e habitação. 
 
 “Foram realizadas várias acções, desde a identificação, 
levantamento topográfico, desminagem e registo, para 
permitir a realização de estudos e projectos”, citou 
 Revelou  que estão identificadas 11 reservas fundiárias, 
em toda a província, numa extensão de cerca de três 
mil hectares. 
 
 Albino Malungo assegurou que o governo provincial 
está a elaborar um Plano, dentro deste programa, cujo 
objectivo específico é a produção de conjuntos 
habitacionais, baseando-se em modelos de casas com 
padrão económico predefinido, a realizar-se em regime 
de custos controlados. 
 
 “Estes projectos serão executados através de 
operações de loteamento urbano e de construção de 
obras de urbanização, providos de  
equipamentos sociais”, referiu. 
 
 Com a realização deste evento, o governo pretende dar 
a conhecer o programa “meu sonho, minha casa”, para 
que o mesmo seja vivenciado e interiorizado, contando 
com o contributo de todos. 
 
 No período da manhã, os participantes tomaram 
conhecimento sobre o programa nacional de urbanismo 
e ambiente “PNUH” com maior incidência na 
conversão dos musseques e urbanização das reservas 
fundiárias, as responsabilidades provinciais na sua 
implementação e gestão. 
 
  Nesta tarde estão a ser abordados temas como “ 
Diagnóstico e apresentação de programas preliminares 
para a urbanização das reservas fundiárias a nível da 
província, Quadro habitacional actual da região, 
modalidades de acesso e estratégia local para a 
requalificação dos bairros periféricos”. 
 
 “A estratégia provincial para a regulação fundiária das 

áreas peri-urbanas, Apresentação da relação de 
investimentos privados provinciais do domínio do 
urbanismo e habitação, potencialidades da província na 
extracção de inertes e produção de materiais de 
construção, O papel do ambiente no quadro das 
reservas fundiárias, taxas de emolumentos sobre os 
terrenos”. 
 
 A lei base do fenómeno habitacional e questões de 
financiamento (estratégia de financiamento, crédito 
habitacional e fundo de fomento habitacional) são 
outros temas agendados para a discussão na 
primeira conferência do urbanismo e habitação. 
 
 No âmbito desta conferência, o Ministério do 
Urbanismo e Habitação realizou em Julho último, na 
província Huambo, um seminário de capacitação para 
os administradores municipais e comunais, bem como, 
para os empresários e agentes imobiliários. 
 
 Fontes do urbanismo e ambiente revelam que a 
província vai beneficiar no quadro deste programa, seis 
mil casas que serão erguidas nos municípios sede do 
Huambo e Caála. 
 
6.3 Registo Predial vai ser 
acelerado  
Jornal de Angola 02 de Setembro de 2009 

A ministra da Justiça, Guilhermina Prata, disse 
segunda-feira, em o Luanda, que a modernização e a s 
simplificação do Registo Predial no país visa assegurar a 
segurança - jurídica no imobiliário e responder às 
exigências actuais do mercado.  
 
Guilhermina Prata, que discursava no encerramento do 
curso de formação dos conservadores do Registo 
Predial, que decorreu entre os dias 16 e 31 de Agosto, 
disse ser um dos objectivos do Ministério da Justiça 
levar os serviços aos cidadãos com maior qualidade e 
celeridade. Disse ainda ser objectivo da Justiça 
propiciar o desenvolvimento económico e social, 
suportado por uma administração pública transparente 
e dotado de uma infra-estrutura tecnológica acessível e 
segura.  
 
A ministra apontou a celeridade dos actos de 
transmissão e de Registo Predial como matérias que se 
inscrevem, igualmente, no leque de medidas de 
modernização administrativa com elevado impacto no 
mercado imobiliário e na credibilidade da 
administração. 
 
Na óptica da ministra da Justiça, dotar os recursos 
humanos dos Registos e Notariado de conhecimentos e 
de capacidade de resposta em tempo oportuno 
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constitui um instrumento fundamental para o desen-
volvimento de um mercado imobiliário cada vez mais 
exigente. "O forte crescimento do país nos últimos 
anos trouxe em evidência a urgente necessidade de 
dotar os recursos humanos dos Registos e Notariado de 
regras e técnicas de Registo Predial, fundamentais à 
criação de um sistema potenciador da segurança e 
certeza dos cidadãos e das empresas, bem como para o 
desenvolvimento do mercado", sublinhou.  
 
Ponto de partida da formação  
Guilhermina Prata disse que a formação, que contou 
com conservadores de todo o país, constitui o ponto de 
partida, pois outras acções de formação se seguirão no 
Notariado, um sector importante para a titulação de 
actos cada vez mais diversificados. Registo Civil, 
Automóvel e Comercial destacam-se nos próximos 
programas de formação.  
 
"Precisamos dotar os nossos serviços de ferramentas de 
conhecimentos necessárias para uma administração 
capaz de responder às exigências actuais", referiu a mi-
nistra, antes de reconhecer que há a necessidade de 
serem criadas formas para acelerar os processos de 
titulação e de registo de imóveis.  
 
Guiché de Atendimento para compra de casa  
 
A célere regularização da propriedade, pública ou 
privada, é na perspectiva de Guilhermina Prata, 
primordial num país caracterizado por um 
desenvolvimento socioeconómico enorme, onde se 
inclui um esforço de reconstrução urbanística e de 
ordenamento territorial. Na visão da ministra, tal pres-
suposto, seguido de uma constante actualização do 
registo predial, vai permitir identificar titulares dos 
direitos sobre o património imobiliário, transmissões 
transparentes da propriedade e dos direitos reais 
menores, auxiliando a tributação fiscal do património.  
 
O Ministério da Justiça vai trabalhar para acelerar o 
processo de Registo Predial, informou a titular da pasta. 
Com efeito, disse, vai ser disposto um procedimento 
especial de transmissão, oneração e registo de imóveis, 
que permite que, num único balcão, designado Guiché 
de Atendimento Casa Própria ou ACP, os interessados 
possam praticar todos os actos próprios do processo de 
compra da casa e outros negócios jurídicos conexos.  
 
"O conservador predial será também o titulador, 
exercendo ainda funções de notário, o que lhe permite 
verificar a conformidade dos títulos com a lei notarial e 
com direito substantivo", explicou.  
 
Entre as inúmeras vantagens, o Guiché de 

Atendimento Casa Própria evita a deslocação do utente 
a várias estruturas administrativas.  
 
Pretende-se igualmente que as instituições de crédito e 
os agentes imobiliários possam aceder directamente, a 
partir dos locais de trabalho, a uma aplicação informáti-
ca via Internet e consultar ou agendar marcações de 
processos "casa própria", remetendo a documentação 
necessária.  
 
6.4 Huambo tem três mil hectares 
para urbanizar  
Jornal de Angola 03 de Setembro de 2009  

A província do Huambo tem três mil hectares 
destinados à urbanização, soube o Jornal de Angola de 
fonte oficial.  
 
De acordo com o Governador da Província, Albino 
Malungo, as reservas fundiárias estão já identificadas 
pelos 11 municípios que compõem o Huambo. Albino 
Malungo disse que o executivo que dirige tem dado 
passos relevantes na delimitação das áreas consideradas 
como reservas fundiárias. 
 
Os dados foram apresentados durante a primeira 
Conferência Provincial sobre Urbanismo e Habitação, 
realizada esta semana, sob o lema "Meu sonho, minha 
casa", e que contou com a presença do ministro do 
Urbanismo e Habitação, José da Silva Ferreira.  
 
As potenciais áreas de construção há muito que estão 
identificadas e delimitadas como reservas fundiárias do 
Estado, fazendo, por isso, parte integrante do programa 
nacional que visa a construção, nos próximos quatro 
anos, de um milhão de fogos habitacionais.  
 
A1bino Malungo assegurou que o levantamento 
topográfico, acções de desminagem e também de 
registo já estão concluídos e a fase seguinte do projecto 
consiste na realização de estudos para posteriormente 
se proceder à desmatação e outras operações para 
construir as infra-estruturas dos loteamentos.  
 
O executivo da província do Huambo está a elaborar 
um plano dentro do Programa Nacional de 
Urbanização e Habitação, cujo objectivo específico é a 
produção de conjuntos habitacionais, baseando-se em 
modelos de casas com padrão económico pré-definido 
e cujo regime de custos é controlado pelo Estado.  
 
Os projectos são executados através de operações de 
loteamento urbano e de construção de obras de 
urbanização.  
 
O governador Albino Malungo assegurou que já estão 
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identificados os planos urbanos dos 11 municípios, 
todos eles com projectos que contemplam arruamentos, 
iluminação pública, rede de saneamento, água, luz 
escolas, unidades de saúde e espaços de desporto e 
lazer.  
 
Lotes em distribuição.  
O ministro do Urbanismo e Habitação, José da Silva 
Ferreira, disse durante a realização da conferência sobre 
Urbanismo e Habitação, que o Huambo tem a 
responsabilidade de distribuir 10 mil lotes para 
construção habitacional até final deste ano.  
 
José da Silva Ferreira assegurou que uma das estratégias 
do Estado para que o país resolva definitivamente o 
problema habitacional, está virada para a construção 
massiva de habitações de carácter social e pre-
ferencialmente destinadas às famílias de baixo e médio 
rendimento.  
 
O ministro disse que a estratégia adoptada pelo 
Governo central e entidades locais incide no reforço da 
capacidade institucional, planeamento territorial e 
gestão urbana, na promoção da actuação e gestão 
eficiente das infra-estruturas de abastecimento de água 
e serviços, e ajuda na gestão das finanças municipais.  
 
6.5 Tabela de emolumentos está a 
ser alterada  
Jornal de Angola 3 de Agosto de 2009 

O Ministério da Justiça está a preparar uma nova tabela 
de emolumentos notariais e de registos que vão tornar 
mais acessível aos cidadãos o registo de imóveis, 
anunciou, na segunda-feira, a titular da pasta.  
 
O objectivo é que os emolumentos, cujo âmbito está 
directamente relacionado com o Projecto de construção 
de um milhão de casas, sejam acessíveis às classes 
sociais de baixo rendimento, definidas como 
prioritárias.  
Guilhermina Prata, que fez o anúncio no encerramento 
do curso de formação dos conservadores de registo 
predial, reconheceu que o " actual sistema é 
extremamente complexo, levando o cidadão a não 
determinar com precisão o valor dos emolumentos a 
pagar".  
 
A nova tabela vai conter escalões de valores fixos, 
correspondente ao valor do negócio, pautar-se por 
conceitos de justiça social e económica. No projecto 
"casa própria", vai ser instituído o conceito de 
emolumento único, onde o cidadão paga apenas uma 
vez o serviço prestado pelas várias entidades 
envolvidas.  
 

A ministra garante que, após o processo, o comprador 
fica protegido dos seus direitos e o banco, em caso de 
recurso a crédito imobiliário, tem logo uma garantia. 
 
 "Este projecto representa uma das primeiras 
aproximações da administração aos cidadãos e às 
empresas", referiu.  
 
Guilhermina Prata garante haver vontade de tornar o 
sistema de registo mais seguro, assente no rigor do 
cumprimento das normas fundiárias e urbanísticas em 
vigor e do regime de constituição das propriedades, da 
lei de Terras e dos loteamentos.  
 
Os serviços notariais vão dispor de todas as 
ferramentas necessárias, para evitar mais atrasos. As 
conservatórias vão, também, trabalhar na 
consciencialização dos cidadãos e empresas para a 
importância da regularização da propriedade imobiliária 
e predial.  
 
"Cabe ao conservador garantir que os factos registados 
estejam titulados por documento idóneo e válido, 
devendo impedir o ingresso, no registo, de todos os 
actos juridicamente inválidos ou deficientes", 
sublinhou.  
 
Vários sectores da administração, como os Ministérios 
da Justiça, Finanças, Urbanismo e Habitação e 
governos provinciais vão trabalhar juntos em vários 
projectos, organizando acções de formação integrada, 
para uma "resposta pronta e eficaz às exigências do 
mercado imobiliário e do financiamento bancário".  
 
6.6 Codições das novas casas  
O País 4 de Setembro de 2009 

No meio da rua, a equipa de reportagem de O PAÍS 
encontrou um grupo de moradores que se dirigiam para 
o Zango 4, local para onde foram informados que 
seriam transferidos, para constatar "in loco" as 
condições das suas futuras residências. Estavam todos 
tensos e ao verem a presença dos repórteres 
procuravam falar todos ao mesmo tempo.  
 
As casas do Zango têm muitos defeitos, não estão 
rebocadas, pintadas e sem portas. As casas de banho 
carecem de repartição. A sala e os quintais são tão 
pequenos que se entre uma cama de casal já não sobra 
espaço para mais nada", contou uma delas.  
 
Os interlocutores são unânimes em afirmar que o 
governo deveria desencadear primeiro uma campanha 
de sensibilização e negociação, para explicar - lhes onde 
é que serão alojados e quais as condições que 
encontrarão. "Se o Governo precisado espaço onde 
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estão as nossas casas paro fazerem obras, precisamos 
apenas que eles nos dêem outros habitações condignas 
e não as do Zango que não tem condições ' nenhumas. 
Aquilo praticamente é um terreno, onde a pessoa 
recebe uma casa provisória e devem começar tudo do 
zero", rematou.  
 
Uma das principais preocupações apresentadas pelas 
pessoas que serão desalojadas é a falta de escolas, 
esquadras e hospitais. Segundo eles, a mudança de local 
levará muitas crianças e jovens a abandonarem as salas 
de aulas e alguns encarregados a perderem os seus 
empregos devido às possíveis dificuldades que terão de 
enfrentar para se deslocarem até ao centro da cidade. 
"Nem pena das crianças têm porque segunda-feira 
começam as aulas e eu não sei como é que ficarão os 
meus filhos?", questionou uma cidadã, que é apontada 
pelos moradores que a sua casa será demolida uma 
semana depois de ser pintada.  
 
O administrador municipal do Cazenga, Tany Narciso, 
disse a O PAÍS que o projecto é da alçada do governo 
central e que o seu efectivo foi apenas notificado a 
mobilizar as forças policiais para escoltarem os técnicos 
do GRN que farão a demolição das residências.  
 
"No local onde Serão destruídas as residências, será 
feita uma obra que trará vários benefícios ao Cazenga, 
porque serão feitos esgotos, condutas de água e de 
telefone. Os proprietários dessas casas receberão outras 
no Zango 4 com água canalizada e energia eléctrica", 
explicou. Por outro lado, Tany Narciso revelou que o 
seu efectivo procedeu na, quarta - feira, a entrega de 
quatro habitações do tipo T2, orçadas em dois mil de 
dólares, erguidas com o fundo das administrações 
municipais atribuídos pelo Conselho de Ministro o ano 
passado.  
 
"É importante que as pessoas saibam que não é a 
administração que está a demolir estas residências, mas 
sim o Governo central. O que nós fizemos foi retirar as 
três famílias que construíram anarquicamente defronte 
ao Instituto Politécnico", acrescentando que "vou partir 
sim, mas uma casa que está encima da vala e cujo 
proprietária foi beneficiada com uma das quatro casas".  
 
O administrador do Cazenga explicou que para não 
dificultar muito a vida dos cidadãos, as residências que 
receberam foram edificadas no mesmo município.  
 
6.7 Um paraíso longe de Deus  
O País 4 de Setembro de 2009 

No interior da comuna do Kikolo, no município do 
Cacuaco, vivem aproximadamente 15 mil pessoas num 
bairro cujo nome é Paraíso, onde se pressupunha existir 

tudo de bom, paz e harmonia. Em suma, um lugar onde 
haveria felicidade em abundância.  
 
Com ruas cujos nomes são Maria do Céu, Santas e 
Maria Pia, o Paraíso, em Cacuaco, contrasta com o 
lugar maravilhoso apresentado pelas Escrituras 
Sagradas.  
 
Aos 55 anos de idade, Abel Ukwessunga é um dos mais 
antigos moradores do "maravilhoso" bairro. Chegou ao 
local há nove anos com Juliano, Laurinda, Tiago e 
Avelino, todos provenientes da província do Huambo.  
 
Fugidos da guerra, Abel e companheiros começaram a 
ocupar os terrenos na área, -cientes de que tinham 
chegado, finalmente, à Terra Prometida. Inicialmente 
ergueram cubatas de chapas de zinco, na altura tidas 
como ilegais pelas autoridades municipais, perto de 
uma vala, numa zona completamente inóspita.  
 
"A construção definitiva estava proibida, ao ponto de o 
mesmo bairro ter sido conhecido com um nome 
pejorativo como Pára Com Isso", recordou morador.  
 
De "Pára Com Isso" para Paraíso foi um pequeno 
passo, mas mesmo assim poucos se lembram das razões 
que levaram a esta denominação. Alguns alegam que 
anteriormente havia muitas frutas no local, que servia 
de repasto para muitos transeuntes.  
 
Outros ligam o nome à posição geográfica, porque a 
maioria das habitações foram construídas numa zona 
alta e visível mesmo ao longe. Mas, o decano dos 
moradores do bairro é peremptório: "o nome provém 
de um preceito lançado pela administração do Cacuaco, 
que proibia a exploração agrícola e a construção na 
região através dos famosos letreiros Pára com isso". 
  
Verdade, ou mentira, o certo é que este Paraíso, em 
Luanda, está longe daquele onde viveram Adão e Eva, 
de acordo com os seus moradores. Aqui há razões para 
muitas inquietações, porque dizem-se esquecidos pelo 
Governo Provincial de Luanda (GPL).  
 
"Sentimos que não estamos enquadrados no Programa 
de Requalificação e Urbanização da Cidade de Luanda", 
lamentou o coordenador para disciplina e auditoria da 
comissão de moradores, Francisco Leitão, porque 
"regularmente encaminhamos à administração comunal 
pedidos relacionados com a falta de água e luz 
eléctrica".  
 
