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1 REDUÇÃO DA POBREZA

  E ECONOMIA 

1.1  Trabalhadoras domesticas precisam 
de protecção
Jornal de Angola 
04 de Agosto de 2011

Todos os dias logo pela manhã deixam as suas casas para 
cuidar as casas dos outros. São as tra balhadoras domés-
ticas, grandes auxiliares de outras mulheres. Cuidam de 
famílias e dos lares. Cozinham, engomam, lavam rou pa 
e cuidam das crianças. São eficientes donas de casas mas 
nem sempre encontram no seu humil de ofício a recom-
pensa pelo mui to que fazem. 

Acordam cedo e andam quiló metros a pé ou nos táxis 
dos can dongueiros. Durante a semana têm apenas um 
dia de folga. Não têm direito a subsídio de férias ou sub-
sídio de Natal e os patrões não as registam na Segurança 
Social. Muitas perdem o emprego quando faltam por 
razões de saúde ou pro blemas familiares. 
Flávia Contreiras trabalha como empregada doméstica 
há dez anos. Durante este período Flávia teve dois filhos 
e sempre teve o apoio da patroa. Para além da licença 
de par to, tem férias, subsídio de férias e décimo terceiro 
mês. Ela é uma ex cepção no universo das emprega das 
domésticas. 

Flávia tem 32 anos, mas trabalha desde a adolescência. 
As regalias garantidas pela patroa levam-na a reflectir 
quando pensa em mudar de emprego: “já pensei até 
em dei xar de trabalhar para desenvolver um negócio. 
Mas por aquilo que te nho beneficiado nem me atrevo 
a mudar. Tenho uma patroa amiga em quem eu posso 
confiar”. 

Desde que conseguiu este em prego nunca mais se des-
ligou da patroa: “ela quando está em casa ajuda-me nas 
lides da casa, não de pende só de mim”, desabafa. 

Flávia disse que a questão da Se gurança Social já foi 
abordada pela própria patroa e explicou-lhe as vantagens 
e as garantias que o sis tema dá a quem trabalha e às 
famí lias das trabalhadoras domésticas. 

Rita Augusto, de 26 anos, natural de Benguela, mudou 
para Luanda à procura de melhores condições de vida. 
Já teve seis empregos. Os sa lários pagos às empregadas 
domés ticas são baixos e os direitos nulos. Começa a 
trabalhar às 7h30 numa casa de dois quartos. A jovem 
lim pa tudo, trata da roupa e cozinha para os patrões. 

Uma actividade diária que nem lhe permite tratar de 
si: “fico sem tempo para nada”. Ri ta ganha mal e nem 
sequer recebe um subsídio para o transporte, mas sendo 
pouco “é um dinheiro que me ajuda, mas acho que pelo 
que faço podia ser melhor”. 

Rita desde que é trabalhadora do méstica nunca gozou 
férias e sem pre que esteve grávida foi obrigada a abando-
nar o trabalho: “as patroas não aceitam, porque dizem 
que é muita responsabilidade para elas”. 
Mãe de duas crianças, Rita Au gusto não se lembra do 
dia em que tenha chegado cedo a casa para tra tar de 
seu próprio lar: “trabalho até sábado e chego sempre 
cansada”. 

Trabalho com valor 
A ministra da Família e Promo ção da Mulher, Genoveva 
Lino, disse à nossa reportagem que a luta pela promo-
ção, dignidade e inte gração da mulher passa por todos 
os sectores da sociedade, inclusive as trabalhadoras 
domésticas: “to das as mulheres têm de estar inte gradas 
neste processo. O que seria de nós sem as trabalhadoras 
do mésticas?”, perguntou a ministra. 

Genoveva Lino disse que o pro cesso de desenvolvimento 
e inte gração da mulher só é possível gra ças às trabalha-
doras domésticas: “nós saímos de casa para trabalhar e 
por conseguinte as trabalhadoras domésticas tratam das 
nossas casas e das nossas famílias”. 

A ministra lembra que as empre gadas domésticas têm 
direitos iguais aos dos outros trabalhado res: “o trabalho 
doméstico, apesar de não constar nas estatísticas eco-
nómicas, é uma actividade com muito valor. Em muitos 
países de senvolvidos, basta a mulher cuidar da casa para 
receber um subsídio”. 
Isso, disse a ministra, mostra que I os países só se desen-
volvem se to dos participarem. Genoveva Lino disse 
que Angola ratificou a con venção que prevê medidas 
contra todas as formas de discriminação da mulher: 
“é importante que as trabalhadoras domésticas sejam 
re muneradas de uma forma justa pe los serviços que 
prestam”. E pediu o fim “da discriminação contra es tas 
mulheres”. 
A ministra aconselhou as traba lhadoras domésticas a 
irem à es cola: “as empregadas domésticas devem saber ler 
e escrever para melhor desempenharem as suas funções”. 

Zungueiras organizadas 
A ministra da Família e Promoção da Mulher revelou 
que está em caso um estudo para organizar o co mércio 
informal. O Ministério da Família e Promoção da 
Mulher e os Governos Provinciais querem ga rantir que 
o trabalho informal seja exercido sem qualquer pro-
blema: “o comércio informal nunca deixará de existir, 
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mas é importante que haja dignidade e controlo”, disse 
Geno veva Lino. Por isso vão ser criados espaços para a 
venda informal. 