"Os populares dizem que a Comissão de Moradores 
não está a trabalhar, por isso o bairro não tem água e 
luz. Mas não percebem que esse assunto é discutido a 
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nível mais elevado, do qual nós dependemos", 
acrescentou Francisco.  
 
A falta de água e luz é parte dos problemas que se vive 
nesta edilidade "divina". A lista de necessidade é vasta e 
integra outros aspectos como a saúde e educação, uma 
vez que os postos de saúde e escolas existentes serem 
insuficientes para albergar o número de crianças em 
idade escolar.  
 
O nível de escolaridade está limitado ao ensino básico, 
razão pela qual a jovem Filipa, 18 anos, não dá 
continuidade aos seus estudos, por inexistência de uma 
instituição do ensino médio.  
 
A esperança da menina era uma escola construída 
recentemente por uma empresa japonesa, mas só 
lecciona até à 9ª classe.  
 
Financiado pelo Governo Japonês, a escola 8074 possui 
17 salas de aulas, mas foi concebida inicialmente para 
leccionar apenas o ensino primário.  
 
O ensino secundário do primeiro ciclo surgiu devido ao 
elevado número de crianças que se encontram fora do 
sistema de ensino, incluindo petizes que vivem nos 
bairros Boa Esperança, Kikolo, Cerâmica e Petrangol.  
 
O director pedagógico, Falsistiano Baptista, disse a O 
PAÍS que por causa da distância "tem sido difícil 
contratar professores para a escola". Por isso, os alunos 
foram reunidos em poucas turmas, algumas das quais 
com cerca de 80 integrantes.  
 
Por seu lado, Teresa Bila vive há dois anos com a 
família na zona. Apesar das dificuldades que atraves-
sam, anima a o facto de ter concretizado o sonho da 
casa própria.  
 
Apontando para a sua residência, a senhora gabou -se 
que o imóvel lhe pertence, apesar de ainda não ter 
condições materiais para erguer uma casa condigna.  
 
"Ninguém virá dizer que terei que pagar renda ou sair 
deste lugar", realçou Teresa Bila, que diz mais: "embora 
não temos posto médico, em caso de emergência nos 
dirigimos para o Posto de Saúde que se encontra há 
alguns quilómetros daqui". 
  
Salve-se quem puder  
Privados do fornecimento de água e um sistema de 
saneamento básico, os moradores recorrem necessaria-
mente aos vizinhos mais afortunados que construíram 
reservatórios nos seus quintais.  
 

Por cada recipiente de 20 ou 25 litros desembolsam 
entre 50 e 100 kwanzas, por um produto transportado 
em camiões-cisterna que adquirem nos centros de 
captação de água do Kifangondo e do Kikuxi.  
 
Para facilitar a aquisição da água no bairro, em 2008 a 
administração municipal construiu três depósitos com 
capacidade de mais de dois mil litros. Entretanto, há 
seis meses que os referidos tanques estão secos, porque 
os camiões-cisterna da repartição municipal, que 
deveriam abastecer os bairros, encontram -se avariados.  
 
Quando se inaugurou o sistema de chafarizes, os 
moradores acreditavam que não pagariam nada pelo 
produto, mas foram informados que tinham de 
colaborar com 25 Kwanzas por cada balde.  
 
Nos primeiros anos de existência do bairro, a 
distribuição era feita de forma gratuita por cisterna do 
GPL, mas há três anos que o processo terminou.  
 
No tempo chuvoso o abastecimento de água é crítico, 
porque o estado das vias não permite que os camiões-
cisterna percorram o interior do bairro. Mas, Abel 
Ukwessunga queixa -se do período seco, porque" o 
Paraíso é um forte produtor de poeira" , por causa dos 
carros que transportam pedras, areias e mesmo a água 
para beberem.  
 
"Quando cá chegamos, o GPL implementou o sistema 
de distribuição de água potável através de cisternas, 
apesar de ter sido insuficiente para minimizar as 
dificuldades", garantiu o coordenador do bairro.  
 
A luz eléctrica está reservada às residências daqueles 
que têm algum poder financeiro e conseguiram fechar 
um contrato com os proprietários dos Postos de 
Transformação (PT) de energia existentes.  
 
Vivendo no bairro desde 2001, Laurinda André, por 
exemplo, pagou uma jóia de 500 dólares americanos 
para a abertura do contrato e paga mensalmente dois 
mil Kwanzas.  
 
"Mas ainda assim a energia não é regular", contou a 
senhora, mãe de cinco filhos, reclamando que "não é 
possível conservar os frescos e as coisas que estão na 
arca estragam sempre". 
  
Face às dificuldades, o mais antigo morador não sente a 
vontade da administração municipal em melhorar as 
condições básicas, uma vez que a sede do Cacuaco não 
dista muito do Paraíso.  
 
"As promessas têm sido constantes, mas a efectivação 
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anda sempre adiada ", desabafou" o ancião, ironizando 
que "nem sequer uma padaria existe no bairro".  
 
6.8 Calamidade no Bairro Cassenda 
O Independente 05 de Setembro da 2009 

Este é o bairro Cassenda, ao município da Maiangalogo 
bem próximo do Aeroporto Internacional 4 de 
Fevereiro.  
 
Mas, este não é o único cenário, se tivermos em aten-
ção o estado de calamidade por tudo quanto é canto, e 
como se não bastasse, crianças inocentes, brincam 
nestes charcos, correndo todos os riscos para contrair 
doenças várias.  
 
Embora tratar-se de um assunto bem conhecido pelos 
responsáveis da administração, o assunto contínua não 
sendo prioritário talvés pelo administrador municipal 
não residir naquelas circunscrições.  
 
O pior é que todos os dias chegam a administração, 
munícipes clamando por socorro e nada em contra-
partida é feito as estradas e os espaços de lazer das 
crianças, estão totalmente cheios de águas paradas, os 
esgotos totalmente entupidos, enfim este é o péssimo 
estado em que se encontra o bairro cassenda, sob o 
olhar silencioso das autoridades do município.  
 
A nossa reportagem ouviu uma menina de tenra idade 
que lamentando disse-nos "não saber mais por onde 
brincar com as suas amigas!" No interior do meu 
prédio, os corremãos foram arrancados e as lâmpadas 
nos corredores não acendem, porque boa parte dos 
meliantes do bairro refugiam-se para o prédio buscando 
esconderijo, quando são procurados pela polícia. 
"desabafou"  
 
Joaquim da Silva, um funcionário dos residente neste 
prédio, confidenciou-nos que e aqui mesmo por baixo 
deste prédio onde muitos funcionários desta 
administração, privilegiam fazer as suas refeições, e por 
vezes chegando mesmo ao ponto de não regressar mais 
para o local de trabalho"desabafou". 
  
Quem por aqui passa fica com a impressão de que isto 
não pode estar a acontecer na cidade de Luanda 
Viaturas de luxo por baixo dos prédios, cidadãos e 
quiçá alguns responsáveis saindo de suas residências 
todos engravatados, e a pergunta que fica para quem 
não acredita no que vê é a seguinte: como estarão 
vivendo dentro das suas residências, e ou seja como é 
possível tratar-se tão bem por dentro, quando por fora 
é só lástima?  
 
Ouvimos também, outros moradores do prédio que 

nos revelaram que por mais que a comissão de 
moradores se esforce, os resultados não são 
animadores! Numa casa de duas compartimentações, é 
possível encontrar duas a três famílias, os angolanos 
passaram a alugar as residências aos expatriados, enfim, 
isto é um Deus que nos acuda!, enfatizaram os mora-
dores.  
 
Para além das águas dos esgotos e das estradas esbura-
cadas em toda extensão, encontramos também carcaças 
de carros avariados que contribuem para a acumulação 
dos mosquitos e outros insectos prejudiciais à saúde 
humana.  
 
A coordenação do prédio, tudo tem feito para 
minimizar a situação, através de contribuições dos 
moradores para pagar alguém que possa desintupir os 
esgótos, e ver os recintos limpos, mas tudo sem sucesso 
porque nem todos os moradores são proprietários das 
residências. 
 
Caso para nos interrogar-mos, por onde andará então a 
administração municipal da Maianga, mas sem sucesso. 
 
6.9 Luanda Sul pode abrigar mais 
de 200 mil habitantes  
Jornal de Angola 7 de Setembro de 2009 

O Programa Luanda Sul tem potencial para abrigar 
mais de 200.000 habitantes e dispõe de áreas 
comerciais, empresariais, serviços públicos, escolas, 
universidades, clínicas e outros equipamentos urbanos.  
 
Responsável pela concepção do progran1a, incluindo a 
elaboração de planos urbanísticos e de projectos de 
infra-estruturas, acompanhamento da implantação, a 
MF/PV – Promoções Imobiliárias, Consultoria e 
Serviços Lda, empresa angolana, pertencente ao Grupo 
Prado Valadares vem contribuindo para o crescimento 
económico e social de Angola. São mais de 15 anos 
actuando nas áreas de consulto ria, projectos e 
empreendimentos imobiliários,  
O ousado projecto de urbanização que dotou uma 
extensa área da cidade de Luanda de infraestruturas 
permitiu a expansão do centro de Luanda com oferta 
de equipamentos urbanos e terrenos legalizados através 
da concessão de direito de superl1cie.  
 
Com foco na formação e aperfeiçoamento profissional 
dos angolanos, o Centro Integrado de Formação 
Tecnológica (Cinfotec), tem como um dos seus 
objectivos apoiar o actual ciclo de desenvolvimento do 
país, através da educação profissional e suporte tecno-
lógico, diminuindo a dependência tecnológica externa 
do país. Instalado em Talatona, desde Agosto de 2008, 
o Cinfotec está estruturado de forma a atender ao 
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parque industrial angolano, formado pelas actuais 
empresas e aquelas que vierem a instalar-se ou surgir, 
dando ênfase especial aos mercados de Petróleo e gás, 
Mineração, Indústria de transformação, Teleco-
municações e Serviços.  
 
Outro empreendimento que leva a assinatura do Grupo 
Prado Valadares é o Siac - Serviço Integrado de 
Atendimento ao Cidadão. A sua importância está em 
concentrar num mesmo espaço, a oferta de serviços 
públicos governamentais e empresariais, com novas 
práticas, tecnologias e padrões de atendimento, visando 
facilitar a vida do cidadão. Localizado no Talatona, é 
composto de três unidades básicas: Serviços Públicos, 
Intermediação de Mão-de-obra e solucionar o problema 
da falta de mão-de-obra qualificada para diminuir o 
desemprego e inc1'ementar o desenvolvimento do Pais 
através de" técnicos devidamente qualificados. Este é o 
0lljceÜvo principal do Programa de qualificação 
crescente do ensino nos novos Institutos Médios de 
Angola. No total, são mais 34 novos Institutos 
Politécnicos, Agrários e de Gestão, de Cabinda ao 
Cunene. Em 2008, foram 13 novos. Ainda este ano, 
serão mais 21 unidades incluídas no Programa, uma 
cooperação entre Angola e Brasil.  
 
A OK Technology empresa de direito angolano 
integrante do Grupo Aldeia, faz parceria com o 
Ministério da Educação na implementação desse 
itl1powmte projecto de consultoria de gestão e 
docência, disponibilizando este ano para o Programa de 
apoio aos novos Institutos Médios de Angola cerca de 
200 especialistas brasileiros nas áreas politécnica, 
administrativa c agrária.  
 
Os institutos atendidos pela Ok Technology, estão 
associados à Reforma Educativa do Subsistema do 
Ensino Téenico-Prot1ssionai (RETEP). Nestas 
instituições, o governo de Angola oferta, aos estudan-
tes, cursos em áreas variadas como eléctrica, construção 
civil, mecânica, química, agricultura e pecuária, frios e 
climatização e electrónica.  
 
Para fazer frente às necessidades educacionais, 
definidas pelo Ministério da Educação, a OK investe na 
escolha criteriosa dos profissionais, considerando uma 
formação voltada para o Ensino Técnico 
Profissionalizando, com experiência significativa na 
área de docência, explicou Kenneth Almeida, director 
de Educação Grupo Aldeia, preparar os docentes 
angolanos para as aulas práticas, nos laboratórios de 
Química, Física Biologia, foi um dos primeiros desafios 
assumidos pelos professores e gestores da OK 
Technology, no início do projecto, em 2008. É que 
apesar de possuir equipamentos de ultima geração, os 

laboratórios não estavam sendo utilizados.  
 
6.10 Um sonho distante… 
Semanário factual 11 de Setembro de 2009   

Desde os primórdios da existência humana, a questão 
de uma habitação esteve sempre na ordem do dia, não 
importando o modelo ou a arquitectura, mas a sim a 
capacidade de albergue para evitar o sol, o vento e ter 
uma vida mais ou menos tranquila.  
 
Com o desenvolver do conhecimento, os homens 
puderam trabalhar a terra, preparando-a para a 
construção de edifícios de toda a natureza, dando azo a 
uma sociedade cujo pano de fundo sempre foi lugar 
para habitar.  
 
E é aqui que começa o dilema sobre a possessão da 
terra, em princípio considerada reserva do Estado, seja 
em que país for, sendo ele o detentor dos direitos 
fundiários.  
 
O acesso à terra, quer para trabalho de lavoura, quer 
para erecção de habitações, sempre encontrou entraves, 
tanto a nível burocrático quanto a nível socio-
económico, pois para a sua aquisição são precisas 
avultadas somas, de que a maioria da população carece.  
 
Daí a separação entre dois status, ou seja os que detêm 
terrenos no âmbito da cidade e ou que têm de socorrer-
se do que está à mão para poder criar a sua casa. E o 
resultado está aí: os musseques crescem ao redor das 
cidades, de forma desordenada por falta de politicas de 
ordenamento habitacional.  
 
Em países onde os conflitos foram ou são uma 
constante, o êxodo de populações do interior para as 
grandes cidades ganha cada vez mais corpo, tornando 
débeis as capacidades de inserção socio-económicas da 
milhares de pessoas que fogem de crises.  
 
A questão da terra ao longo do tempo levou a guerras 
sangrentas em muitos países, com a sua tomada pela 
minoria detentora do poder e a exclusão da maioria da 
população, fazendo com que gente antes agricultora 
passasse a exercer outras profissões nada condizentes 
com a sua razão de ser, que é a lavoura.  
 
E magotes de gente ávida de terrenos para construir 
invadem áreas pertencentes ao Estado, erguendo 
barracas de chapa de zinco ou de blocos de cimento 
para poder viver, muitas das vezes à margem da lei.  
 
Daí o surgimento de organizações de defesa dos mais 
lesados quando o Estado intervém para pôr cobro à 
ocupação anárquica de parcelas de terreno preparadas 
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ou em preparação para projectos urbanísticos, na 
maioria dos casos longe dos interesses da maioria da 
população.  
 
O exemplo mais vivo é a construção de condomínios 
em várias áreas de Luanda, a edificação de centenas de 
prédios de vários andares de alta renda, sem 
possibilidades para os de poucas posses que são 
remetidos para áreas distantes do casco urbano a 
pretexto de que nessas zonas há projectos de 
requalificação.  
Logo se vê que essa requalificação é uma meta 
longínqua quando se sabe que é premente a aquisição 
de uma casa, partindo do princípio de "quem casa quer 
casa".  
 
Mas esse desiderato pontifica pretensão do governo 
criar espaços para a construção de casas de baixa e 
média renda distante do casco urbano, como é o caso 
dos Zangas que foram construídos a três pancadas, sem 
o mínimo de comodidade para uma vivência condigna, 
que alberga gente que vivia sob risco em diversas áreas 
capital angolana. 
  
Porém, com a nova lei da terra, o governo angolano 
saberá como enquadrar os vários projectos urbanísticos 
no âmbito da reconstrução nacional, mas, como se 
sabe, ter uma casa que satisfaça o interessado ainda é 
um sonho de que muito poucos podem desfrutar.  
 
6.11 Centenas de pessoas querem 
construir casa  
Jornal de Angola 11 de Setembro de 2009 

A Administração Municipal de Viana, em Luanda, 
recebeu, até ontem, mais de 700 processos de 
solicitação de terrenos e casas, informou o coordenador 
da Comissão de Controlo e Gestão da Documentação e 
Solicitações de  
"Processos.  
 
Esmeraldino Paulo pediu aos munícipes que tivessem 
calma, já que o processo é contínuo e a Administração 
tem orientação para receber todas as solicitações.  
 
Para solicitação de terreno ou casa, os interessados 
devem entregar uma fotocópia do Bilhete de 
Identidade, quatro fotografias tipo passe e pagar uma 
taxa de 1.300 kwanzas, que pode ser depositada  
-na conta da Administração municipal, nos balcões do 
BPC.  
 
O solicitante, 15 a 20 dias após a entrega da 
documentação, preenche e assina um formulário 
distribuído pela Administração. Neste formulário, o 
interessado especifica o tipo de construção pretendida, 

se destinada a pessoas de baixo, médio ou alto 
rendimento.  
 
Neste momento, disse Esmeraldino Paulo, estão a ser 
recebidos somente pedidos de terrenos, mas podem, 
também, Ser feitos para casas, cuja opção deve ser 
referida na altura da assinatura do formulário.  
 
O coordenador da Comissão de Controlo e Gestão da 
Documentação e Solicitação de Processos garantiu que 
"estão a ser criados todos os mecanismos para que, 
dentro do prazo estipulado, 15 a 20 dias, o solicitante 
possa assinar o formulário".  
 
Pessoas aproveitadoras, alheias à Administração, avisou, 
estão a pedir aos interessados mais do que a taxa 
estabelecida. Por este facto, 1300 kwanzas.  
 
Esmeraldino Paulo lembrou que por o munícipe 
entregar a documentação à Administração e pagar os 
emolumentos não significa que "esteja já em posse de 
terreno", pois, disse, "existe uma fase posterior de 
selecção, em que são postos à prova alguns critérios e 
requisitos definidos", para "permitir que pessoas de 
baixo poder financeiro possam fazer parte do 
programa, que constitui um grande desafio do 
Governo".  
 
6.12 Projectos da cidade de Luanda 
no Salão Imobiliário de Lisboa  
Jornal de Angola 17 de Setembro de 2009 

A cidade de Luanda participa na décima segunda edição 
do Salão Imobiliário de Lisboa (SIL), através do 
instituto de planeamento e Gestão Urbana, que 
decorrer a partir de hoje até dia 20, nas instalações da 
Feira Internacional de Lisboa, ao Parque das Nações 
Unidas.  
 
A feira, sob o lema" Novos Desafios, Novas 
Oportunidades", conta com três pavilhões de exposição 
e cerca de 300 expositores, promovendo uma influência 
de mais 20 mil investidores, promotores e mediadores 
imobiliários, construtores, arquitectos e demais 
profissionais ligados ao ramo imobiliário.  
 
Segundo o arquitecto Hélder José, o SIL reforça a ideia 
de que o sector, apesar de estar em crise financeira 
mundial, tem vindo a trilhar um caminho de qualidade, 
diversificação a posta em novos valores, associada à 
modernidade, defesa do ambiente, recuperação e a 
preservação do património".  
 
De acordo com uma nota de imprensa a que o Jornal 
de Angola teve acesso, a posta será no investimento 
para a média e baixa renda, expandin40 o segmento 
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imobiliário às populações mais carecidas, para travar a 
escala especulativa que existe no sector.  
 
Luanda está presente pela quarta vez consecutiva no 
SIL, para apresentar os mais recentes projectos 
imobiliários desenvolvidos por algumas empresas do 
ramo, particular a Century 2 I, a Areia Imobiliária e os 
Empreendimentos Gika.  
O SIL é um dos maiores e mais concorridos do mundo, 
onde normalmente se destacam, com êxito, os 
expositores que apostam em áreas generosas, no design 
e na criatividade.  
 
6.13 Pensar Luanda… para que a 
velocidade do crescimento não 
atrapalha! 
Novo Jornal 18 de Setembro de 2009 

O EXCESSO populacional da cidade de Luanda e a 
forma de ultrapassar as dificuldades que este excesso 
criou foram abordados num debate promovido pela 
Experimenta Design intitulado "Luanda: a anatomia da 
velocidade", que decorreu em Lisboa, no passado dia 
13, com intervenções do sociólogo José Octávio Serra 
Van - Dúnem, do artista plástico Fernando Alvim e a 
directora do evento, Guta Moura Guedes.  
 
O debate centrou-se num novo olhar sobre a cidade de 
Luanda, cruzando o tema do tempo, da velocidade e da 
aceleração com os âmbitos da criação, da sociologia e 
do desenvolvimento urbano, algo que cria entropias no 
sistema, que urge resolver e que urge, sobretudo, saber 
como o fazer da forma mais adequada para quem vive e 
quer viver em Luanda e no seu centro.  
 
Para José Octávio Van -Dúnem é preciso que a 
sociedade civil tenha um papel mais interventivo nessas 
mudanças, que acontecem a um ritmo quase frenético. 
"Temos todos os problemas gerados por uma cidade 
superlotada, que sofreu directamente com os fluxos 
migratórios de uma guerra. Temos um sistema de 
transportes completamente caótico. No entanto, dentro 
desse ambiente caótico encontramos regras de 
convivência organizadas, porque desenvolvemos outras 
formas de estar para ultrapassar esse caos", disse.  
 
Ainda segundo este sociólogo, do ponto de vista 
cultural há um renascimento despoletado por essas mu-
danças, não fazendo, por isso, sentido falar apenas 
numa cidade mas sim num conjunto de várias cidades 
que convivem com um denominador comum, com 
formas de actuar diferentes até do ponto de vista do 
relacionamento. Um cenário disperso, que dificulta o 
entendimento e o próprio ordenamento do território, 
numa cidade em constante metamorfose. "O Estado 
tem uma tarefa longa e árdua, pois é muito difícil criar 

um plano director que resolva todos estes problemas. 
 
 Não há estrutura de Governo que consigam definir 
políticas públicas eficientes para dar resposta a um cres-
cimento como o que se verificou em Luanda". A 
solução, diz o sociólogo, passa por abrir a discussão e o 
debate sobre o futuro da cidade à sociedade civil na 
cidade chegou a um ponto em que precisa de uma dis-
cussão aberta para resolver os seus problemas". E isso 
ficou bem patente na questão do Mercado do Kinaxixe. 
"Há soluções que são tomadas, que têm efeitos 
fortíssimos na vida do colectivo e que, consequen-
temente, deviam ser amplamente discutidas, deviam 
poder contar com a colaboração e o apoio de todos os 
interessados. Acho que o Kinaxixe vai ser um marco na 
nossa história para que outros Kinaxixe não venham 
abaixo tão cedo em Luanda".  
 
O problema, no entanto, "reside no facto de todas as 
discussões serem hoje em dia muito politizadas e da 
nossa sociedade civil não estar preparada para lidar 
abertamente com esse facto. Temos de ter a 
responsabilidade de criar um caminho que permita às 
futuras gerações viverem de uma forma mais harmo-
niosa nesta cidade", explica o sociólogo. Opinião 
corroborada por Fernando Alvim, que alertou para o 
facto da evolução, em Luanda, depender 
obrigatoriamente de uma mudança substancial. "Temos 
de colocar Luanda ao nível de outras grandes cidades 
do mundo e, para isso, é preciso alterar, mexer, 
construir. E as pessoas não podem ser resistentes à 
mudança, porque as cidades não podem ficar estáticas. 
Têm de intervir e colaborar nessa mudança necessária", 
disse.  
"Luanda é uma cidade para ser feita a várias mãos". 
  
Na opinião dos intervenientes neste debate, o que se 
passa é que está tudo a acontecer ao mesmo tempo, a 
uma velocidade surpreendente, o que faz com que tudo 
o que está a ser feito não saia perfeito. "Somos ansiosos 
por natureza e essa ansiedade mata a criatividade", 
justifica José Octávio Van - Dúnem, que considera que 
em Angola está muito presente a ideia de que as coisas 
só vão acontecer duma forma local se houver uma 
janela aberta para o global e para isso é preciso estar de 
mão dada com o outro. "Eu acredito que Luanda vai 
encontrar o seu caminho justamente nessa perspectiva 
de parceria como outro, porque Luanda é uma cidade 
que deve ser feita a várias mãos, que deve ser vista e 
concebida por vários olhos". Para este sociólogo, o 
maior desafio, no meio desta sucessão de 
acontecimentos, será repensar o futuro de Luanda de 
forma a evitar conflitos que já aconteceram noutras 
cidades mundiais, por forma a que a capital angolana 
possa ser, tal como enfatizou Guta Moura Guedes, "6 
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case study perfeito do século XXI" no domínio do 
desenvolvimento urbano.  
 
614 Moradores desconhecem 
direitos e deveres  
Novo Jornal 18 de Setembro de 2009 

CADA UM À SUA MANEIRA. É assim que começa a 
instalar-se a desorganização nos lugares onde residem 
as pessoas como que de uma comunidade se tratasse. 
Prédios e quarteirões podem organizar-se tendo como 
base de acção o regulamento das assembleias e comis-
sões de moradores.  
 
Infelizmente, para a Direcção Provincial da Habitação 
de Luanda, "as coisas ainda não funcionam assim na 
sua totalidade", sendo o é aos e a desorganização nos 
muitos municípios onde as situações ocorrem 
consequência da falta de organização dos moradores de 
edifícios, quarteirões de vivendas, etc. Em conversa 
com o NJ, a directora Provincial da Habitação de Lu-
anda, Rosa Micolo, esclareceu que "muitas situações 
acontecem por culpa dos moradores que insistem em 
não acatar as orientações do governo da província".  
 
Queixas resultantes de comportamentos isolados dos 
moradores em edifícios não organizados são frequentes 
naquele órgão do Governo de Luanda. A directora 
disse que é visível que muitos munícipes de Luanda não 
têm conhecimento que existe um diploma legal que o 
protege uma vez que adira às orientações do GPL.  
 
Quem vive numa vivenda, esclarece a responsável, está 
isento de cumprir com alguns pressupostos no que toca 
a aspectos comuns de organização, uma vez que 
usufrua de meios e bens de forma individual. Quem 
vive num prédio, salienta, o caso é diferente porque os 
meios técnicos que usam são comuns. Deste modo, a 
organização é com base numa lei que deve existir, 
tendo como ponto inicial as orientações plasmadas por 
legislação despachada a nível superior.  
 
Para os prédios sob a gestão do GPL, os contínuos e 
porteiros ainda existem, o que não acontece em 
edifícios com gestão própria, onde as casas foram na 
sua maioria compradas. Usando como exemplo o 
prédio do livro que informou "estarem organizados". 
  
Organização colectiva  
O decreto 66/2004 do Diário da República esclarece 
aspectos relacionados com a reactivação do 
condomínio o mesmo foi no sentido de dar arranque a 
uma organização colectiva dos moradores em bairros 
ou edifícios, dada a desorganização que se instalava. 
Rosa Micolo afirma, lamentavelmente, que "a 
desorganização só permanece porque as pessoas não 

cumprem o que está escrito no referido documento".  
 
Determinadas assembleias de condóminos e comissões 
de moradores já foram realizadas pelo GPL mas ainda 
assim "o espírito de deixa andar permanece entre 
muitas pessoas".  
 
Conta bancária, fundo de reserva, órgão administrativo 
e pessoas que trabalham em determinados sectores, tillS 
como segurança, manutenção e outros, devem ser 
criados para que determinados imóveis não tenham 
problemas graves. Quando há organização dos mora-
dores em determinados bairros ou edifícios, o governo 
surge como mero fiscalizador.  
 
Tendo como exemplo os prédios do Caputo (adjacentes 
ao triângulo dos Congolenses), cujos moradores se 
organizaram em assembleia para a melhoria do estado 
dos edifícios que se encontravam em condições pouco 
favoráveis para a saúde e segurança dos moradores, 
aquela responsável falou na necessidade de outros 
locais colectivos seguirem o mesmo exemplo.  
 
Rosa Micolo tem como base para as suas explanações 
algumas deliberações publicadas no Diário da 
República, tais como o decreto 66/04, de 23 de 
Outubro, que esclarece que "Nos prédios de mais de 
um piso, constituídos e registados em propriedade 
horizontal e ou com propriedade é obrigatória a 
constituição anual de Assembleia de Condóminos para 
eleição das respectivas administrações (...)". No mesmo 
documento legal fala-se ainda das autoridades de 
inspecção, urbanísticas e ambientais.  
 
Conhecer as leis  
O regime jurídico das comissões de moradores, no seu 
artigo 10, esclarece que "As Comissões de Moradores 
(CM) são entidades territoriais de facto, constituídas 
por pessoas residentes numa determinada área, 
podendo ser organizadas por ruas, quarteirões, sectores, 
bairros e povoações, de acordo com as condições 
objectivas de cada área.  
 
A DPH considera importante, por parte dos 
moradores, conhecer as leis que os defendem para uma 
melhor organização, facto que ainda não é real, o que 
constrange todo o trabalho feito.  
 
A directora daquela instituição considera a 
sensibilização um elemento fundamental para a 
mudança de comportamento dos diferentes munícipes 
no sentido de se organizarem.  
 
A noção de propriedade horizontal implica que tudo 
aquilo que se constrói num certo terreno pertence a um 
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único proprietário, que é simultaneamente o 
proprietário desse mesmo terreno.  
 
6.15 Novo edifício no centro de 
Luanda  
Jornal de Angola 18 de Setembro de 2009 

 O projecto de construção de um novo edifício 
designado "Kwanza", de 1 7 andares e mais cinco 
abaixo do solo, avaliado em cem milhões de dólares, foi 
apresentado, na terça-feira, em Luanda.  
 
Trata-se de um moderno complexo habitacional 
localizado na rua Rainha Ginga, por detrás do projecto 
das Torres Atlântico.  
 
Os 17 andares acima do solo estão destinados à 
habitação e os restantes para garagem.  
De acordo com o director do projecto, Virgílio Costa, o 
empreendimento é composto por luxuosos e amplos 
apartamentos de dois e quatro quartos, todos com hall 
e elevadores privativos.  
 
O edifício, que disponibiliza um selecto clube, ginásio e 
piscina, está projectado para ter armazenamento de 
água tratada para duas semanas, auto-suficiência 
energética e um espaço, na cobertura, para um 
heliporto.  
 
O empreendimento vai ocupar uma área de 500 metros 
por piso e a venda está entre os seis e sete mil dólares 
por metro quadrado.  
 
O apartamento mais caro, revelou Virgílio Costa, está 
avaliado em três milhões de dólares e o mais barato em 
725 mil dólares.  
 
6.16 "Disseram que não sairíamos 
daqui mas estão a levar-nos ao 
Zango"  
Angolense 12 a 19 de Setembro  

Escombros são o que restam de mais de vinte casas que 
foram partidas no Cazenga, na zona que sai da linha-
férrea até ao embondeiro do Cazenga. As demais casas 
aguardam pela sua vez, alguns moradores já aban-
donaram-nas. Mas a maior parte dos moradores está 
em fase de negociação, embora se prevê que até ao dia 
doze do corrente se derrubem todas as casas.  
 
De acordo com o relato dos moradores, o Governo 
demonstrou a intenção de partir às casas no início deste 
ano, com o objectivo de alargar a estrada e foi na 
mesma altura que homens da fiscalização, da adminis-
tração municipal foram para o bairro numerar às 
residências que seriam deitadas abaixo.  

 
"Naquela altura nos disseram que só partiriam no ano 
de 2010, mas nos prometeram que não abandonaríamos 
o nosso município, eles deviam arranjar formas de nos 
instalar, para que não nos causassem muitos transtornos 
devido a escola e o trabalho", informou Joana da Silva, 
fazendo menção ao programa de requalificação do 
Governo da Província de Luanda, que envolve também 
o município do Cazenga.  
 
Domingas João, outra moradora, disse que dada a 
promessa que lhes havia sido feita segundo a qual 
seriam realojados nos edifícios que estão a ser 
construídos junto da Frescangol ou na CUCA, foram 
surpreendidos com a transferência ao Zango III.  
 
Estão a ficar bonitos, não nos deram, porque pensam 
que não merecemos. Porquê nos mentiram, se desde o 
início sabiam aonde nos levariam?", interrogou.  
 
Edna Caetano, moradora, contou que quando foram 
para às residências no sábado passado, de princípio 
deveriam partir cinquenta casas, mas houve resistência 
por parte de alguns moradores, pois desconheciam o 
destino que lhes seria dado. "Eles não nos disseram 
aonde ficaríamos, simplesmente numeraram às casas e 
vieram partir, ficamos sem rumo", lembrou.  
 
As charruas, contaram os moradores, começaram a 
derrubar as residências às doze horas. A equipa 
"demolidora" chegou ao local às seis horas da manhã e 
ficaram aquele tempo a tentar convencer os moradores. 
"A minha casa foi partida nesse dia, as coisas ficaram na 
rua até acabarem de fazer o serviço, depois nos levaram 
eu e a minha família para o Zango m. A casa ainda não 
está acabada, nesse momento estão a colocar o tecto, 
não há energia eléctrica, mas o maior problema que 
enfrentamos é a falta de hospitais, escolas e transportes 
público", explicou Joana.  
 
Maria dos Santos, também moradora, lamentou o facto 
de as crianças terem sido obrigadas a pararem de 
estudar. "Os nossos filhos tiveram que parar de estudar, 
pois não conseguem sair do Zango para aqui, quando 
antes estudavam na escola 15, bem ao lado de casa.  
 
No Zango não chega táxi, muito menos autocarros e 
pela distância não conseguimos vir a pé até a cidade, 
porquê que não esperaram pelo menos o fim do ano 
lectivo, para que as crianças não ficassem 
prejudicadas?", interrogou.  
 
Alguns pais tiveram que se separar dos seus filhos e 
pedir a familiares para que estes fiquem vivendo com 
eles até concluírem o ano lectivo, para não os preju-
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dicar, mas os que não têm saída foram obrigados a 
abandonar a escola.  
 
Outra questão que preocupa os moradores é o facto de 
nas casas que receberam no Zango estarem ainda em 
obras, mesmo com eles dentro. 
 
 "Qualquer dia pode acontecer uma desgraça, um bloco 
pode cair numa criança. As casas estão a ser acabadas 
connosco dentro, algumas não têm janelas e nem 
portas, deixando-nos numa situação de insegurança", 
realçaram.  
No final os moradores pediram que os governantes 
esclareçam se eles voltaram para o seu bairro depois da 
requalificação.  
 
6.16 Conferência do direito 
imobiliário marcada para a cidade 
de Lobito  
Jornal de Angola 20 de Setembro de 2009 

A empresa "Jaime Madaleno e Consultores Associados 
SA" realiza no dia 23 de Setembro, na cidade de Lobito 
uma conferência sob tema" O Imobiliário e o Direito", 
na sala de conferências do Hotel Términus, com o 
objectivo de trocar ideias e experiências sobre direito 
de superfície e questões ligadas ao confisco.  
 
O presidente do Conselho de Administração da 
empresa promotora da conferência, Jaime Madaleno, 
disse que é importante reunir os agentes imobiliários 
para a troca de experiências sobre questões relacionadas 
com o sector, devido à sua importância no actual 
quadro da reconstrução nacional.  
 