Referindo-se às vendedoras de “bombô com ginguba” 
disse que em vez de estarem expostas à poei ra vão ter 
tendas e mesas para que os produtos sejam bem prepa-
rados e servidos aos clientes”. O novo sistema prevê a 
emissão do “cartão de vendedor ambulante” e um cer-
tificado de sanidade. 
Regulamentação da actividade O regulamento da acti-
vidade do trabalho doméstico aguarda a sua aprecia-
ção pelo Conselho de Mi nistros. Quando entrar em 
vigor, a actividade é reconhecida e vai per mitir que as 
trabalhadoras tenham um horário de trabalho, férias e 
Se gurança Social. 
A informação foi divulgada pela presidente da Comissão 
das Mu lheres Sindicalizadas, Maria Fernando de 
Carvalho, que conside rou que a regulamentação da acti-
vidade vai permitir que o trabalho doméstico seja mais 
valorizado e respeitado. 

“O regulamento do trabalho do méstico é um direito 
que cabe às empregadas e permite também dis ciplinar a 
relação entre patrões e trabalhadores” 
. 
Relativamente às mulheres zungueiras, Maria de 
Carvalho disse que é uma actividade difícil de aca bar, 
mas pode ser organizada com a criação de mercados ou 
espaços onde elas possam desenvolver as suas actividades 
com maior higie ne e segurança. 
Maria Fernando de Carvalho considerou trabalho 
doméstico to da a actividade desenvolvida den tro do lar, 
como segurança, cozi nheira, engomadeira ou limpeza. 

Homenagem merecida
O Comité da Mulher Sindicali zada homenageou 
domingo último as trabalhadoras domésticas e as zun-
gueiras. Maria de Carvalho dis se que está em marcha 
um movi mento reivindicativo para exigir condições 
de trabalho às zungueiras e para que todas as pessoas 
que trabalham no sector informal pos sam futuramente 
beneficiar da Se gurança Social. 
“O Executivo deve criar condi ções para a extensão da 
protecção social a todos os cidadãos e em par ticular as 
do sector informal”, disse Maria Fernando de Carvalho. 
Maria António é zungueira e sen tiu-se feliz pela home-
nagem. Mãe de quatro filhos, desde que come çou a 
actividade de zunga há seis anos, nunca ouviu falar da 
Segu rança Social, mas diz que “se o Go verno nos ajudar 
é muito bom”. 

Apesar de lucrar com o negócio é no cansaço que lhe 
“cai o sofri mento”, porque “tenho de acordar muito 
cedo, vivo no Grafanil e ve nho todos os dias trabalhar 

para a Baixa”, disse. 
Quem também ficou satisfeita com a novidade da pro-
tecção so cial para as trabalhadoras do sec tor informal foi 
a florista Balbina Brás. Considera importante tudo o que 
é feito a favor da dignificação da mulher: “vemos diaria-
mente mulheres com bacias à cabeça e andam de rua em 
rua debaixo do sol. Se o Governo pretende melho rar as 
suas vidas, isso vai garantir que muitas famílias saíam da 
si tuação de pobreza”, concluiu. 

1.2  E tudo considera “Angola pais 
pobre mais rico do mundo”
Jornal o pais 
12 de Agosto de 2011

Um relatório publicado recentemente em Lu anda pela 
Fundação Open Society aponta que as desigualdades 
sociais no país continuam acentua das, principalmente 
nos domínios da renda e sua distribuição, nas várias 
regiões e consequente divisão urbana e rural. 

O mesmo documento, com cerca de 100 páginas, indica 
ainda a exis tência profunda de diferenças em termos 
raciais e as classes existentes, assim como no acesso aos 
serviços sociais, nomeadamente para os gru pos mais 
vulneráveis, entre os quais as mulheres que habitam nas 
áreas rurais. 

O estudo aponta que quanto à dis tribuição da renda o 
país foi descrito como “fortemente assimétrico” por que 
o crescimento económico que se assiste desde o fim da 
guerra em 2002 não retirou a Angola o estatuto de “pais 
pobre mais rico do mundo”. 

O estatuto assenta nos contrastes que os autores do docu-
mento estabeleceram por exemplo, entre a co existência 
entre a elite rica e os nu merosos jovens vendedores de 
rua. E ainda os crescentes musseques com os novos 
arranha-céus na baixa de Luanda, para além de outras 
dispa ridades entre os ultra – ricos e os pau pérrimos. 
Outro aspecto ressaltado é a distri buição de renda fun-
cional desigual, apesar de o Governo ser o principal 
receptor das receitas provenientes dos recursos mais 
valiosos do pais e das maiores exportações, no caso do 
petróleo e diamantes. Não obstante este facto, algumas 
províncias do pais continuaram a receber mais renda do 
que outras. 

O relatório indica que uma das principais manifesta-
ções da desi gualdade é a forte dependência do petróleo 
e o facto deste único sector não fornecer meios para a 
distribui ção equitativa da renda. 

“Nem a indústria petrolífera nem a de mineração cons-
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tituem fontes para uma maior distribuição da renda, 
porque são de capital intensivo e não indústrias de mão-
-de-obra intensiva e não criam oportunidades de em prego 
para a população em geral, que três décadas depois da 
independên cia é maioritariamente analfabeta e sem com-
petências especializadas”, adianta a Open Society. 

Ainda sobre as diferenças regio nais, acredita-se igual-
mente que a guerra civil contribuiu substancial mente 
para manter o status quo, uma vez que houve momentos 
em que o Estado Angolano controlava somente um terço 
do território e o restante es tava nas mãos da UNITA. 

Cerca de 10 anos depois do fim da guerra, o estudo 
realça que provín cias afectadas pelo conflito como 
Huambo, Bié, Kuando-Kubango, Cunene e Malange 
apresentavam al tos níveis de insegurança alimentar e 
vulnerabilidade, uma informação baseada num levan-
tamento efectua do pelo Programa Alimentar Mundial 
em 2005. 

Outras províncias como Kwanza Sul e Bengo, que fazem 
fronteira com a capital Luanda, apresentam indi cadores 
sociais comprometedores. A primeira continua a ter eleva-
das taxas de insegurança alimentar e de mal nutrição entre 
as crianças, ape sar de estarem próximos da capital do país. 

Mesmo alojando as principais em presas dos sectores 
petrolíferos e dia mantíferos, as províncias do Zaire, 
Benguela, Lunda-Norte e Lunda-Sul não registaram 
desenvolvimento significativo. O relatório salienta que 
os maiores contribuintes para o Produto Interno Bruto 
(PIE) não têm grande impacto na melhoria de condi-
ções locais nas províncias em que vêm operando e um 
exemplo claro é a lo calidade que acolhe o Projecto LNG 
e as diamantíferas situadas no leste do pais. 

“Estas províncias continuam a ter maus serviços sociais, 
elevado desemprego e, no caso das provín cias diamantí-
feras da Lunda-Norte e Lunda-Sul, as questões de segu-
rança e de abusos dos direitos humanos fo ram docu-
mentadas e atribuídas tanto à Policia Nacional como 
às empre sas de segurança das empresas dia mantíferas a 
operar nas províncias”, acrescentam os autores. 

À guerra é também imputada a rá pida urbanização e os 
elevados níveis de pobreza urbana criadas como re sultado 
das pessoas que fugiam das áreas rurais durante os anos 
80 e 90. Estima -se que os Angolanos sejam hoje 16,5 
milhões, sendo 60 por cen to da população menor de 20 
anos de idade. 
Os estudiosos da fundação con sideram que esta popu-
lação jovem está maioritariamente concentrada em 
Luanda, província que recebeu o maior número de fugi-
tivos da guerra e cujos habitantes rondam hoje cerca 

de 4 a 5 milhões. Mas relatórios recentes indicam que 
população Angolana seja de 17 milhões e 6 a 7 milhões 
vivem na capital do país.
 
“Por ser a capital política e eco nómica, desenvolveu-se 
em Luanda um extremamente grande sector in formal, 
criando os mecanismos de sobrevivência para uma grande 
parte dos habitantes que têm poucos co nhecimentos e 
baixo nível de educa ção”, esclarece o relatório. 

Um dos exemplos de um musseque de indivíduos pobres 
apontado é o município do Cazenga que, segun do os 
estudiosos, alberga a maioria dos pobres urbanos e uma 
parte deles vive com menos de 1 dólar por dia. 
Quanto às desigualdades raciais e de classe, as principais 
conclusões da análise preliminar indicam que ainda é 
aplicada a contínua prática da assimilação e discrimina-
ção conforme concebidas pelos poderes colo niais, com 
denominação e distinção entre variações de cor ou raças 
mistas (branco puro, cabrito, mestiço, mestiço escuro 
e claro, cafuso, ne gro escuro e fulo) ainda facilitam e 
desempenham um papel no acesso à educação, empre-
gos e recursos. 

Critica também o facto de a dis criminação e a desigual-
dade não se rem denunciadas, mas comentadas como 
uma questão de destaque tanto para os que representam 
a minoria (mestiços e brancos ou grupos étnicos como 
bakongos, cokwe, san) os que representam a maioria 
(negro e grupos étnicos como ambundu e ovímbundu). 

Realça-se que grupos minoritá rios como os sans sofrem 
uma pro funda discriminação ao nível racial e econó-
mico, porque alguns vivem mesmo em condições de 
quase es cravatura, como consequência da progressiva 
ocupação do seu espaço e da inviabilização do seu modo 
e vida de caçadores-recolectores. 

1.3  Pobres usam filhos para a busca de 
receitas
Jornal o pais 
26 de Agosto de 2011 

Famílias Angolanas com baixos rendimentos con tinuam 
a utilizar os filhos para a busca de receitas, com vista a 
sua susten tabilidade, uma situação que está a promover 
o trabalho infantil em vá rias regiões, afirmou ontem em 
Lu anda o director nacional de condi ções e rendimento 
do trabalho do Ministério da Administração Pública, 
Emprego e Segurança Social (MA PESS), Luís Machado. 

Em entrevista à Angop, à margem do encontro para 
actualização e ela boração do Plano Nacional de Com-
bate do Trabalho Infantil, o respon sável admitiu que o 
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factor pobreza continua a influenciar negativamen te a 
situação das crianças. 

Luís Machado, que é também o ponto focal da 
Comunidade dos Pa íses de Língua Portuguesa (CPLP) 
para o trabalho infantil em Ango la, defendeu a neces-
sidade de se ter um maior cuidado ao lidar com esta 
questão, por ser um” mal grande” para a sociedade. 

“O desenvolvimento da nossa so ciedade também passa 
pelo combate imediato do trabalho infantil, visto que 
as crianças são o futuro do ama nhã”, defendeu Luís 
Machado. 
Com o plano estratégico do Executivo de combate 
à pobreza, Luís Machado acredita que a sua imple-
mentação irá influenciar a luta contra o trabalho infantil 
nas suas mais va riadas vertentes. 
Em Angola, de acordo com a fonte, existem ainda 
muitos focos de traba lho infantil, uma situação que deve 
ser revista por toda sociedade. 