Os participantes na conferência vão trocar ideias sobre 
o programa habitacional do Governo, as parcerias 
público-privadas, políticas de crédito à promoção 
imobiliária e ao crédito à habitação. Ainda vão merecer 
a análise dos conferencistas os temas sobre os limites 
de crédito, garantias bancárias, formas de finan-
ciamento e esclarecimentos sobre os impostos 
imobiliários.  
 
No âmbito das questões jurídicas, os participantes vão 
falar sobre a Lei da Terra, dos confiscos, da proprie-
dade horizontal, dos loteamentos, da legalização e 
celeridade dos actos notariais e do registo de 
propriedades e de hipotecas.  
 
Jaime Madaleno confirmou que vão participar na 
conferência pessoas singulares, empresas, membros do 
Governo Provincial de Benguela, administrações mu-
nicipais e comunais, representantes de partidos 
políticos, funcionários públicos, empresários, bancários, 
directores de empresas, comerciantes, despachantes 

oficiais, notários advogados, conservadores, juízes, 
responsáveis dos ministérios do Interior, Defesa e da 
Justiça. A participação na conferência é gratuita e está 
aberta a todos os interessados.  
 
Jaime Madaleno disse que a actividade imobiliária em 
Benguela "está animada, porque a província tem um 
excelente porto comercial no Lobito e o Caminho-de-
Ferro de Benguela que tem desempenhado um papel 
importante no desenvolvimento das actividades 
económicas e industriais".  
 
6.17 Acesso a casas do bairro 
social foi regulamentado em 
Benguela  
Jornal de Angola 21 de Setembro de 2009 

O regulamento de acesso ao bairro social da juventude 
foi apresentado, numa cerimónia realizada no salão 
nobre da Administração Municipal de Benguela.  
 
O acto, inserido nos festejos do Dia do Herói Nacional, 
assinalado quinta-feira, foi promovido pelo Conselho 
Provincial da Juventude e contou com a participação de 
muitos convidados, maioritariamente jovens.  
 
Ainda inserida nos festejos do Dia do Herói Nacional, 
foi aberta uma exposição de artes plásticas dos alunos 
da escola de banda desenhada, denominada 
"NUBAND", num dos jardins públicos da cidade de 
Benguela.  
 
Na sequência dos festejos do Dia do Herói Nacional, 
postos médios, construídos no âmbito do programa de 
aumento da oferta de bens e serviços sociais básicos à 
população, vão ser inaugurados em algumas zonas da 
cidade  de Benguela.  
 
Os festejos, que terminam amanhã, contemplam a 
realização de uma palestra subordinada ao tema "A 
futura Lei Constitucional e o papel da sociedade e das 
autoridades tradicionais", promovida pelo Movimento 
Nacional Espontâneo.  
 
Naturais de Caimbambo doam contentores de lixo  
A Associação dos Amigos e Naturais de Caimbambo 
(ANAC) doou, no sábado, à administração municipal, a 
116 quilómetros da cidade de Benguela, dez 
contentores para o depósito de lixo, visando contribuir 
para a melhoria do saneamento básico da região.  
 
O vice-presidente de direcção da Associação dos 
Amigos e Naturais de Caimbambo, João Jombi, disse. 
que a oferta é um acto de solidariedade para com 
governo municipal pelos esforços que tem feito na me-
lhoria e no aumento da oferta de serviços sociais 
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básicos à população e lembrou que, devido à falta de 
contentores, os habitantes da vila de Caimbambo criam 
lixeiras em locais inadequados, pondo em risco a saúde 
pública.  
 
Os contentores de recolha do lixo, salientou, vão ajudar 
a melhorar o saneamento básico da vila, que luta com 
falta de contentores para a retalha e depósito de resí-
duos sólidos.  
 
6.18 Imobiliário e o Direito é tema 
de conferência,  
Jornal de Angola 21 de Setembro de 2009 

A empresa "Jaime Madaleno e Consultores Associados, 
S.A" realizam na quarta-feira, no Lobito, uma 
conferência sobre "O Imobiliário e o Direito".  
 
A conferência tem como objectivos trocar ideias e 
experiências sobre questões como a aquisição de terre-
nos, direito de superfície e questões ligadas ao confisco.  
 
O presidente do Conselho de Administração da 
empresa promotora do evento, Jaime Madaleno, disse 
ao Jornal de Angola que com a realização da 
conferência pretende-se reunir os agentes imobiliários 
para a troca de experiências sobre questões relacionadas 
com o sector, tendo em vista a importância no actual 
quadro da reconstrução nacional.  
 
Os conferencistas vão trocar ideias sobre o programa 
habitacional do Governo, com parceria público privada, 
as políticas do Banco Nacional Angola em relação ao 
crédito à promoção imobiliária e ao crédito à habitação. 
Vão abordar, também, questões como os limites de 
crédito, garantias bancárias, formas de financiamento e 
impostos imobiliários.  
 
Lei de Terras, dos confiscos, da propriedade horizontal, 
dos loteamentos, da legalização e celeridade dos actos 
notariais e do registo de propriedades e de hipotecas 
são outros assuntos a discutir na conferência.  
 
Jaime Madaleno confirmou que o acesso ao evento é 
livre, mas que foram convidadas várias pessoas, entre as 
quais membros do governo provincial, administrações 
municipais e representantes de partidos políticos.  
 
6.19 Imobiliária lança novo 
condomínio  
Jornal de Angola 21 de Setembro de 2009 

A imobiliária portuguesa "Jónica Construções" 
procedeu no sábado ao lançamento e apresentação da 
casa modelo do condomínio "Dolce Vita" localizado no 
bairro do Talatona em Luanda.  

 
A construção do condomínio começou há dois meses e 
estão a ser construídos 32 edifícios e 450 apartamentos 
com serviços de apoio. O empreendimento é dirigido à 
classe média-alta. Além das torres de apartamentos, o 
condomínio tem serviços de apoio.  
 
A empresa construtora projecta investir 350 milhões de 
dólares e os 32 edifícios têm oito andares cada, numa 
área total de 120 mil metros quadrados. O condomínio 
tem todas as infra-estruturas e os arruamentos 
necessários. O gestor da empresa construtora Jónica, 
em Angola, Mário Dias, informou que a estratégia passa 
pela expansão a novos mercados para atingir elevados 
níveis de crescimento. Angola foi o mercado escolhido 
para o início da estratégia de internacionalização da 
construtora portuguesa.  
 
Mário Dias disse que a empresa decidiu apostar em 
Angola, pelos sinais de crescimento económico que o 
país apresenta, mesmo em tempo de crise mundial, mas 
também pela credibilidade que tem conquistado no 
mundo.  
Os apartamentos da primeira fase são entregues no 
prazo de 25 meses. A construtora prevê criar 500 
postos de trabalho, directos e indirectos. O condomínio 
tem piscina exterior e interior, ginásio, spa, salão de 
estética, espaços comerciais, creche, sala de teatro e 
para festas e um mercado.  
 
O apartamento modelo, totalmente mobilado, tem três 
quartos. No acto da assinatura para a compra do 
apartamento, explicou o responsável pelas vendas, 
Valter Pontes, o cliente pode adquirir a mobília que 
pretende. Os preços das casas no condomínio "Do1ce 
Vita", variam entre 380 mil a dois milhões de dólares.  
 
No sábado, também foi feito o lançamento do projecto 
Majestic que, visa construir três torres em Luanda, na 
Avenida Lenine, junto ao Cine Tropical. As torres têm 
25 andares, dos quais 23 são apartamentos. Os dois 
pisos restantes são ocupados por escritórios e áreas 
para o comércio.  
 
6.20 Governo promete rigor na 
distribuição de casas  
Jornal de Angola 23 de Setembro de 2009 

O ministro da Juventude e Desportos, Gonçalves 
Muandumba, garantiu, ontem, em Luanda, em 
entrevista exclusiva ao Jornal de Angola, durante uma 
visita às obras do projecto habitacional para jovens, na 
zona do Camama, que tudo está a ser feito para que 
haja transparência, rigor e isenção na distribuição de 
casas para a juventude.  
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Gonçalves Muandumba disse '"que estas exigências são 
uma exigência do Presidente da República, José 
Eduardo dos Santos e acrescentou que os jovens 
precisam de prestar maior atenção ao regulamento para 
aquisição dos imóveis.  
 
A distribuição, disse, vai ser feita através de uma 
comissão composta por membros do Conselho 
Nacional da Juventude e autoridades locais, a qual é 
coordenada pelos vice-governadores, "para que seja 
garantida a transparência".  
 
O ministro revelou que o projecto abrange jovens que 
trabalham ou que tenham um negócio rentável. 
"Estamos a fazer "tudo para que as casas sejam 
vendidas ao preço de um salário mínimo, porque o 
critério é para quem trabalha", disse. A um vendedor 
ambulante ou uni carpinteiro que tenha um negócio 
sistematizado e permanente o banco deve dar finan-
ciamento, referiu.  
 
Gonçalves Muandumba aconselha aos jovens a 
aderirem ao programa. "Os jovens têm de acreditar no 
projecto, na boa intenção do Governo, porque tudo 
está a ser feito para eles. Quem não for contemplado 
agora, vai ser no próximo ano", afirmou.  
 
O programa é feito em parceria com o Banco de 
Poupança e Crédito (BPC) e para obterem as casas, os 
jovens devem pagar inicialmente 20 por cento do seu 
custo. O resto é pago em 15 anos.  
 
"O financiamento está garantido pelo Governo como 
foi prometido e vai continuar a ser", disse. Numa 
primeira fase, foram construídas 450 casas, sendo 250 
de média renda e duzentas económicas.  
 
No próximo ano vai ser construído igual número de 
casas e assim sucessivamente, disse o ministro da 
Juventude e Desportos.  
 
"Conforme vão sendo construídas as casas, arrancam 
outros projectos habitacionais no pais, para que sejam 
encontradas soluções rápidas e práticas para acomodar 
cada vez melhor os jovens", declarou.  
 
Apesar da crise económica internacional que também 
assola o pais, as obras do projecto "Angola Jovem", 
estão a decorrer a bom ritmo.  
 
"Tivemos alguns atrasos na cidade capital devido às 
ocupações anárquicas de terrenos por algumas pessoas. 
Mas está tudo resolvido", disse o ministro.  
 

6.21 Construção desordenada 
preocupa as autoridades  
Jornal de Angola 23 de Setembro de 2009 

O governador em exercício do Cunene, Cristino Mário 
Ndeitunga, insurgiu-se, ontem, em Ondobodola, 
município de Ombadja, contra o "crescimento 
desorganizado de casas" na cidade de Ondjiva e 
"noutros pontos da região", avisando que isso pode di-
ficultar a realização de programas sociais do Governo.  
 
O crescimento habitacional sem a observação dos 
requisitos urbanísticos, frisou, propicia o surgimento de 
bairros irregulares, dificultando a realização de serviço 
sociais básicos.  
 
Cristino Ndeitunga referiu, como exemplos, alguns 
locais de Ondjiva, Xangongo, Cuvelai e Santa-Clara, 
"onde as zonas urbanas estão invadidas por bairros 
irregulares, formando pequenos musseques, sem 
arruamentos.  
Esta situação, sublinhou, não contribui para o 
crescimento harmonioso das vilas e das cidades na 
província do Cunene.  
 
O governador em exercício apelou aos administradores 
municipais e comunais a concederem espaços com os 
devidos arruamentos em terrenos identificados para 
auto-construção.  
 
6.22 Investidos milhões em 
moradias para professores  
Jornal de Angola 23 de Setembro de 2009 

A Administração Municipal do Andulo empregou, este 
ano, mais de sete milhões de kwanzas na construção e 
apetrechamento de uma casas para alojar professores.  
 
O empreendimento, erguido através do programa do 
Fundo de Apoio à Gestão Municipal, tem dois 
dormitórios, igual número de salas, cozinha, quarto de 
banho, dispensa, varanda, entre outros 
compartimentos.  
 
Falando à Angop, a administradora local, Maria Lúcia 
Chicapa, referiu que, além desta infra-estrutura, foram 
construídas dez casas, uma escola e igual número de 
postos de saúde, nas circunscrições de Chivaulo, 
Cassumbi, Calussunga, no município do Andulo, 130 
quilómetros a Norte do Kuito:  
 
Sem mencionar as novas localidades que vão beneficiar 
de casas para alojar quadros técnicos, Maria Lúcia 
Chicapa disse que nos próximos tempos arranca a 
construção de mais instituições sociais, entre escolas, 
postos médicos, moradias para professores e 
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enfermeiros nas embalas e aldeias, com vista a melhorar 
a vida da população.  
 
6.24 Primeiras casas sociais para a 
juventude começam a ser 
entregues em Dezembro  
Jornal de Angola 25 de Setembro de 2009  

O ministro da Juventude e Desportos, Gonçalves 
Muandumba, anunciou, ontem, na província do Bengo, 
que o Governo começa a entregar as primeiras casas 
sociais para a juventude a partir de Dezembro.  
 
Gonçalves Muandumba lembrou que o projecto 
engloba 4.700 casas e que, numa primeira fase, devem 
ser entregues 250.  
 
Em Luanda, o projecto compreende a concessão de 
casas económicas e das que são destinadas a pessoas 
com rendimento médio. Estas últimas, esclareceu, 
destinam-se a jovens com mais possibilidades, como 
médicos, enfermeiros, engenheiros, arquitectos, 
jornalistas e desportistas.  
 
O ministro disse que o regulamento está aprovado e 
publicado e que se procede, agora, ao seu envio para as 
províncias.  
 
Gonçalves Muandumba reconheceu existirem atrasos 
na realização do projecto, mas assegurou que vai 
prosseguir, dentro de uma parceria com o Banco de 
Poupança e Crédito (BPC).  
 
"Contamos com um financiamento do BPC. Mantemos 
os princípios e os jovens que conseguirem adquirir 
essas casas vão dar uma entrada de vinte por cento. O 
resto vão pagar até quinze anos, nos termos de um 
acordo com o banco", esclareceu. Gonçalves 
Muandumba anunciou que estão já concluídos 41 
prédios.  
 
6.23 Jonica Construções investe 
350 milhões usd em condomínio 
Expansão 25 de Setembro de 2009 

O condomínio Dolce Vita, no qual se projecta investir 
cerca de 350 milhões USD, será composto por 32 
edifícios de apartamentos dos tipos T2, T3, T4 e T4 
duplex, com diversos serviços de apoio dirigidos ao 
segmento médio-alto.  
 
Os apartamentos da primeira fase que já estão a ser 
erguidos em Talatona, a sul de Luanda, serão entregues 
no prazo de 25 meses, estando previsto, nesta etapa, a 
edificação de 16 prédios que vão comportar entre dois 
e três andares, estando, cada um deles, dotados de duas 

caves para estacionamento de viaturas.  
 
Quanto ao preço dos apartamentos, o responsável da 
empresa portuguesa, no País, Mário Dias, referiu que 
vão custar entre 380 mil e 2,8 milhões de USD. Da 
parte dos potenciais clientes, aos quais já foi apre-
sentado um apartamento modelo, a empresa 
considerou que as expectativas são elevadas, sendo que 
apenas, no dia de apresentação, se inscreveram 39 
intenções de compra.  
 
A sessão de apresentação do empreendimento que 
prevê criar 500 postos de trabalho directos e indirectos, 
segundo indicações da empresa, foi testemunhada por 
distintas entidades ligadas ao mundo dos negócios, 
destacando-se as presenças do futebolista angolano 
Mantorras e do moçambicano Eusébio.  
 
O governador do Zaire, Pedra Sebastião, também 
esteve entre os presentes e disse, em declarações 
exclusivas ao Expansão, que um projecto semelhante 
poderá ser desenvolvido na província que dirige. Para o 
governante, um empreendimento da dimensão do 
Dolce Vita implicaria múltiplas vantagens para o Zaire, 
nomeadamente no que respeita à criação de novas 
oportunidades de emprego para a juventude.  
 
O projecto tem corno principal financiador, o Banco 
Espírito Santo Angola, ao passo que a Escom 
representa a parte imobiliária.  
 
De acordo com Mário Dias, a estratégia de 
desenvolvimento da Jonica Construções passa pela 
expansão e posicionamento em mercados novos e 
competitivos, com vista a atingir os elevados níveis de 
crescimento pretendidos.  
 
Por este facto, referiu, a empresa decidiu apostar em 
Angola, não só pelos evidentes sinais de crescimento 
que o País apresenta, mas também pela credibilidade 
merecida e cada vez mais consolidada que tem 
conquistado no mundo.  
 
Nova torre no centro da cidade  
Para além do condomínio Dolce Vita, está a ser erguido 
um outro empreendimento, ao lado do cine Tropical 
em Luanda, segundo indicações da direcção da Jonica 
Construções.  
 
Trata-se do Majestic Towers, constituído por três 
edifícios com 25 pisos cada um, dos quais 23 
exclusivamente residenciais.  
 
No topo de cada edifício será concebido um espaço de 
lazer, onde se incluirá uma piscina descoberta com zona 
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de solário, para além de um bar, ginásio e sala para 
festas. 
 
 "Vivemos uma época exigente, onde as pessoas não 
dispensam o glamour de uma vida com estilo. Luanda, 
cidade cosmopolita não foge à regra. No Majestic 
Towers irá encontrar o lugar de sonho para viver, 
trabalhar e fazer as compras", lê-se numa nota assinada 
pela direcção da Jonica Construções. 
  
Contrariamente ao primeiro empreendimento, os 
preços dos apartamentos e escritórios que constituirão 
o Majestic Towers ainda não estão disponíveis. O 
motivo, segundo indicações, tem a ver com o facto de 
não terem sido ainda lançadas oficialmente as vendas.  
 
Apesar da expectativa em relação ao retorno dos 
investimentos aplicados, Mário Dias referiu que serão 
salvaguardados os preços praticados no mercado 
nacional, garantido que não haverá margens para espe-
culações.  
 
Para o futuro, a empresa manifestou interesse em 
investir em projectos imobiliários que favoreçam as 
camadas de média e baixa renda, particularmente os 
jovens que se iniciam no mercado do trabalho. A Jonica 
Construções opera no ramo da promoção imobiliária 
há mais de 40 anos no mercado português.  
 
6.25 Grande parte das habitações é 
para o meio rural 
Jornal de Angola 25 de Setembro de 2009 

Uma parte considerável do total de um milhão de casas 
que o Governo angolano vai construir em todo o país 
até 2012 é para o meio rural, anunciou, nesta cidade, a 
secretária de Estado para o Desenvolvimento Rural, 
Filomena Delgado, durante visita de trabalho a esta 
província.  
 
Filomena Delgado disse que o objectivo do Programa 
do Governo é melhorar, progressivamente, as 
condições de vida das famílias nas comunidades rurais, 
através de projectos que promovem o desenvolvimento 
rural integrado e o bem-estar das populações.  
 
A secretária de Estado afirmou que o conjunto de 
instrumentos ("kit") para construção de casas vai ser 
entregue gratuitamente às famílias com poucas 
possibilidades e que se debatem com a falta de ren-
dimentos para construir as suas casas. "O Governo, 
através da Secretaria de Estado para o Desenvolvi-
mento Rural, tenciona enquadrar as pessoas de baixo 
rendimento no programa porque dos levantamentos 
que fizemos nas outras províncias, constatámos que a 
essência da casa é necessária para as pessoas", disse a 

secretária de Estado.  
 
A secretaria de Estado sublinhou que o projecto de 
casas para as famílias com falta de rendimentos já tem 
sido implementado desde 2007 na província do 
Huambo.  
 
"São projectos isolados que abrangem os 11 municípios 
da província do Huambo", declarou.  
A Secretaria de Estado para o Desenvolvimento Rural 
está, neste momento, a identificar as áreas de 
intervenção imediata para as políticas de 
desenvolvimento rural.  
 
6.26 Moradores há trinta anos sem 
energia eléctrica  
Angolense de 19 a 26 de Setembro de 2009 

O bairro dos ossos existem há mais de trinta anos, 
segundo contam os seus moradores. A atribuição do 
nome foi dada, porque os frequentadores do antigo 
mercado "Cala Boca" e alguns moradores do bairro, 
quando abatessem os animais como boi, velhas, 
depositavam os ossos junto do embondeiro, bem no 
início do bairro.  
 
O bairro dos ossos começa da rua do siloé, passa pela 
estrada do Dande e se estende até a subunidade. Para 
quem vem de Cacuaco, o bairro fica em frente da 
cadeia Central.  
 
A nossa primeira paragem foi junto ao embondeiro, o 
local histórico do bairro, onde fomos bem recebidos 
pelos moradores que se predispuseram a falar aos 
nossos microfones.  
 
A falta de energia é o principal problema apontado 
pelos moradores, pois, desde o aparecimento do bairro 
os moradores nunca souberam o que é ter energia 
eléctrica. "Vivo aqui há vinte anos, nunca tivemos 
energia.  
 
Para guardar os frescos usamos gerador, quando não há 
dinheiro para combustível ou vamos guardar as 
comidas nas casas dos nossos familiares ou então 
somos obrigadas a ir à praça todos os dias, o que nos 
prejudica, porque rende mais comprar uma caixa de 
coxa, que pode durar um mês, do que duas ou três 
coxas diárias", contou Teresa da Silva, acrescentando, 
em seguida, que já houve vários incêndios e muitos 
feridos resultantes do mau uso de gerador.  
 
Maria  Adão,  outra moradora, reclamou o facto de 
as crianças e os jovens estarem sempre desactualizados, 
visto que não tendo energia não assistem televisão. 
"Dói-me muito ver os meus filhos tristes porque 
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também gostam de assistir televisão, ver bonecos, nove-
las e notícias, mas não conseguem, porque não há ener-
gia. Peço ao Governo que  
Acabe com o nosso sofrimento", rogou.  
 
Com a falta de energia aumentou a criminalidade no 
bairro. Várias foram as histórias contadas sobre 
assaltos, cujos visitantes são as principais vítimas. 
"Houve uma vez que fui assaltado e apontaram-me 
uma arma à cabeça, mas como um dos assaltantes me 
reconheceu, pouparam a minha vida, mas levaram tudo 
o que tinha", contou Felipe Mateus, morador há mais 
vinte anos. 
 
 Quando chega do serviço, isso as dezanove horas, não 
tem muita opção de saída por amor a sua vida. "Se eu 
dizer que existem muitos bandidos aqui, estaria a 
mentir. Mas o certo é que ao cair da noite é muito 
perigoso circular pelas ruas, porque até marginais das 
outras zonas vêem assaltar aqui, porque sabem que esse 
é um bairro escuro", frisou.  
 
No mês passado, a EDEL montou alguns PT'S e 
inaugurou uma cabine, mas mesmo assim, ainda há 
muitas residências que não foram abrangidas e mesmo 
os que residem nas casas abrangidas reclamam dos 
cortes constantes.  
 
Na tentativa de ver esse problema resolvido, alguns 
moradores está a fazer "puxadas" (colocação de fios 
para puxar energia) nos bairros vizinhos, conges-
tionando a rede.  
 
O péssimo estado das vias, a falta de água potável e de 
espaços para lazer são outros dos problemas apontados 
como sendo das principais preocupações dos 
moradores.  
 
Adão Congo, morador do bairro há mais de trinta anos, 
também reclama dos assaltos. Entretanto, direccionou 
as suas baterias para o estado das vias até aqui não 
asfaltadas.  
 
"Há buracos, o que nos deixa inseguros, porque aqui 
passam carros de grande porte, como camiões com 
atrelado, sem segurança, o que representa um perigo, 
principalmente para as nossas crianças, que por vezes 
brincam no meio da rua", alertou, acrescentando que o 
bairro tem muitos lugares frequentados pelas crianças, 
como escolas, creches, igrejas, entre outras.  
 
Muitos jovens sem qualquer ocupação se entregam a 
bebedeira para fazerem o tempo passar mais rápido. 
"Não existe outra maneira de nos divertirmos aqui, se 
tivéssemos carro passearíamos noutros bairros, mas não 

temos, portanto, a única coisa que nos resta é beber. 
Não temos emprego, não estudamos, somos lixos, 
capim, não valemos para nada, até os Chineses são 
melhores tratados no nosso próprio país e nós nem 
trabalho temos, ninguém nos valoriza, o que fazer se os 
nossos pais são Zé-ninguém?", interrogou um jovem 
que preferiu falar sob anonimato.  
 
Enquanto caminhávamos pelo bairro notamos que 
havia muito lixo espalhado pelas ruas, pois não há 
contentores para o depósito de resíduos.  
 
Os moradores carecem também de água potável, pois 
um dos fontanários está a muito tempo sem jorrar água, 
mas nunca mereceu um concerto. "Vamos acarretar 
água nos bairros vizinhos, às vezes temos de atravessar 
a estrada para conseguir água, o que é cansativo e 
perigoso para as crianças. Sem água não há vida, tudo o 
que queremos é que concertem esse fontanário", pediu 
Joana Cristóvão. 
  
As crianças, também queriam falar, o pequeno 
Agostinho Adão de doze anos disse que está feliz pelo 
facto de na sua casa já ter energia, visto que agora já 
consegue assistir os seus bonecos animados favoritos, 
mas pede que os seus vizinhos também sejam abrangi-
dos pela energia eléctrica. " Quero que ponham um 
posto de energia eléctrica por todo o bairro, um parque 
de diversão para podermos brincar e acabem com os 
acidentes na estrada", pediu. 
 
6.27 Ministro reafirma o 
compromisso de construir um 
milhão de casas  
Jornal de Angola 26 De Setembro de 2009 

O ministro do Urbanismo e Habitação, José Ferreira, 
garantiu, ontem, que o Governo vai construir um 
milhão de casas nos próximos quatro anos, como 
anunciou o Presidente da República, José Eduardo dos 
Santos, durante a campanha do MPLA.  
 
José Ferreira reafirmou o objectivo na província do 
Bengo, quando visitava o projecto habitacional do 
bairro Musseque Capari.  
 
O projecto, lembrou, prevê a construção, até ao final 
do ano, de 75 edificios, com 600 apartamentos. "Nos 
programas do Governo, tanto o de construção dirigi da, 
como o das empresas contratadas pelo Estado, os 
moradores beneficiam de água canalizada, energia 
eléctrica e todos os outros serviços básicos indispensá-
veis", garantiu.  
 
Regular o mercado  
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José Ferreira afirmou que um dos objectivos do Estado 
é regular o valor do mercado imobiliário, que está, 
reconheceu, com valores muito altos. "Estamos a 
trabalhar no sentido de fazer baixar os custos e o preço 
de venda", disse, acrescentando: "Vamos fazer com que 
a média não seja superior a 502 dólares por metro 
quadrado".  
 
O ministro assegurou que os preços dos apartamentos 
construídos pelo Governo, no âmbito do projecto de 
edificação de um milhão de fogos, "não atingem 200 
mil dólares, como se tem especulado".  
 
"A ideia é trabalhar de forma que os mesmos não 
ultrapassem os 700 mil dólares, os mais caros, enquanto 
os mais baratos rondarão os 30 mil", sublinhou o 
ministro.  
 
José Ferreira referiu que, para o projecto da 
autoconstrução dirigida, os preços são mais baixos e 
que o Governo tem preparado material, a preços 
baixos, para venda.  
 
"Os kits, com o material importando - chapas, 
coberturas, portas, loiça sanitária, revestimentos - e 
material nacional não devem ultrapassar 12 mil 
dólares", esclareceu José Ferreira.  
 
O projecto Musseque Capari tem uma superfície de 93 
hectares, numa área de 33 metros quadrados, onde vão 
ser erguidos quatro mil apartamentos.  
 
6.28 O desafio do projecto 
habitacional já começou a ser 
ganho  
Jornal de Angola 26 de Setembro de 2009 

O programa ao 1J0verno de construção, até 20 12, de 
um milhão de fogos, que, quando anunciado, provocou 
algumas dúvidas, ganha, cada vez mais, forma, apesar 
de alguns obstáculos causados pela crise económica e 
financeira internacional.  
 
O anúncio feito, há dois dias, no Bengo, pelo ministro 
da Juventude e Desportos, da entrega, em Dezembro, 
das primeiras casas sociais para a juventude, é sinónimo 
que o projecto, mais do que estar em marcha, é 
imparável.  
 
Nesta mesma semana, a secretária de Estado para o 
Desenvolvimento Rural lembrou, no Huambo, que 
grande parte do milhão de fogos a construir se destina 
ao meio rural, o que também deve ter sossegado os 
espíritos de quantos receavam que, o interior fosse 
preterido a favor das grandes cidades.  
 

Basta, mesmo sem grande atenção, passar os olhos 
pelos jornais e ouvir noticiários de rádio e de televisão 
para perceber que este grande desafio já começou a ser 
ganho.  
 
Para benefício do país, principalmente daqueles para 
quem ter casa própria, digna desse nome, com o 
mínimo indispensável de conforto, era sonho proibido.  
 
Angola está mesmo a mudar, mesmo que os profetas da 
desgraça teimem em anunciar o contrário.  
 
6.29 Financiamento para casas 
sociais da juventude vai atingir usd 
100 milhões  
Jornal de Economia e Finanças  29 de Setembro de 2009 

O Banco de Poupança e Crédito (BPC) comprometeu-
se em incrementar para USD 100 milhões o 
financiamento para a construção de habitações 
direccionadas à juventude. 
  
A luz do acordo rubricado com o Ministério da 
Juventude e Desportos, no quadro do programa 
"Angola Jovem", estava previsto o embolso de USD 75 
milhões. 
  
A informação foi avançada pelo presidente daquela ins-
tituição bancária pública, Paixão Júnior, à margem do 
acto que marcou a apresentação do projecto de 
construção de "Casas para Jovens", financiado pelo 
BPC e executado pela empresa EFES Empreendi-
mentos, na Comuna do Camama, município do 
Kilamba Kiaxi, em Luanda.  
 
Das 500 moradias previstas, foram construídas 450 
numa primeira fase compreendendo 250 de média 
renda, e 200 de baixa renda.  
 
A parceria entre o BPC e o Minjud comporta três pro-
jectos distintos, em que se destaca a construção de cer-
ca de duas mil casas económicas para jovens em todo o 
território nacional.  
 
O primeiro deles contempla o projecto para a 
concessão de crédito para jovens, que são os kits cujo 
valor ronda os cerca de USD 10 milhões.  
 
O segundo é um projecto para a construção de casas de 
até USD 30 mil, que se estendeu a nível nacional, e cujo 
valor de implantação total está estimado em USD 50 
milhões.  
 
Preços baixos  
O baixo preço das casas justifica-se pelo subsídio 
oferecido pelo Minjud e pelos terrenos garantidos pelos 
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governos provinciais. As primeiras casas serão 
entregues em Outubro, na província do Bengo.  
 
"Os beneficiários das casas vão pagar numa primeira 
fase cerca de 25 a 30 por cento do valor. O que temos 
aconselhado aos jovens que vão adquirir as casas para 
começar já a depositar esta parte do valor", destacou 
Paixão Júnior.  
 
Por outro lado, o gestor bancário revelou que" existe 
um outro projecto de construção de casas também em 
parceria com o Minjud, que prevê inicialmente uma 
verba de USD 75 milhões mas evoluiu para USD 100 
milhões. A empresa construtora das casas é EFES, e 
cada habitação será comercializada por USD 160 mil".  
 
Crise económica  
Apesar da crise economia e financeira global, o BPC 
garante que vai continuar a apoiar os projectos 
habitacionais do Minjud, tendo também aproveitado a 
oportunidade para convidar outras instituições 
bancárias a apoiarem projectos similares.  
 
"Tivemos alguns atrasos devido a esta crise que está a 
assolar o mundo, e já não conseguimos ter o mesmo 
andamento que tínhamos antes. O importante é que os 
projectos vão terminar. Provavelmente não se vão 
cumprir os prazos que estavam inicialmente previstos, 
mas pensamos que ISSO não Vai afectar os projectos.  
 
O banco vai fazer um esforço para honrar com os 
compromissos assumidos", destacou o PCA do BPC. 
Paixão Júnior é de opinião que outros bancos 
comerciais também deviam participar deste desafio. 
"Precisamos de fazer as coisas com muita rapidez no 
sentido de resolvermos o problema da habitação, que é 
uma dificuldade que tem assolado de forma gritante a 
juventude angolana", concluiu o PCA do BPC.  
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7 TERRA 
7.1 GRN demole residências no 
Cazenga  
O País 4 de Setembro de 2009 

Quarenta e nove casas serão demolidas, a partir deste 
sábado, pelo Gabinete de Reconstrução Nacional para 
permitir a ampliação o da Avenida Hoji-ya-Henda, no 
município do Cazenga.  
 
No entanto, os moradores reclamaram por terem sido 
avisados tarde. "Os senhores apareceram aqui na 
segunda-feira, numeraram as casas e, como só 
encontraram crianças, pediram - nas que avisassem as 
suas mães para se prepararem porque sábado virão 
demolir as residências", explicou Constância Neto, 
moradora do Cazenga há mais de 30 anos.  
 
A última quinta - feira foi um marco triste na história 
deste município e a Avenida Hoji-ya-Henda ficou quase 
deserta. Entre os munícipes insta10u -se um clima de 
agitação e insegurança. Enquanto uns procuravam 
conformar-se com a situação, preparando os seus 
haveres para serem transferidos, outros organizaram-se 
em grupos para fazerem um cordão a fim de evitar que 
as suas residências sejam demolidas amanhã.  
 
Constância Neto diz que fará de tudo para impedir que 
a sua habitação seja deitada abaixo em troca de outra 
no Zango 4, por ter constatado que as casas que lhes 
serão atribuídas não possuem condições. "O meu pai 
está com tensão alta desde que tomou conhecimento 
que a nossa residência será partida e passa a noite toda 
a rebolar na cama, só de pensar no fim que será dado a 
este bem que tanto lutou para adquirir" , reclamou.  
 
Ao ouvir a voz da sua filha a prestar declarações a este 
semanário, Amadeu José Neto, de 66 anos, saiu à rua 
marcando passos lentos para acompanhar a entrevista e 
passado alguns minutos não pôde conter as emoções e 
pôs-se a chorar. A tristeza e a dor impediam-no de 
expressar a fúria que sentia. "Pai, não chora e entra lá 
dentro", apelou Constância Neto, recordando de 
seguida que "o Presidente da República disse num 
comercio que houve aqui que vão reabilitar o Cazenga 
sem desalojar o povo e agora vamos assistindo uma 
coisa dessa, já não sabemos em quem acreditar".  
 
Por outro lado, os munícipes defendem que por terem 
adquirido as habitações deixadas pelas autoridades 
coloniais às mãos do Estado, mereciam que o Governo 
procurasse ter mais consideração no momento em que 
estiver a desalojá-los. "É preciso termos em atenção 
que esta zona aqui é urbanizada e as nossas residências 

podem ser consideradas como sendo património 
cultural, por terem sido construídas pelo colono, 
embora tenha sofrido algumas alterações", lembrou 
Etianete João, 2S anos.  
 
À semelhança do que acontece em outras partes da 
cidade, a maior parte dos proprietários das habitações 
alteraram-nas, edificando no quintal anexos de um 
quarto e sala, para acolherem os seus filhos que 
constituíram famílias e não têm casa própria.  
 