“O Executivo tem elaborado um programa de combate 
a pobreza, que tem de ser aplicado de forma acérri ma, 
para a mitigação ou eliminação deste mal que viola 
muitos direitos da criança”, disse. 
O Plano Nacional de Combate do Trabalho Infantil é, 
para o responsá vel, um instrumento importante que, de 
forma sincronizada, vai permitir a elaboração de acções 
diversas em prol da criança. 
No papel de ponto focal da CPLP para o trabalho 
infantil, disse haver semelhanças ao nível da comuni-
dade com relação a está questão, apesar de algumas 
particularidades. 

“Todos os países da comunidade estão a trabalhar no 
combate ao tra balho infantil”, concluiu Luís Ma chado. 
Técnicos de diversos sectores públicos, representantes da 
Unicef, da Unta-Confederação Sindical e convidados, 
participaram do en contro que encerrou ontem. 

1.4  Pobres usam filhos para a busca de 
receitas
jornal o pais
26 de Agosto de 2011

Famílias Angolanas com baixos rendimentos con tinuam 
a utilizar os filhos para a busca de receitas, com vista à 
sua susten tabilidade, uma situação que está a promover 
o trabalho infantil em vá rias regiões, a firmou ontem em 
Lu anda o director nacional de condi ções e rendimento 
do trabalho do Ministério da Administração Pública, 
Emprego e Segurança Social (MA PESS), Luís Machado. 

Em entrevista à Angop, à margem do encontro para 
actualização e ela boração do Plano Nacional de Com-
bate do Trabalho Infantil, o respon sável admitiu que o 
factor pobreza continua a influenciar negativamen te a 
situação das crianças. 

Luís Machado, que é também o ponto focal da 
Comunidade dos Pa íses de Língua Portuguesa (CPLP) 
para o trabalho infantil em Ango la, defendeu a neces-
sidade de se ter um maior cuidado ao lidar com esta 
questão, por ser um “ mal grande” para a sociedade. 

“O desenvolvimento da nossa so ciedade também passa 
pelo combate imediato do trabalho infantil, visto que 
as crianças são o futuro do ama nhã”, defendeu Luís 
Machado. 
Com o plano estratégico do Executivo de combate 
à pobreza, Luís Machado acredita que a sua imple-
mentação irá influenciar a luta contra o trabalho infantil 
nas suas mais va riadas vertentes. 
Em Angola, de acordo com a fonte, existem ainda 
muitos focos de traba lho infantil, uma situação que deve 
ser revista por toda sociedade. 
“O Executivo tem elaborado um programa de combate 
a pobreza, que tem de ser aplicado de forma acérri ma, 
para a mitigação ou eliminação deste mal que viola 
muitos direitos da Criança”, disse.  

O Plano Nacional de Combate do t Trabalho Infantil 
é, para o responsável, um instrumento importante que, 
r de forma sincronizada, vai permitir c a elaboração de 
acções diversas em e prol da criança. 
No papel de ponto focal da CPLP SE para o trabalho 
infantil, disse haver h semelhanças ao nível da comuni-
dade S, com relação a está questão, apesar de algumas 
particularidades. 

“Todos os países da comunidade estão a trabalhar no 
combate ao trabalho infantil”, concluiu Luís Machado. 
Técnicos de diversos sectores públicos, representantes da 
Unicef, da Unta-Confederação Sindical e dei convida-
dos, participaram do encontro que encerrou ontem. 
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2  MICROFINANÇAS 

2.1 Crédito agrícola de investimento 
chega ao Chitato
Jornal de Angola
01 de Agosto de 2011

Os pequenos e médios agri cultores do município do 
Chitato, província da Lunda-Norte, come çam nos pró-
ximos dias a receber apoio financeiro, através do Ban co 
de Desenvolvimento de Angola (BOA), no âmbito do 
crédito agrí cola de campanha e investimento, destinado 
a aumentarem os seus níveis de produção e contribuir 
para o sucesso dos programas de combate à fome e à 
pobreza, ga rantiu na quarta-feira, no Dundo, ao Jornal 
de Angola, o adminis trador municipal. 
Marcelino Chissupa explicou que um grupo de consul-
toria técnica do Banco de Desenvolvimento de An gola 
se deslocou recentemente ao município, com a finalidade 
de se acelerar o processo de apresentação da documen-
tação necessária para a normalização do financiamento 
jun to da instituição bancária. 

A nível do município do Chitato, 46 agricultores mani-
festaram interesse em receber o referido fi nanciamento. 
No entanto, o ad ministrador municipal esclareceu que, 
numa primeira fase, em fun ção dos estudos de viabili-
dade económica que foram desenca deados, o BDA vai 
conceder cré dito a 30 agricultores locais num valor equi-
valente em kwanzas a 500 mil dólares para cada promo-
tor, com taxas de juro de seis por cento ao ano e um 
prazo de reem bolso de oito a 10 anos. 
O financiamento, explicou, vi sa promover uma agricul-
tura co mercial e moderna, capaz de ge rar rendimentos 
que contribuam para o fortalecimento do sector agrí-
cola, garantindo a segurança alimentar das populações e 
aju dar na diversificação das fontes de receitas do Estado. 
O também engenheiro agróno mo Marcelin”o Chissupa 
disse que o projecto vai potenciar os agri cultores com 
equipamentos para poderem intensificar a produção 
e dinamizar o mercado, tendo em vista a melhoria da 
qualidade de produtos cultivados, além de per mitir o 
aumento de postos de tra balho na região. 
O BDA comprometeu-se a dis ponibilizar os créditos 
ainda no de curso deste ano, para que seja in vestido na 
presente campanha agrí cola, tendo em vista o aumento 
dos níveis de produtividade. 

“O banco deu-nos garantias de que ainda este ano os 
nossos agri cultores vão receber o dinheiro”, disse, denun-
ciando a existência de alguns organismos do Estado no 
município que têm estado a criar 
Ansiedade dos agricultores ‘ 

“ Lázaro Manuel, um dos 30 agri cultores do município 
do Chitato que espera pelo financiamento do BDA, con-
sidera que o dinheiro a ser disponibilizado. vai ajudar na 
resolução das dificuldades que os agricultores da região 
enfrentam para o relançamento do sector. 
Na sua perspectiva, o apoio fi nanceiro vai permitir aos 
pequenos e médios agricultores maior produ ção e a 
diversificação da economia, tendo em vista o Programa 
do Exe cutivo de Combate à Fome e à Po breza no meio 
rural. 
O crédito agrícola aprovado pelo Executivo para os finan-
ciamentos bancários, salientou, será um gran de incen-
tivo para os pequenos e médios fazendeiros poderem 
criar projectos agrícolas sustentáveis, para contribuir de 
forma significa tiva para o incremento dos níveis _ de 
produção, através da diversifi cação de culturas. 
Lázaro Manuel adiantou que pretende, com o financia-
mento, aumentar a área de cultivo de 40 para mais de 
dois mil hectares, no sentido de incrementar e diversi-
ficar a produtividade e criar mais postos de trabalho. 
Até este momento, revelou, pos sui cultivados nove hec-
tares, nos quais plantou mandioca, cuja co lheita augura 
venha a ser em gran de escala, tendo em conta a fertili-
dade dos solos. 
Além disso, referiu, está tam bém reservada uma área 
de sete hectares destinados ao cultivo de cereais e 
horto-frutícolas. 

O projecto, recordou, é uma ini ciativa pessoal em que 
os trabalhos ligados ao desbravar da terra foram efectua-
dos de forma manual e dian te de inúmeras dificuldades, 
devido à falta de máquinas. 
O projecto, que teve início no ano passado, consumiu 
mais de 150 mil dólares. Além disso, acrescentou Lázaro 
Manuel, foi igualmente investido algum di nheiro por 
intermédio de um contrato existente entre a sua fa zenda 
e a Mecanagro, para a aquisição de um tractor, char-
ruas, enxadas, catanas, macha dos, além de sementes e 
fertili zantes. A fazenda está também apostada em criar 
gado bovino e caprino, para aumentar a oferta da carne 
nacional no mercado. 
A fazenda conta com 37 cabe ças de gado bovino e 15 de 
caprino, prevendo aumentar esses nú meros nos próxi-
mos tempos. 

Degradação das estradas 
Lázaro Manuel mostrou-se preo cupado com a degra-
dação das es tradas que ligam as áreas de culti vo aos 
centros urbanos, tendo, por isso, defendido a necessi-
dade das autoridades locais imprimirem maior dina-
mismo na recuperação das vias de acesso, como forma 
de facilitar o escoamento dos produ tos para a sua comer-
cialização, sem grandes prejuízos para os pro dutores e 
consumidores. 
“Para podermos alcançar os ob jectivos preconizados 
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pelo Execu tivo e por nós próprios, como em presários do 
sector, penso ser im prescindível ver a questão da recu-
peração das estradas, porque mui tos produtos têm estado 
a deterio rar-se devido às dificuldades de es coamento “, 
alertou. 
“Se queremos ver uma agricul tura organizada e bem 
estrutura da, é importante que exista uma conjugação de 
esforços entre a classe empresarial do sector agrá rio e as 
autoridades governamen tais”, acrescentou. 

Crédito de campanha 
Ainda no quadro dos programas municipais integrados 
de desen volvimento rural e combate à po breza, além 
do crédito agrícola de investimentos, a administração 
garante financiar igualmente o crédi to agrícola de cam-
panha aos pe quenos camponeses organizados em asso-
ciações e cooperativas. 
Abordado pelo Jornal de Ango la, o chefe de Repartição 
Munici pal da Agricultura Pescas e De senvolvimento 
Rural do Chitato, Paços Tuta, disse que no princí-
pio notou-se uma fraca adesão dos camponeses ao 
crédito agrí cola de campanha, aprovado pelo Executivo 
para reduzir as dificul dades da classe. A fraca adesão, 
apontou o responsável, foi motivada pelas dificuldades 
que os campone ses estavam a enfrentar para tratar os 
documentos que iam permitir com pletar os processos de 
elegibilidade ao financiamento agrícola. 
Segundo Paços Tuta, encon tram-se nesta altura na 
secretaria do Banco de Poupança e Credito 55 processos 
de associações de camponeses inscritos nesse pa cote e 
que brevemente terão o fi nanciamento que vai permitir 
en contrar níveis satisfatórios de produtividade. 
Esclareceu que o crédito agrícola de campanha consiste 
em dois pa cotes que visam financiar acções de explo-
ração durante uma deter minada época agrícola, e serve 
pa ra, numa primeira fase, custear a aquisição de meios 
agrícolas, co mo catanas, enxadas, machados, sementes 
e adubos. 
O valor máximo do crédito é o equivalente em kwanzas 
a cinco mil dólares por cada beneficiário, com uma taxa 
de juro estimado em cinco por cento. O empréstimo, 
se gundo adiantou, deve ser reembol sado num período 
de oito anos. 
Salientou que os camponeses es tão informados que 
a segunda tran che do crédito agrícola de campa nha 
se destina à compra de meios fixos de trabalho, como 
máqui nas, motobombas e outros equi pamentos indis-
pensáveis ao re forço da actividade agrícola, dos lavrado-
res organizados em asso ciações e cooperativas. 
Esse financiamento, considerou vai incentivar e auxiliar 
os campo neses do município a incremen tarem o ren-
dimento das suas fa mílias, e a melhorar de forma sig-
nificativa a qualidade de vida das comunidades rurais, 
no âmbito dos programas de redução da fo me e da 
pobreza. 