A jovem Etianete João é um dos exemplos dessas 
famílias por viver numa casa repartida em duas. No 
quintal construíram um anexo onde vive o seu cunhado 
e "a esposa. "Os senhores que apareceram aqui na 
segunda-feira deram-nos a ficha para preencher, nos 
fotografaram e garantiram-nos que darão uma casa a 
cada uma das famílias", frisou.  
 
Etianete João manifestou-se conformada com a 
situação, mas preocupada por não saber como fará para 
conseguir dar continuidade aos estudos, visto que 
frequenta o ensino geral na no período nocturno na 
escola Ngola Kiluanji que dista pelo menos dez 
quilómetros de distância da sua residência. "Acho que o 
Governo devia planear melhor esse desalojamento 
porque de certeza terei de anular o ano porque não 
conseguirei me deslocar todos os dias de noite do 
Zango 4 para a escola e vice-versa", explicou."  
 
Já a cidadã Conceição Bernardo, 55 anos, defende que 
os técnicos do GRN deveriam anunciar com mais 
antecedência o processo de desalojamento para que a 
população pudesse retirar os seus haveres e alguns 
materiais que poderão ser utilizados no Zango.  
 
"As minhas coisas já estão todas arrumadas e prontas 
para serem removidas. A única coisa que eu quis é que 
o Governo nos desse mais tempo para retirarmos os 
telhados e os ferros para alargarmos as nossas novas 
casas", frisou, acrescentando que "como o meu estado 
de saúde já não me permite trabalhar, gostaria de usar 
esses materiais para fazer uma nova barraca em frente a 
minha nova casa, mas o tempo não permitirá".  
 
Comerciantes em apuros  
O comerciante Francisco José, 28 anos, proletário de 
uma loja de venda de lubrificante, diz que não sabe se 
vai transferir o seu estabelecimento para o Zango ou se 
vai procurar outro local. "Ainda não sei o que vou fazer 
porque arrendei este espaço onde pago 100 dólares por 
mês, porque está defronte a estrada, os mecânicos da 
zona procuram os meus produtos e lá a coisa será 
diferente. Não estará defronte a estrada e nem sequer 
haverá mecânicos nos primeiros anos", receou.  
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Após a remoção dos seus produtos daquele local, 
Francisco José, terá de guardá-los em sua casa por não 
possuir dinheiro suficiente para arrendar um novo 
estabelecimento. "Para alugar uma cantina é preciso ter 
dinheiro para pagar adiantadamente um ano ou seis 
meses e eu como não tenho esse dinheiro, terei de 
guardar os materiais em minha casa até reunir 
condições para recomeçar do zero", lamentou.  
 
Desde que a empreiteira portuguesa Teixeira Duarte 
começou a fazer as obras de reabilitação da via, o negó-
cio de Francisco José baixou drasticamente, ao ponto 
de estar a seis meses sem vender mais de 20 litros de 
óleo demotor.  
 
A "Moambeiras" Etianete João diz que ainda não sabe 
que a estratégia terá de montar para comercializar a 
roupa que o seu esposo envia do Brasil. "Vendo o 
vestuário aqui na minha porta, mas com essa mudança 
repentina não sei se continuarei com este negócio ou 
apostarei em outros", lamentou. 
  
A negociante diz que desenvolve esta actividade com o 
seu esposo que neste momento está no Brasil à procura 
de mercadoria. Ao lado da residência da interlocutora 
existia uma farmácia que foi esvaziada na terça-feira, 
logo após o proprietário ter tomado conhecimento do 
plano do Gabinete de Reconstrução Nacional.  
 
O contrário aconteceu com o proprietário de uma 
agência de venda de te1emóve1 que não tomou 
conhecimento atempadamente e até no final de quinta - 
feira se encontrava no exterior do país.  
 
7.2 Mais de trinta famílias 
transferidas para o Zango III  
Novo Jornal 18 de Setembro de 2009 

ARRANCOU efectivamente o processo de demolição 
das casas localizadas nas imediações da estrada que liga 
a zona do Embondeiro ao triângulo dos Congolenses. 
O processo de demolição, iniciado há duas semanas, 
implicou a evacuação de mais de três dezenas de 
famílias que foram transferidas para o Zango III, no 
município de Viana.  
 
A operação, levada a cabo pelo Governo Provincial de 
Luanda, visa o alargamento daquela estrada, no 
contexto da requalificação das vias rodoviárias da zona, 
cujas obras estão em curso há já algum tempo.  
 
António Cadeth, membro de uma das famílias cuja 
residência foi abrangida pela demolição, não concorda 
com a maneira como estão a ser "escorraçados" do 
local e lembra que os seus pais já vivem naquela zona 

há mais de 40 anos. Aquele munícipe acrescenta que o 
aviso só surgiu dois anos antes da entrega da 
notificação oficial que anunciava a demolição das casas 
ao longo da estrada 48 horas depois.  
 
"Nós estudamos e trabalhamos aqui. Agora como vai 
ser?", questionam as crianças, temendo perder o ano 
lectivo. "Já estamos no final do ano e temos de ir para o 
Zango", afirma um jovem com lágrimas nos olhos. 
Logo depois adiantou que o Administrador do Cazenga 
limpou as mãos a este caso, que terá sido entregue ao 
Instituto Nacional de Estradas de Angola (INEA) e o 
Ministério da Assistência e Reinserção Social (Minars). 
Informação que António Narciso não confirmou.  
 
Contactado telefonicamente pelo NJ, o administrador 
do Cazenga não prestou declarações, alegando motivos 
de saúde. Os contactos com o INEA e com o Minars 
foram igualmente infrutíferos.  
 
Mas no terreno os habitantes continuam a questionar o 
seu futuro. Dona Luzia Isabel Sócrates, de 70 anos, 
ainda tem a casa de pé, mas está convicta que a 
qualquer momento irão demoli-la. Ela sente-se 
preocupada e sem subterfúgio diz:  
 
"Temos filhos e netos a estudarem. Isso para eles não 
importa".  
A idosa fez questão de mostrar ao Novo Jornal a sua 
casa, notando que ela é maior e tem mais com-
partimentos do que as residências oferecidas pelo 
Governo, que só têm três quartos, uma sala, um quarto 
de banho, cozinha, água mas não têm luz, nem tão 
pouco quintal. "A minha vizinha aqui ao lado tem dois 
filhos doentes e ela também é doente, não consegue 
fazer nada, e agora como vai ser? Para onde nós vamos 
não há condições para esses doentes, que carecem de 
muitos cuidados. Num sítio que não tem saneamento 
básico o que será dessas crianças?", pergunta a senhora 
a quem de direito.  
 
A CAMINHO DO ZANGO III  
Depois de uma longa caminhada de duas horas, o 
Novo Jornal acompanhou a evacuação dos populares 
até ao Zango III, onde alguns citadinos manifestaram as 
suas preocupações, frisando não terem escolas, hospital, 
esquadra policial nem tão pouco contentores de lixo. A 
jovem Helena Patrícia disse ao NJ que acorda às quatro 
horas da manhã, para poder chegar cedo a 
escola."Estudo no Cazenga e chego às oito horas e 
gasto por dia 1000 kwanzas".  
 
E acrescenta ainda que gostou das casas mas o que quer 
"mesmo é que haja luz e principalmente escolas".  
Enquanto uns ficaram felizes com as casas outros 
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manifestavam o seu descontentamento, como é o caso 
da dona Maria dos Santos que recebeu do governo duas 
casas mas que se queixa por os quartos serem 
demasiados pequenos, o chão ser ainda bruto e as 
fossas não serem "das melhores". 
  
Por seu lado, o senhor Maurício de Carvalho, morador 
do Zango III há quase duas semanas, afirma que há 
quem esteja a receber casas já ocupadas. O NJ tentou 
obter declarações de uma moradora a quem, 
alegadamente foi atribuída uma moradia já ocupada, 
que se negou a prestar qualquer depoimento.  
 
Os populares dizem ainda não estar satisfeitos com o 
contrato feito com o Governo. "Cada alteração que 
fizermos na casa temos de pagar entre 10 e 40 mil 
kwanzas, mas não sabemos onde temos que dar esse 
dinheiro à administração municipal ou noutro sítio 
qualquer" esclareceu um dos moradores. E conclui: "o 
sítio onde estávamos realmente não era melhor, mas lá 
podíamo-nos virar, o que aqui é difícil. Temos sempre 
que ir até ao Zango I ou a Viana para tratarmos dos 
nossos assuntos"  
 
7.3 Administrações a Ferro e fogo 
O Independente 19 De Setembro de 2009 

Relativamente aos casos de ocupação ilegal de terrenos, 
o Governo veio a terreiro, através das Administrações 
Municipais, acelerar os preparativos para a instrução 
dos processos relacionados com as ocupações de 
terrenos de forma ordenada.  
 
Diga-se mesmo que, embora com um ligeiro atraso, isto 
se terá traduzido em múltipla confusão para os 
populares. As Administrações não têm sabido resolver 
com transparência e lisura os preparativos para a 
instrução do processo de atribuição de terrenos para o 
cidadão comum.  
 
O que se assistia outrora era a ocupação desordenada 
de terrenos, muitas vezes sob cumplicidade dos fiscais 
das administrações, que lesavam gravemente a moral do 
cidadão. Assim sendo, o GPL responsabilizou as 
Administrações Municipais para dar início à instrução 
dos processos legais para a atribuição de terrenos.  
 
É claro que a ocupação ilegal de reservas fundiárias do 
Estado prejudicava a implementação do programa 
habitacional do Governo. E como se não bastasse, os 
novos bairros eram construídos de forma desordenada.  
 
Hoje a situação é outra! A pessoa que tenha vontade de 
adquirir um terreno para a construção de urna casa 
deve fazê-lo na Administração Municipal mediante 
requerimento, cabendo ao cidadão que receber o 

terreno pagar o registo com o seu próprio dinheiro, e 
em seguida deve pedir o registo do terreno na 
conservatória.  
 
É nesta conjuntura que considero ser necessário e 
urgente a contínua desocupação das demais áreas 
desurbanizadas a nível nacional, para que se possa dar 
início ao processo de limpeza e urbanização das 
referidas zonas "sinistradas", visando a que as 
populações possam viver em habitações condignas, 
com todos os sectores em funcionamento tais como 
água potável, energia eléctrica, lugares para lazer, sanea-
mento básico, enfim, onde seja possível o patru-
lhamento policial para melhor segurança dos citadinos.  
 
Em suma, é necessário que as populações tenham casas 
condignas para que se tenha um povo são que saiba 
exprimir, por si só, as suas convicções.  
 
Por outro lado, o Governo deve continuar a trabalhar 
com as populações que, de uma forma ou de outra, 
realizavam actividades agrícolas nessas áreas há 
décadas. Em meu entender, deverão ser indemnizadas.  
 
7.4 Cidadãos devem obedecer às 
orientações do Governo  
Jornal de Angola 24 de Setembro de 2009 

O vice-governador de Benguela, João Baptista 
Evangelista, disse, ontem, no Lobito, que as pessoas 
que precisam de terrenos devem observar as normas e 
orientações emanadas do Governo e não pelas 
declarações de sobas ou vizinhos.  
 
João Baptista Evangelista falava durante o 
encerramento da Conferência sobre "Imobiliário e o 
Direito" promovido pela empresa "Jaime Madaleno e 
Consultores Associados, S.A".  
 
O vice-governador recordou que a Lei de Terra 
estabelece que apenas o administrador municipal, o 
governador da província, o ministro do Urbanismo e 
Habitação e o Conselho de Ministros devem ceder 
terrenos a qualquer cidadão. "Além destas entidades 
não há quem tenha essa competência", frisou, 
acrescentado que a "declaração do soba, do fiscal, do 
vizinho ou de qualquer elemento não previsto na lei, 
juridicamente é nula".  
 
O primeiro Secretário provincial do MPLA em 
Benguela, Jeremias Dumbo sublinhou que as pessoas 
devem ter informação sobre a tramitação dos processos 
para a concepção e compra de terrenos para "evitarem 
erros que ainda há no sector imobiliário".  
 
Juristas, economistas e outras pessoas que conheçam as 
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normas de concepção e venda de terrenos e casas, 
referiu, devem ajudar o Governo processo de 
esclarecimento dos cidadãos. Durante quatro horas os 
participantes falaram sobre a "Tributação imobiliária" e 
o "Mercado Imobiliário em Angola".  
 
O professor universitário Rui Cruz defendeu um novo 
sistema de tributação, sublinhando a necessidade da 
divulgação dos valores das taxas e do Estado ajudar a 
regular os preços de terrenos e casas.  
O director-geral da empresa Proimoveis, Cleber Corrêa, 
que falou sobre o "Mercado Imobiliário em Angola", 
apontou como desafios a desburocratização dos servi-
ços públicos, a rapidez na concepção do direito de 
superfície, a emissão das licenças de obras de forma 
acelerada e o loteamento de terrenos por parte de 
promotores de imobiliários.  
 
7.5 Governo garante desminagem 
das áreas de reserva fundiária  
Jornal de Angola 25 De Setembro de 2009 

O vice-ministro do Urbanismo e Habitação, Joaquim 
Silvestre, garantiu, na quarta-feira, em Ondjiva, que as 
zonas identificadas como reservas fundiárias vão ser 
todas desminadas e limpas, no quadro do Programa 
Nacional sobre fomento Habitacional na região. 
 
 Joaquim Silvestre, que falava aos jornalistas, no final de 
uma visita à província, disse que a desminagem faz 
parte prioridades do governo na execução do Programa 
Nacional do Urbanismo e Habitação, tendo em conta a 
realidade de algumas zonas do Cunene.  
 
O vice-ministro considerou preocupante a situação 
prometeu que vão ser feitos esforços para garantir 
maior segurança às empreiteiras na realização do 
programa.  
 
 Joaquim Silvestre anunciou o desenvolvimento de uma 
acção conjunta com outros sectores, como a Comissão 
Nacional de Desminagem e os Ministérios da Defesa e 
do Interior, na criação de condições para o êxito do 
projecto.  
 
O vice-ministro sublinhou que na visita ao Cunene, foi-
lhe possível verificar e avaliar as reservas fundiárias 
localizadas no município de Namacunde.  
7.6 Urbanismo pede uma maior 
celeridade no loteamento de 
terrenos no Cunene  
Jornal de Angola 26 de Setembro de 2009 

O vice-ministro do Urbanismo e Habitação, Joaquim 
Silvestre, pediu, na quarta-feira, às autoridades do 
município de Namacunde, na província do Cunene, 

maior celeridade na execução do plano urbanístico das 
terras destinadas à construção de casas sociais e à 
autoconstrução dirigida.  
 
Joaquim Silvestre, que visitou as reservas fundiárias do 
município, pediu aos responsáveis locais que imprimam 
"maior dinamismo ao loteamento e ao projecto infraes-
trutural do espaço" para, que, em "tempo útil", comece 
a construção das casas e a distribuição dos terrenos 
para a autoconstrução dirigida.  
 
"O Governo tem uma meta a cumprir, que reside na 
construção de um milhão de casas durante um determi-
nado espaço de tempo. Por isso, deve haver maior 
celeridade por parte dos organismos envolvidos no pro-
cesso, para que o compromisso seja materializado", 
frisou.  
 
O responsável esclareceu que cada município deve 
apresentar, no mínimo, 100 hectares para a construção 
das casas e, ao mesmo tempo, apresentar orçamento de 
projectos urbanísticos.  
 
O vice ministro recomendou para não se fazer a 
distribuição de terreno às populações, no quadro da 
auto construção dirigi da, sem que estejam loteados 
para se evitar o surgimento de musseques, como se 
assiste nas cidades. 
 
. A visita do vice-ministro à província do Cunene teve 
como objectivo dar sequência ao acompanhamento dos 
concursos públicos realizados pelo sector, a nível das 
urbanizações, da construção das infra-estruturas e da 
fiscalização das obras.  
 
O município de Namacunde preparou 128 hectares de 
terras para a construção de cerca de 300 casas.  
O vice ministro verificou que os trabalhos de 
desmatação e 10teamento da reserva fundiária de 
Ekuma, em Ondjiva, estão a ser dificultados devido a 
existência de minas no local.  
 
A desmatação da área foi, recentemente, interrompida 
pela empresa encarregada de a fazer, quando foram 
detectados sinais de insegurança. Nesta altura decorre o 
processo de desminagem, através de uma brigada de 
engenharia das Forcas Armadas Angolanas.  
 
Joaquim Silvestre manifestou-se preocupado com a 
situação, tende apelado à intervenção das autoridades 
para que analisem os mecanismos de desminagem, de 
maneira  que os programas de urbanização prossigam 
em segurança.  
 
Assegurou que os kits de auto construção dirigi da vão 
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ser sub vencionados pelo Governo e que, população vai 
adquiri-los através de financiamentos bancários.  
 
O Governo, afirmou, vai adquirir os materiais no Brasil 
e na China e os empresários que queiram abraçar o 
projecto, no âmbito da parceria público privada, têm de 
se submeter a regras do Ministério.  
 
7.7 Governo da Província de 
Luanda suspende recepção de 
documentos na Aquisição de 
Documentos  
Jornal de Angola 27 de Setembro de 2009 

O Governo da província de (GPL) anunciou, ontem, 
em comunicado, que está suspenso, temporariamente, a 
partir de amanhã, o processo de inscrições para a 
obtenção de terrenos destinados a autoconstrução 
dirigida.  
 
O comunicado refere que o encerramento se deve à 
"necessidade de dar tratamento técnico e administrativo 
aos pedidos já recebidos". O documento revela que o 
processo aberto há cerca de duas semanas, em todas as 
administrações municipais, registou, até ao momento, 
mais de 40 mil pedidos de terreno destinados a 
autoconstrução dirigida. 
 