O município do Chitato tem registadas 76 associa ções, 
seis cooperativas e 46 em presas agrícolas familiares, que 
poderão, nos tempos vindouros, ver melhorada a sua 
produção com a concessão do crédito agrí cola, através 
do Banco de Pou pança e Crédito (BPC). 
Paço Tuta admitiu existirem muitos camponeses que 
precisam de ser melhor informados quanto à impor-
tância do crédito para o au mento e diversificação dos 
níveis de produção. Por isso, as autorida des locais vão 
continuar a desen volver acções de sensibilização junto 
das autoridades tradicionais e outros responsáveis das 
comunida des e famílias, com o objectivo de esclarecer os 
pequenos e médios agricultores sobre o funcionamen to 
do crédito agrícola. 
Por outro lado, reconheceu as di ficuldades que os cam-
poneses en frentam em termos de transportes para o 
escoamento dos produtos do campo para as áreas de 
comerciali zação e anunciou que a administra ção muni-
cipal vai ultrapassar essa carência, com a aquisição de 
duas camionetas que vão passar a facili tar, de modo 
organizado, a circula ção e escoamento dos produtos a 
partir das áreas de cultivo. 

Feira agropecuária 
O chefe de repartição municipal da Agricultura salientou 
o empe nho demonstrado pelos campone ses da região do 
Chitato para esta rem presentes na feira agropecuá ria do 
Cacanda, que tem início mar cado para o mês de Agosto. 
Para o evento estão mobilizadas mais de 50 associações 
de campo neses, prevendo-se a exposição de mandioca 
em grande escala, feijão, milho, ginguba, além de batata-
-do ce e hortaliças. Os pequenos e mé dios criadores de 
gado vão também leiloar o seu gado. 
Paço Tuta considera que a feira vai ajudar os campone-
ses a encon trarem mecanismos e oportunida des para a 
valorização dos seus produtos e consequente comercia-
lização, devido à falta de locais na região próprios para a 
permuta mercantil. Outro dado que salien tou foi o facto 
de este certame po der proporcionar o intercâmbio en tre 
camponeses locais e de outras regiões da província e do 
país. 
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2.2  Credito de campanha 
 previsto para este mês

Jornal de Angola
04 de Agosto de 2011 

Cerca de 12 milhões de dólares serão disponibilizados 
a campones a ses até final de Agosto, altura do fim s da 
campanha agrícola 2010/2011, noticiou na terça-feira a 
Angop, ci tando fonte oficial. 
Segundo o Comité de Coordena ção do Crédito Agrícola, 
os bancos operadores, Banco Sol, BAI Micro Finanças, 
BCI e BPC, comprome tem-se a conceder, cada um, um 
crédito avaliado em 30 milhões de dólares, com capital 
próprio. 

Os beneficiários do crédito de campanha são produtores 
familia res organizados em cooperativas agrícolas e asso-
ciações de campo neses e, para a assinatura de um con-
trato, podem ser constituídos em grupos, cada um com 
o seu re presentante, mantendo-se entretan to a responsa-
bilidade individual pelo reembolso do empréstimo. 
Os dados incluem apenas os contratos já assinados entre 
os bancos e os beneficiários e o crédito pode atingir o 
equivalente a cinco mil dólares por devedor, mas o valor 
solicitado pode ser inferior em fun ção da capacidade 
de cada campo nês, em reembolsar o crédito, cuja prazo 
limite são 10 meses. 
De acordo com as estatísticas, até 19 de Julho deste 
ano, os quatro ban cos operadores do crédito de cam-
panha assinaram no total 1.34 7 con tratos, beneficiaram 
~ 1.797 campo neses e concederam, em média, 1.927 
dólares por beneficiário. 
Inserido num valor de 350 milhões de dólares consti-
tuído pelo Executivo em 2009, o crédito agrí cola de 
campanha estimado, ava liado em 150 milhões, a par do 
em préstimo agrícola de investimento, orçado em 200 
milhões, destina-se a financiar a preparação das cam-
panhas agrícolas. 

2.3  Vendedores ambulantes inundam 
ruas de discos piratas 
Jornal de Angola 
04 de Agosto de 2011

O representante da União Na cional dos Artistas e 
Composito res (UNAC) em Cabinda, Alberto Zau, 
defendeu a criação na pro víncia de lojas para venda 
de material discográfico para de sencorajar a prática de 
pirata ria, que aumenta na região a ca da dia que passa. 
Alberto Zau referiu que a falta de estabelecimentos 
comerciais es pecializados está a propiciar a pi rataria, 
pois, as pessoas interessa das em comprar discos originais 
não sabem onde os adquirir. 

Como não existem discotecas, os consumidores são 
obrigadas a ad quirir CD e DVD directamente aos ven-
dedores ambulantes espalha dos pela cidade. 
Para o músico Alberto Zau, a pi rataria além de consti-
tuir crime pre judica financeiramente os músicos porque 
a obra pirateada reduz o pre ço e a procura pela obra 
original. 

Acrescentou que os custos de pro dução de um álbum 
discográfico em Angola são muito elevados, “por is so 
temos de dar combate serrado à pirataria com medidas 
administrati vas e a criação de incentivos para permitir a 
redução dos custos de pro dução, transporte e de espaços 
espe cializados para venda de discos. 
“A produção do disco ainda é muito cara em Angola, 
porque todo o material que o artista e as indús trias cul-
turais utilizam, é importa do, portanto, até chegar ao 
consu midor há um preço a pagar,”disse. 
Alberto Zau é de opinião que se houver uma redução nas 
tarifas de importação de equipamentos “fono gráficos e 
videogramas”, os preços nos discos e de outros materiais 
po dem descer significativamente. Alberto Zau asseverou 
que a União Nacional dos Artistas e Composito res está 
a desenvolver esforços junto do Governo Provincial de 
Cabinda e dos órgãos de fiscalização, que vi sam melho-
rar a vida profissional dos músico e de todo o sector 
cultural. 

O director provincial em exercí cio da Polícia de 
Inspecção das actividades Económicas, Daniel Fu ti, 
reconhece que existe na provín cia muita pirataria “uma 
vez que é notória a presença de muitos jo vens a deambu-
lar pela via pública vendendo discos”. 

Para inverter esta prática, Daniel Futi considera impres-
cindível o des mantelamento dos focos de reprodu ção 
discográficas, que apreenden do simplesmente o mate-
rial pira teado os vendedores ambulantes não é suficiente 
para desencorajar a actividade de contrafacção que tem 
origem em Luanda, RDC e Congo Brazaville. 

Daniel Futi revelou que a Polícia de Inspecção das 
Actividades Eco nómicas apreendeu 6.643 discos 
pi rateados no ano passado, enquanto no primeiro semes-
tre deste ano já foram apreendidos 794. 

Música em Cabinda 
Fazendo avaliação da música que é produzida em 
Cabinda, Alberto Zau considerou-a positiva, já que a 
cada dia que passa surgem no mercado novos talentos 
e com um pouco mais de incentivos, “a quali dade do 
trabalho passa a ser certa mente melhor. A música, feita 
em Cabinda tem merecido o reconhe cimento nacional e 
internacional, mas a grande dificuldade reside na carên-
cia de produtores executivos que promovam espectá-
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culos, pois na música não basta gravar nem tão pouco 
vender uma obra disco gráfica para resolver os problemas 
sociais dos artistas”. Alberto Zau referiu que “fruto da 
qualidade da música feita em Cabinda, a provín cia já 
conquistou o melhor troféu do Top dos Mais Queridos e 
recen temente o grupo cultural Kintuene Ntunga Nzola, 
ganhou o prémio nacional de cultura e artes na cate goria 
de danças tradicionais”. 

Centros culturais 
A falta de centros culturais com condições técnicas 
apropriadas pa ra espectáculos constitui preocupa ção 
da UNAC em Cabinda. Alberto Zau referiu que a falta 
desses espaços na província, os ar tistas são obrigados a 
realizar es pectáculos em recintos desporti vos, tornando 
as actividades sem qualidade, pois, reiterou, para que um 
espectáculo musical seja bom é fundamental que a sala 
tenha filtros de som para evitar a poluição do ambiente 
exterior, microfones, va rões e cabine técnica. “A criação 
de •• centros culturais ou recreativos em toda a província 
vai permitir aos mú sicos promover espectáculos cultu-
rais a custos mínimos para garantir o seu sustento” frisou 
Alberto Zau. 

O Centro Cultural chiloango, é um dos poucos locais 
que a provín cia possui neste momento e tem acolhido 
vários espectáculos, ape sar de não ter boas condições 
técni cas. Alberto Zau recorda os centros recreativos, 
Brinca na Areia, Ma baia, Samba Bar e Bar Yeye, que 
nas décadas de 60 e 70 serviram de principais palcos de 
diversão. 

2.4  Camponeses do alto zambeze são 
beneficiados com credito
Jornal de Angola 
05 de Agosto de 2011

Os camponeses do município do Alto-Zambeze, na pro-
víncia do Moxico, vão beneficiar brevemente do crédito 
agrícola do Banco Afri cano de Investimento (BAI), para 
aumentar os níveis de produção agrícola. 
O coordenador do projecto de cré dito, Valdimiro 
Gourgel, que com preende as províncias de Malange, 
 Moxico, Lunda-Sul e Norte, garan tiu na quarta-feira, 
aquando da visi ta da ministra do Ambiente à pro víncia 
do Moxico, a disponibilida de do Banco Africado de 
Desen volvimento para financiar projec tos agrícolas, 
através do programa micro-finanças. 

O projecto de crédito agrícola, disse, vai permitir aos 
camponeses do município do Alto Zambeze au mentarem 
a sua produção e criarem bons rendimentos no seio das 
famí lias camponesas. 

O chefe da secção municipal da agricultura no Alto 
Zambeze, Tei xeira Carlos Samalesso, satisfeito com 
a iniciativa, disse esperar que a instituição bancária 
cumpra o seu compromisso para bem dos cam poneses 
naquele município. 