 "No quadro da implementação do programa de 
habitação social, o GPL constata o grande interesse da 
população reflectido no considerável número de 
inscrições para a obtenção de terrenos com vista à 
autoconstrução dirigida", salienta o comunicado. O 
comunicado acrescenta que logo que esteja pronto o 
tratamento dos processos que já deram entrada, todas 
as administrações municipais voltam a trabalhar, 
normalmente, na recepção de pedidos para a aquisição 
legal de terrenos para a autoconstrução dirigida.  
 
7.8 A solução dos problemas  
Jornal de Angola 28 De Setembro de 2009 

Está em curso um processo de aquisição de terrenos 
para a auto-contrução dirigida na província de Luanda, 
estando muitos milhares de cidadãos a enviar 
requerimentos às administrações municipais. Trata-se 
de um processo que visa disciplinar a ocupação de 
terrenos e, ao mesmo tempo, proporcionar a muitos 
milhares de cidadãos a possibilidade de construírem em 
espaços legalmente concedidos pelas autoridades 
competentes obedecendo a planos urbanísticos. 
 
As autoridades querem incentivar os cidadãos que 
tenham necessidade de terrenos para construção de 
casas a enveredar pela aquisição de espaços por vias 
que não venham a gerar conflitos, pelo que todas as 

informações relativas a esse processo estão disponíveis 
e qualquer cidadão a elas pode ter acesso.  
 
Há garantias de que existe transparência no que 
concerne aos procedimentos a observar pelas auto-
ridades, desde a recepção do requerimento do cidadão 
a solicitar terreno até à autorização pelo organismo 
competente para a sua aquisição.  
 
As autoridades têm fornecido, por via dos órgãos da 
comunicação social, todas as informações que ajudem 
os cidadãos a procederem de acordo com o que está 
estabelecido. E é bom que assim seja, de modo a evitar 
especulações que só aproveitam àqueles que gostam de 
deliberadamente pôr em causa as obras do Governo, 
omitindo propositadamente o que de positivo tem sido 
feito em prol da solução de um problema crucial que 
afecta as nossas populações, o da habitação. 
  
O elevado número de pedidos para aquisição de 
terrenos confirma que são muitos os cidadãos e res-
pectivas famílias que necessitam de habitação. O 
Governo tomou nota desse facto e deve certamente 
responder a essas solicitações, até porque figura entre 
as suas primeiras prioridades a criação de condições 
necessárias para que as populações vivam em condições 
condignas. 
  
O processo em curso de aquisição de terrenos para a 
auto-contrução dirigida tem em vista, além da solução 
do problema habitacional, pôr fim a anarquia na 
ocupação de terrenos, fazendo emergir bairros bem 
ordenados e com infra-estruturas que permitam às 
pessoas ter uma boa qualidade de vida.  
  
E de facto tempo de acabar com ocupações anárquicas 
para construção de casas em áreas que não sejam 
terrenos destinados à habitação.  
 
Os cidadãos devem respeitar as leis do país e não agir 
em sentido que pode causar problemas à comunidade.  
 
E verdade que os problemas são múltiplos e 
complexos, mas devemos confiar nos nossos 
governantes, que têm demonstrado capacidade para 
resolver progressivamente os nossos problemas, em 
várias áreas da vida nacional.  
 
Os problemas - e disso todos devemos ter consciência - 
não vão ser resolvidos de um dia para outro, mas é 
inegável que existe um gigantesco esforço, por parte 
das autoridades, no sentido dos angolanos poderem, 
depois de conquistada a paz, duramente conseguida, 
viver numa sociedade desenvolvida e próspera, sem 
fome, sem analfabetismo, sem pobreza. 
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Temos de ter confiança nos nossos governantes que, 
depois de terem, de forma perspicaz, trazido a paz ao 
país, vão ser capazes de conduzir o país ao 
desenvolvimento económico e social. E a julgar pelos 
40 mil pedidos para aquisição de terrenos na província 
de Luanda é de concluir que os cidadãos acreditam que 
as autoridades continuam apostadas em dar solução aos 
seus problemas.  
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8 SERVIÇOS 
BASICOS 

8.1 Vala da morte  
O País 4 de Setembro de 2009 

No Paraíso existe uma vala, que é uma espécie de carão 
de visita para todos que se deslocam ao bairro. Ficou 
conhecida como Vala da Morte em 2007, quando em 
plena época chuvosa arrastou de tudo um pouco, como 
lixo, embondeiros, casas e mais de 20 pessoas. 
   
Foi na mesma altura em que as chuvas provocaram 
imensos estragos na sede do município do Cacuaco, 
tendo inclusive destruído a ponte que ligava a sede e 
outras localidades.  
 
"No tempo chuvoso a vala não poupa nada que entra 
na sua direcção", explicou Pedro Eduardo, um pedreiro 
com 40 anos, morador no bairro há cinco anos.  
 
Segundo ele, os estragos de 2007 foram consequência 
do facto de as pessoas terem construído em plena vala. 
Choveu muito na noite do dia 21 de Janeiro daquele 
ano e a corrente de água arrastou as casas, árvores e as 
pessoas, que acabaram por morrer afogadas.  
 
Mesmo com esses relatos, alguns populares estão a 
construir novas residências na zona da perigosa vala. E 
alguns moradores defendem uma retirada forçada 
destes, para evitar situações como as que ocorreram há 
dois anos.  
Quando há chuvas, a vala torna-se intransponível, ao 
ponto de os populares não se puderem comunicar, algo 
que não ficou resolvido com as duas pontes construídas 
na localidade depois da calamidade de 2007.  
 
A professora Maria Dingati, que vive nas redondezas, 
considera a vala como uma maldita ironia do destino.  
"Por ironia do destino, e, infelizmente, -para não 
contrariar ao que se apregoa por aí, sobre a divisão 
entre o céu e o inferno, o bairro é atravessado por esta 
maldita vala, que já consumiu muitas vidas humanas", 
profetizou a pedagoga.  
 
Ela considera os bairros Maria do Céu, Santas e Maria 
Pia como uma consolação dentro do Paraíso. "São as 
áreas mais calmas que, por sinal, não sofrem muitas 
consequências das calamidades naturais", rematou.  
 

8.2 Distribuição de água no Luena 
com novo sistema de captação  
Jornal de Angola 12 de Setembro de 2009  

Os cerca de 400 mil habitantes da cidade do Luena vão 
beneficiar de um novo sistema de captação, tratamento 
e distribuição de água potável, a ser construí do a partir 
de Janeiro.  
 
A instalação do sistema insere-se no programa "Água 
para todos", que visa garantir, até 2012, o abas-
tecimento a cerca de três milhões de habitantes das 
zonas rurais.  
 
O director provincial de Energia e Aguas, Pinto Luís, 
disse, na quinta-feira, à Angop, que o empreendimento, 
a ser erguido junto ao Rio Lumege, a 15 quilómetros do 
Luena, é composto por dois tanques de água, de 800 
mil metros cúbicos. 
  
O projecto, financiado pela União Europeia (UE), 
prevê a reabilitação da rede de distribuição de água, 
construção de novos chafarizes em vários pontos da 
cidade e o licenciamento de novos consumidores. Pinto 
Luís disse que a reposição das manilhas da captação do 
tanque principal de 750 mil metros cúbicos é outro 
constrangimento ao abastecimento regular de água à 
cidade do Luena e arredores.  
 
Quanto às outras localidades da província, afirmou que 
está previsto para Outubro a inauguração de sistemas 
de captação de água nas comunas de Luvuei, 
Lutembue, Cavungo, Lago Dilolo e da povoação do 
Muxilindj indji, num projecto que vai beneficiar sete mil 
pessoas.  
 
8.3 Os novos contentores de lixo e 
a solução para os subúrbios  
Jornal de Angola 12 de Setembro de 2009 

Luanda, pelo menos parte dela, vai beneficiar ainda este 
mês, de contentores de lixo modernos funcionais, que 
permitem melhor acondicionamento e protecção dos 
despejos e recolha mais rápida.  
 
Na notícia dada, ontem, pelo nosso jornal, o gerente da 
empresa encarregada da colocação dos receptáculos, 
garante que o sistema é utilizado com êxito nos Estados 
Unidos e na Europa, o que pode ser sinal de n garantia 
entre nós. A iniciativa dos responsáveis pela limpeza e 
higiene b pública de Luanda é merecedora de elogios e 
é mais s uma prova de que a cidade, mesmo que não 
seja tão depressa como todos desejávamos, continua a 
recuperar tempo perdido no caminho da modernidade.  
 
A ideia de instalar os primeiros contentores na avenida 
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Revolução de Outubro, à saída do Aeroporto In-
temacional4 de Fevereiro, também deve merecer a 
concordância dos luandenses. É ali que os visitantes 
colhem a primeira imagem da capital. O projecto, com 
mais ou menos demora, há-de estender-se a outras zo-
nas asfaltadas.  
 
O problema continua a estar nos subúrbios de areal 
velho, É urgente que se encontre uma solução para lá. 
E mais complexo o problema, mas a solução vai ser 
encontrada.  
 
8.4 Luanda sem mictórios  
O País 25 de Setembro de 2009 

Baixa de Luanda Mutamba. É uma das zonas mais 
fluidas da cidade capital, onde um dos integrantes da 
equipa de reportagem procurava a todo custo encontrar 
um mictório onde pudesse urinar.  
 
Surpreendentemente, na conversa, com um popular, é-
lhe indicado um cercado de chapas pintadas em azul. 
Aflito, depois de ter olhado para as laterais, não foi 
possível observar qualquer letreiro com os dizeres 
"Balneário Público" ou "Mictório "'.  
 
No interior do espaço vedado estavam homens e 
mulheres a fazerem as suas necessidades fisiológicas 
sem qualquer pudor. Um autêntico balneário público, 
num terreno baldio onde havia um mictório, que 
sucumbiu aos interesses imobiliários que assolam, 
principalmente, o centro da cidade.  
 
O cercado situa-se entre as Obras Publicas e o 
ministério das finanças, na lateral do ministério do 
Urbanismo e Ambiente, e o cheiro nauseabundo 
denuncia, à primeira vista, a quantidade de pessoas que 
utilizam mesmo espaço.  
 
Diariamente, na cidade ou na periferia, os transeuntes 
usam locais inapropriados sem nenhum pudor para 
atender às necessidades fisiológicas. Segundo apurámos, 
o cheiro desagradável da urina deteriorada provoca a 
libertação de amoníaco, um gás incolor, irritante, 
inflamável, tóxico e de odor penetrante, que em 
concentrações muito elevadas actua como asfixiante.  
 
"Luanda carece de balneários públicos", concluiu um 
popular, dizendo o óbvio. Apesar da reabilitação de al-
guns espaços públicos, as autoridades não têm 
acautelado a criação de estruturas do género para 
facilitar a vida dos utentes, colocando em risco a 
conversação do meio ambiente.  
 
O Governo Provincial de Luanda atribuiu a 
responsabilidade da gestão dos balneários públicos às 

respectivas administrações municipais, no quadro do 
seu programa de descentralização e desconcentração 
dos serviços desta edilidade.  
 
"O diminuído número de balneários públicos na 
Mutamba deve-se à falta de espaço físico no perímetro 
do município", disse Sílvio Alvarenga, responsável para 
o saneamento e espaços verdes na Ingombota.  
 
Neste município existe um único balneário público em 
funcionamento e está localizado no largo adjacente ao 
Porto de Luanda. A sua gestão é privada, o que faz com 
que se cobre valores aos cidadãos que pretendam 
efectuar necessidades maiores ou menores. Para urinar 
50 Kwanzas e o dobro para o resto.  
 
Em construção estão os balneários no Largo Tomás 
Vieira Cruz, na descida da escola Mutu-ya-kevela, outro 
defronte ao Centro Cultural Chá de Caxinde e por trás 
do restaurante Rialto. “O antigo balneário que se 
situava entre as instalações da Direcção Nacional de 
Viação e Transito e o Ministério das Finanças encontra-
se desactivado no âmbito da requalificação. Mas 
infelizmente não é possível construir um balneário 
público em cada esquina do município" , contou 
Alvarenga, explicando que ainda não está definida a 
entidade que será responsável pela gestão dos 
balneários em construção.  
 
Enquanto isso, os transeuntes limitam-se a urinar nas 
vias públicas ou usar os WC existentes nos empre-
endimentos públicos.  
 
"Precisa -se de uma campanha de sensibilização 
ambiental, desde as casas de banho privadas aos 
responsáveis dos locais públicos, para que cedam às 
pessoas que aí se dirigem", opinou o responsável 
comunitário da Ingombota.  
 
Apesar de que muitas vezes a necessidade fala mais do 
que a razão, urinar na via pública é uma contraversão 
prevista na Lei das Transgressões Administrativas. E 
isso não inibe as pessoas de fazerem o que bem 
entendem em plena rua e na maior naturalidade.  
 
A Lei das Transgressões Administrativas aponta as 
infracções contra a ornamentação, embelezamento dos 
locais públicos, higiene e saúde pública.  
 
"O regulamento número 10 desta lei no seu artigo 3º 
refere ainda a conservação dos lugares públicos", disse 
Paulo Dange, responsável para a área jurídica da 
Direcção Provincial dos Serviços de Fiscalização.  
 
O regulamento em causa desenvolve e dá melhor 
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aplicação à lei caracterizando esse comportamento 
como uma transgressão administrativa tipificando o 
montante da multa em 100Akz. A lei foi criada em 
1987.  
 
"Os valores constantes deste regulamento foram 
actualizados em função da unidade de correcção fiscal 
(UCF). lUCF corresponde a 53Akz, que é multiplicado 
pelo montante que consta deste regulamento que é o 
produto de 53Akz por 100Akz. 
  
Define um montante da multa aplicada em 5300 Akz", 
explicou o jurista.  
Quando apanhado em flagrante, ao prevaricador é 
aplicado um auto de transgressão que prevê a compe-
tente multa. A Direcção de Fiscalização não tem 
autuado constantemente este tipo de transgressões 
administrativas, por ser uma tarefa da competência das 
repartições municipais de41Scalização e da Polícia de 
Ordem Pública.  
 
Se o indivíduo a quem é aplicada a multa não efectuar 
voluntariamente o pagamento ou requerer o pagamento 
em prestação (que podem ser até doze parcelas 
mensais) ou ainda requerer o pagamento em trabalho 
socialmente útil (serviços comunitários), no prazo de 
trinta dias, cabe à direcção de fiscalização proceder à 
execução coerciva via judicial do pagamento da multa.  
 
O transgressor é levado ao tribunal que executa o 
património do indivíduo. O pagamento é feito no 
tribunal municipal da área onde a infracção tenha sido 
cometida.  
 
Os transeuntes  
Rosa Jacinto, zungueira de 42 anos de idade e 
moradora da Petrangol, percorre diariamente a Baixa de 
Luanda à procura de sustento para os seus filhos. E 
muitas vezes vê-se confrontada com os problemas cau-
sados pela ausência de balneários.  
 
"Quando dá-me vontade de urinar solicito sempre um 
restaurante ou outro local público, por sorte sou 
sempre bem sucedida", confessou a senhora. 
  
Rosa defende que o facto de não existirem balneários 
públicos não justifica que as pessoas urinem na via 
pública, mas pensa que os gerentes de restaurantes e 
outros locais púbicos deveriam ser mais sensíveis.  
 
"Quando aperta-me vou atrás das chapas e faço lá a 
descarga", disse, por sua vez, Janeth, outra vendedora 
ambulante. "Aqui na Mutamba todo o mundo quando 
quer fazer xixi usa o espaço das chapas, por isso eu 
também o faço".  

 
Ao contrário da sua companheira de trabalho, Janeth 
nunca solicitou o WC de algum restaurante ou outro 
local público para satisfazer as suas necessidades. A seu 
ver, os donos ou responsáveis destes estabelecimentos 
só aceitam se a pessoa estiver a consumir algo nos Seus 
espaços.  
 
"Por isso prefiro não chatear ninguém", assegurou a 
zungueira.  
 
Sobre o assunto, Ana Paula, vendedora ambulante há 
quatro anos, foi peremptória: "não posso borrar-me nas 
calças, o Governo devia construir quarto de banho nas 
ruas, se urinamos na via pública é porque não existe 
esse serviço".  
 
Paula percorre a cidade com o filho às costas. Segundo 
ela, o bebé de um ano estava com diarreia e não pode 
bater a porta das pessoas para solicitar um quarto de 
banho. Por isso, a rua tem sido a solução, de acordo 
com a própria.  
Antónia Costa, uma outra interlocutora deste jornal, 
não se importa de fazê-lo onde estiver. Para ela, basta 
cobrir-se com um pano e já está.  
 
"Como zungueim", ironizou Antónia Costa, "não tenho 
um local fixo. Por isso, se baixar e fazer xixi nessa rua 
ninguém vai me reconhecer".  
 
"Não me importo em urinar em qualquer local, os 
nossos dirigentes deviam colocar quarto de banho nas 
ruas se não o fizeram a culpa não é minha", concluiu.  
 
Nostálgica, Filipa Augusto lembrou os balneários que 
havia na descida do Mutu-ya-kevela e na Mutamba, que 
aliviavam às pessoas. Mas foram encerradas e não 
foram construídos outros, o que deixou as pessoas sem 
alternativa.  
 
Filipa condena a prática de urinar na via pública e 
reconhece que degrada o meio ambiente e dá um mau 
aspecto às próprias vias. Mas pensa que enquanto o 
Governo não construir pelo menos quatro balneários 
públicos em cada um dos municípios, vamos continuar 
a assistir as pessoas a urinarem na rua. A culpa não 
pode ser atribuída aos populares, diz. 
 
8.5 Fábrica de água de nascente 
aumenta níveis de produção  
Jornal de Angola 28 De Setembro de 2009 

A província do Bengo conta desde meados deste ano 
com uma fábrica de captação e engarrafamento de 
águas com capacidade para engarrafar40 mil litros por 
hora, apurou esta semana a Angop.  
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A unidade fabril denominada Mosvipo é responsável 
pela marca de água de nascente Cristalina, co-
mercializada no mercado nacional, e emprega 45 
trabalhadores.  
 
O empreendimento é uma aposta do grupo empresarial 
português Mostratus que investiu cerca de 25 milhões 
de dólares na criação de uma fábrica de captação e 
engarrafamento de águas em Mazozo, província do 
Bengo.  
 
Em declarações à imprensa, o director-geral do grupo 
Mostratus, João Polery, explicou que a Mosvipo pode 
engarrafar 12 mil garrafas de 1,5 litros/hora e 4.500 
garrafões de cinco litros/hora de água de nascente. "A 
nossa água é de nascente natural, não tem qualquer tipo 
de tratamento ou descaracterização.  
 
E um produto com um conceito, captação, 
engarrafamento e controle completamente diferente do 
existente nas águas tratadas", sublinhou o empresário.  
 
João Polery realçou ainda o facto da fábrica Mosvipo 
possuir um laboratório que garante a qualidade do 
produto comercializado.  
 
O grupo Mostratus tem cinco empresas: a Mobinvest (é 
responsável pela comercialização de todos os produtos 
do Grupo) a SGIl, (responde pela aquisição, legalização, 
projectos e construção), a Mostratus IED (importação, 
exportação e distribuição) e a Mosvipo (que é ex-
clusivamente industrial), a grande aposta do momento.  
 
8.6 Água para as comunidades do 
Cacuaco  
Jornal de Angola 28 De Setembro de 2009 

Um projecto de fornecimento de água potável às 
comunidades dos bairros da Pedreira, do Paraíso e 
Kikolo, no município do Cacuaco, em Luanda, foi 
lançado sexta-feira. As obras, com duração prevista de 
11 meses e vão servir mais de 35 mil famílias.  
 
O projecto é co-financiado pela administração do 
Cacuaco, com 30 por cento, e pela UNICEF, que, por 
intermédio da Cooperação Espanhola, vai custear os 
outros 70 por cento. Discursando na sessão de 
lançamento do projecto, o administrador municipal do 
Cacuaco, Carlos Alberto Cavuquila, apelou aos 
moradores a colaborarem para o êxito do projecto.  
 
Carlos Alberto Cavuquila reconheceu que, além de água 
potável, as comunidades da circunscrição carecem de 
outros empreendimentos sociais, tais como energia 
eléctrica, escolas e postos de saúde.  

 
Cacuaco, município localizado a Norte da cidade de 
Luanda, tem mais de 800 mil habitantes.  
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9 AMBIENTE 
9.1 África pede reparações por 
efeitos das mudanças climáticas  
O País 4 de Setembro de 2009 

A Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da 
União Africana (UA) sobre as Mudanças Climáticas 
(CCMC) vai exigir reparações aos países desenvolvidos 
cuja produção de gás com efeito estufa possa hipotecar 
o futuro do continente.  
 
Num comunicado transmitido quarta-feira à PANA, 
em Dakar, a UA lembra que África produz menos de 
quatro por cento do gás com efeito estufa (GEE) pelo 
que deve reclamar reparações pelos danos causados ao 
seu ambiente e a outros sectores chave da economia.  
 
O comunicado cita os representantes da CCMC e 
peritos que participaram numa reunião sobre as 
mudanças climáticas, a 24 de Agosto, na sede da União 
Africana (UA) em Addis Abeba, na Etiópia.  
 
Segundo a mesma fonte, os representantes tiveram 
lugar na presença do presidente da Comissão da UA, 
Jean Pingo. 
  
"Conscientes do impacto e dos efeitos do aquecimento 
do planeta, África, através da sua posição comum sobre 
as mudanças climáticas, está a preparar-se para o futuro 
e para fazer face aos riscos climáticos que serão cada 
vez mais frequentes", prossegue a nota.  
 
Os peritos reunidos na Etiópia, abordaram os 
elementos constitutivos da posição comum africana em 
matéria de mudanças climáticas, a partir dos cinco 
pilares do Plano de Acção de Bali (adapção, atenuação, 
financiamento, transferência de tecnologia e reforço das 
capacidades) na perspectiva da Cimeira de Copenhaga, 
na Dinamarca; sobre as Mudanças Climáticas (COP15) 
prevista para Dezembro próximo.  
 
"África fará ouvir a sua posição comum sobre as 
mudanças climáticas", sublinha o comunicado que 
precisa que através desta posição "que se apresenta 
como um instrumento político, África vai reivindicar, 
entre outros, reparações pelos efeitos das mudanças 
climáticas no seu ambiente e sobretudo nos sectores 
chaves da sua economia".  
 
Na óptica da COP15, África "deverá estabelecer 
alianças e parcerias" que lhe permitirão melhor 
promover e defender a sua posição comum".  
 
"Uma posição que vai adaptar-se às tendências das 

mudanças climáticas e às posições adopta das pelas 
outras partes do mundo", prossegue o comunicado.  
 
O mesmo documento sublinha que à margem da 
Sessão Especial sobre Análise e Resolução de Conflitos 
em África que terá lugar em Tripoli, na Líbia, de 30 a 
31 de Agosto de 2009, vai decorrer uma reunião da 
CCMC.  
 
Este encontro do Comité dos 10 (Argélia, República do 
Congo, Etiópia, Quénia, ilhas Maurícias, Moçambique, 
Nigéria, Uganda, presidente da UA, presidente da 
Comissão da União Europeia, presidente da 
Conferência dos Ministros Africanos do Ambiente) 
dará corpo à posição comum africana sobre as 
mudanças climáticas.  
 
A comunidade internacional pretende assinar um novo 
acordo sobre as mudanças climáticas durante a COP15 
que deve entrar em vigor a partir de 2012.  
 
9.2 Angola entra na era da 
bioenergia  
Jornal de Angola 7 de Setembro de 2009 

A utilização de uma das mais modernas tecnologias 
industriais, em termos de produção sustentável de 
energia, chega a Angola, através da Biocom, uma 
empresa angolana constituída pelos grupos empresariais 
Damer, Odebrecht e Sonangol.  
 
O empreendimento vai estar situado no planalto de 
Malanje com capacidade para a produção anual de mais 
de 160 mil toneladas de açúcar, 30 milhões de litros de 
álcool e 160 mil Mwh de energia eléctrica.  
 
A empresa, denominada Biocom – Companhia de 
Bioenergia de Angola, Lda, tem por objecto, a 
produção agrícola de cana-de-açúcar e outras culturas e 
a conversão destas em açúcares (energia para consumo 
humano), álcool (energia para consumo 
automobilístico) e energia eléctrica para consumo 
industrial e doméstico.  
 
Encontra-se em pleno andamento a implantação de 
uma unidade agrícola com cerca de 30 mil hectares, 
assim como a planta industrial que ficará adjacente à 
área agrícola.  
 
Com a criação da Biocom, Angola entra no selectivo 
grupo de nações que exploram a forma mais natural e 
sustentável de energia.  
 
9.3 O ambiente e os nossos hábitos  
Jornal de Angola 18 de Setembro de 2009  
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Com tantas notícias sobre mudanças climáticas, 
aquecimento global e degradação ambiental, há uma 
crescente consciência por parte da população de que o 
ser humano tem um profundo impacto sobre o meio 
ambiente e sobre o futuro da vida no planeta.  
 
O que poucos sabem é que cada um pode contribuir 
para reverter essa situação através de mudanças de 
hábitos e pequenas acções que podem ser praticadas no 
seu dia-a-dia.  
 
Só conseguiremos ter uma sociedade global sustentável 
se mudarmos os nossos hábitos e contribuirmos para 
um mundo mais justo e ambientalmente equilibrado.  
 
Hoje, 15 por cento da população mundial é responsável 
por 80 por cento do consumo mundial e do seu 
impacto ambiental. Esta é a classe média globalizada, 
presente em todos os países, cujos desejos e procuras 
movimentam as empresas e grandes corporações e cujo 
estilo de vida o resto da humanidade deseja, espelhar.  
 
E necessário que esta classe média mude os seus 
hábitos, pois o impacto que cada ser humano causa no 
meio ambiente nas sociedades modernas está acima da 
capacidade natural de sustentabilidade do planeta.  
 
Este impacto traduz-se não só em degradação ambienta 
I a médio e longo prazo, mas também em impacto 
social, cultural e económico.  
 
Para nos tornarmos uma sociedade sustentável, temos 
que ser "impacto-neutro", ou seja, precisamos de 
empreender actos individuais que reduzam os impactos 
sociais, culturais e ambientais do nosso estilo de vida 
actual.  
 
Estas mudanças individuais trazem benefícios ime-
diatos, reflectidos num aumento da qualidade de vida.  
 
Neutralizar é praticar acções efectivas para o combate e 
a reversão do aquecimento global. E usar menos o 
carro e mais o transporte público.  
 
É tomar banhos mais rápidos e não deixar a torneira 
aberta enquanto escovamos os dentes.  
 
É plantar árvores e cuidar delas. É consumir 
responsavelmente e não por impulso. E exigir, através 
do nosso poder de compra, produtos 100 por cento 
recicláveis e com pouca embalagem. E lutar contra a 
perda de biodiversidade através da, restauração de 
ecossistemas. É realizar políticas públicas efectivas para 
diminuir a pobreza.  
 

Através da acção de cada um é que conseguiremos um 
planeta sustentável. Todos somos responsáveis Cada 
um deve fazer a sua parte.  
 
9.4 Angola diminui emissão  
Semanário Factual 18 a 25 de Setembro de 2009 

Recordar que se assinala a 16 de Setembro o dia mun-
dial de protecção à camada de Ozono, cujo lema este 
ano é "Participação universal: a camada de ozono uni-
fica o Mundo".  
 
O responsável ambientalista lembrou que Angola não é 
um país produtor de Substâncias Destruidoras da 
Camada de Ozono (SDOs).  
 
"Os totais das suas necessidades são provenientes de 
importações. Os totais de consumo em 2001 serão 
estimados em 129 (T.M) de CFC, o equivalente a um 
total de 120,7 (Toneladas) em Potencial de Destruição 
do Ozono (PDO) ", assinalou.  
 
Acrescentou que o Sector de refrigeração e ar 
condicionado (R&AC) é o maior consumidor de 
Substâncias Destruidoras da Camada de Ozono (SDOs) 
em Angola.  
 
Para o entrevistado do Factual, o Governo de Angola 
tem cumprido, deste modo, com as recomendações da 
Convenção de Viena (Áustria) e do Protocolo de 
Montreal (Canadá) sobre medidas de protecção à 
camada de Ozono.  
 
Angola ratificou os dois documentos a 18 de Junho de 
1998 e tornou-se parte signatária a 17 de Maio de 2002.  
 
Vladimir Russo assinalou que uma das respon-
sabilidades dos Governos signatários do protocolo de 
Montreal é a constituição da Unidade Nacional do 
Ozono e desenvolver um programa nacional de eli-
minação progressiva do uso e consumo de Substâncias 
Destruidoras da Camada de Ozono (SDOs).  
 
"Com o propósito de cumprir com as obrigações 
decorrentes da ratificação da Convenção de Viena e do 
Protocolo de Montreal, o Governo, através do extinto 
Ministério das Pescas e Ambiente, orientou a Direcção 
Nacional do Ambiente para a constituição da Unidade 
Nacional do Ozono, actualmente já em funcionamento, 
como ponto focal de todas as questões relacionadas 
com a implementação do protocolo de Montreal", 
destacou.  
 
Ressaltou que, deste modo, Angola está a implementar 
o seu programa nacional desde 2003, com o 
compromisso de eliminar os fluidos refrigerantes da 
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família dos clorofluercarbonos (CFCs), ate 2010.  
 
Consta do Programa Nacional o Projecto de Gestão no 
Sector de Refrigeração e Ar Condicionado e com os 
seguintes Subprojectos: De Sensibilização e Informação 
sobre a Convenção de Viena e Protocolo de Montreal, 
de Regulamento sobre as Substâncias Destruidoras da 
Camada de Ozono e de Formação de Formadores e de 
Técnicos em Novas Técnicas de refrigeração e ar 
condicionado.  
 
Fazem ainda parte os subprojectos de Formação de 
Formadores de Técnicos em Identificação de 
Substâncias Destruidoras da Camada de Ozono, de 
Incentivos aos potenciais-consumidores de fluidos 
refrigerantes que pertencem à família dos 
Clorofluorcarbonos (CFCs) e de recolha e substituição 
de fluidos refrigerantes nas instalações de refrigeração e 
ar condicionado.  
 
Destas acções foram já realizados seminários de 
sensibilização e informação sobre a Convenção de Vie-
na e o Protocolo de Montreal, em 14 Províncias de 
Angola, e constituídos grupos de trabalho de apoio à 
Unidade Nacional do Ozono.  
 
Seis cursos de formação de formadores e de técnicos 
em novas técnicas de refrigeração e ar condicionado, 
em seis províncias de Angola, e três de formação de 
formadores e de técnicos em identificação de 
Substâncias Destruidoras da Camada de Ozono, em 
três Províncias de Angola, fizeram já parte do 
programa.  
 
Foram montados seis Laboratórios em Novas Técnicas 
de Refrigeração e Ar Condicionado e formados 179 
Técnicos, dos quais 95 Técnicos de Refrigeração e Ar 
Condicionado e 84 Técnicos em Identificação de 
Substâncias Destruidoras da Camada de Ozono.  
 
A Unidade Nacional do Ozono perspectiva a realização 
do segundo e terceiro cursos em identificação de 
Substâncias Destruidoras da Camada de Ozono, nas 
províncias de Benguela e do Namibe, respectivamente, 
a montagem de laboratórios em Novas Técnicas de Re-
frigeração e Ar Condicionado nas províncias de 
Luanda, do Namibe e do Cunene (Ongiva e Santa 
Clara).  
 
Durante o ano em curso o governo angolano procedera 
à ratificação das Emendas do Protocolo de Montreal, 
de Londres, de Copenhaga, de Pequim e outros 
documentos relacionados, bem como entrará em vigor, 
no país, o regulamento sobre as Substâncias 
Destruidoras da Camada de Ozono.  

 
O Programa em execução foi elaborado com base no 
levantamento e compilação de dados relativos ao uso e 
consumo de substâncias destruidoras da camada de 
Ozono, nos sectores de refrigeração e ar condicionado 
(CFCs); da Agricultura (Brometo de metilo); de 
extinção de incêndio (Halons) e de espuma, solventes e 
aerossóis (CFCs totalmente halogenados)”.  
 
A preocupação da comunidade internacional quanto à 
problemática do empobrecimento da camada de Ozono 
levou à adopção, no âmbito das Nações Unidas para o 
Ambiente (PNUA), da Convenção de Viena (1985), 
seguida do Protocolo de Montreal (1987). 
  
A Convenção de Viena para a Protecção da Camada de 
Ozono tem como principal objectivo proteger a saúde 
humana e o ambiente dos efeitos antropogénicos 
nocivos à camada de Ozono. Esta Convenção pretende 
desenvolver a cooperação através de observações 
sistemáticas, investigação e troca de informação de 
forma a garantir um conhecimento que permita uma 
avaliação aprofundada dos efeitos das actividades 
humanas na camada de Ozono e dos efeitos na saúde 
humana e no ambiente resultantes destas alterações.  
 
Este objectivo foi largamente alcançado, de acordo 
com as últimas avaliações científicas sobre o 
empobrecimento da camada de Ozono.  
 
Prevê-se que a camada de Ozono esteja totalmente 
recuperada no ano 2049 para as latitudes médias (30? a 
60?) e; no ano 2065 na zona do Árctico.  
 
A Convenção de Viena foi adoptada por 193 Estados e 
Organizações Regionais de Integração Económica, 
sendo ate ao momento uma das resoluções do Sistema 
das Nações Unidas rubricado por todos os Países do 
Mundo, já que as questões ambientais não conhecem 
fronteiras. 
  
Os cientistas estimam que da radiação solar que atinge 
a superfície da Terra, quarenta e cinco porcento 
corresponde ao espectro visível (luz visível), igual valor 
à radiação infravermelha e dez porcento à radiação 
ultravioleta.  
 
Uma maior intensidade desta última seria incompatível 
com a vida na Terra. O Ozono (03) encontra-se 
especialmente nas camadas superiores da atmosfera 
(estratosfera) a 15 quilómetros da superfície e forma 
um escudo com cerca de 30 quilómetros de espessura).  
 
Esta camada constitui a única protecção da Terra para 
filtrar os raios ultravioletas do Sol, permitindo assim a 
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existência de vida na Terra.  
 
Por outro lado, existe a reacção que beneficia a camada 
de Ozono: Quando a luz solar actua sobre óxidos de 
nitrogénio, estes podem reagir libertando os átomos de 
oxigénio, que se combinam e produzem Ozono.  
 
Estes óxidos de nitrogénio são produzidos con-
tinuamente pelos veículos automóveis, resultado da 
queima de combustíveis fósseis. Infelizmente, a pro-
dução de CFC, mesmo sendo menor que a de óxidos 
de nitrogénio, consegue, devido à reacção em cadeia, 
destruir um número bem maior de moléculas de Ozono 
que as produzidas pelos automóveis.  
 
A constante destruição da camada de Ozono leva a um 
aumento de raios ultravioletas (UV), altamente 
energéticos. Estes raios, ao atingirem a Terra, vão pro-
mover a destruição das proteínas e do ADN, cansando 
cancro de pele, cataratas, alterações no sistema 
imunitário, danos nas colheitas, nos peixes e no 
plâncton de que se alimentam.  
 
Presentemente, a área do buraco do Ozono ascende a 
cerca de 15 milhões de quilómetros quadrados, contra 
os 24 milhões que se verificaram nos últimos anos.  

 