A autoridade tradicional Nhaca- tolo, da etnia Luvale, 
reconheceu as potencialidades agrícolas da re gião e 
afirmou que, com este crédi to, os camponeses, associa-
dos em 18 cooperativas, vão poder alargar a produção e 
aumentar os níveis de produção. Com seis comunas, a 
população do município do Alto Zambeze dedica-se ao 
cultivo de arroz, milho, ginguba, banana, mandioca e 
batata-doce. 

2.5  Abertura de conta bancaria baixa 
para 100 kwanzas
Jornal agora
06 de Agosto de 2011

Cem kwanzas serão o valor monetário necessário para a 
abertura de uma conta bancária nalguns bancos comer-
ciais, fruto de um acordo rubrica do pelo Banco Nacional 
de Angola (BNA) e oito instituições fi nanceiras. 

O acordo entrará em vigor ain da esse mês, envolvendo os 
ban cos de Poupança e Crédito, Negócios Internacional, 
Sol, Co mercial Angolano, Fomento An gola, Keve, BAI 
Micro-finanças e o BIC. 

O protocolo resulta do lança mento de dois novos pro-
dutos do BNA, nomeadamente o “depósito bankita” e o 
“poupança bankita a crescer”, que visam essencialmen te 
a inserção de todos os cidadãos no sistema bancário, 
sobretudo os mais carenciados financeiramente. 

O “depósito bankita” permitirá a abertura de conta com 
o valor mínimo de 100 Kz e a apresentação de qual-
quer r documento válido, podendo o mesmo facilitar as 
acti vidades financeiras quotidianas através da utilização 
de um cartão multicaixa por futuros clientes bancários, 
diminuindo o risco de perda do dinheiro. 
O “crescer” foi criado para aju dar as pessoas a economi-
zar, ten do em conta a importância da poupança. Para 
aderir a este pro duto, o cidadão deve ter um míni mo 
de mil kwanzas e possuir conta num dos oito bancos 
parcei ros. 
Segundo o governador do Bna, José Massano, com o 
lançamento desses produtos, com característi cas especí-
ficas, pretende-se expandir o acesso aos serviços bancá-
rios, assegurar que todos os cida dãos tenham uma conta 
no banco e resgatar o dinheiro fora da ban ca, estimado 
em 200 biliões de kwanzas (equivalente a 2 biliões de 
dólares). 
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“Com a conta depósito bankita eliminamos duas bar-
reiras de acesso, que têm sido a exigência, pelos bancos 
comerciais de altos valores mínimos para a abertura de 
uma conta e o requisito obri gatório de ter um bilhete de 
iden tidade”, sublinhou. 

2.6  Sob o “dorso” dos kupapatas 
Jornal a capital 
06 de Agosto de 2011

Era uma actividade, até há pouco, confinada a algumas 
províncias do país, tais como Huambo e Benguela. Hoje 
por hoje, a moda chegou à capital do país. Centenas de 
pessoas, sobretudo das zona periferia, dependem dos 
serviços dos kupapatas, homens com lições bem estu-
dadas nas de ori gem, aplicam também a fórmula no 
terreno fértil como é Luanda. 

Marcelino Augusto, por exemplo, natural da provin-
cia do Huambo, deixou, em 2004, o Planalto Central 
e imigrou para Luanda, em busca de me lhores condi-
ções de vida. Já na capital do país, Augusto dedicava-
-se à venda ambulante no centro da cidade. Juntou os 
lucros a zunga até ao equivalente a 100 mil kwanzas, 
suficiente para adquirir na motorizada. A partir desta 
altura, o menino do Huambo partiu para uma nova 
forma de ganhar a vida. Nascia um motociclista, conhe-
cidos entre, como “kupapatas”. 

“Sofria muito quando zungueiro. Os fiscais prendiam 
o meu negócio. Por isso e por outras situ ações, tive de 
fazer pou pança para comprar uma motorizada na praça 
do Kicolo”, recordou. 

Como ele, muitos jov ens, em Luanda, dedi cam-se à 
actividade de transporte de pessoas e mercadorias de 
um ponto para outro, lá onde a circulação automóvel 
é escassa e precária, elegendo, com incidência, os cha-
mados bairros novos de  Luanda, circunscrições  onde os 
serviços de transporte públicos e privado não se fazem 
sentir. 

Foi no município de Viana, na zona do ex-Mercado 
da Estalagem que equipa de reportagem do A Capita 
encontrou um aglomerado de kupapatas. Falaram-nos 
do seu dia-a-dia e dos riscos inerentes à actividade, bem 
como do prazer que sentem ao trans portar pessoas até à 
porta de casa. 

A maioria é proveniente das provín cias do centro, cen-
tro-sul e sul do país, com destaque para o Huambo, 
Ben guela, Huíla e Bié. E muitos destes ho mens já pra-
ticavam o mesmo negócio nas terras de origem. É o 
caso de Domi nique, 30 anos, oriundo do Huambo, que 

possui duas motorizadas. Urna no Huambo, a trabalhar 
com o seu irmão menor e outra que usa na capital do 
país, no mesmo processo. 
“Foi o meu primo, quem me convidou para vir traba-
lhar em Luanda. Disse-me que por cá ha via muitos pas-
sageiros e eu aceitei”, justificou Do minique, que reco-
nhece, também, ser um grande desafio ser kupapata em 
Luanda. 

É que apesar de ser mui ta clientela, há muitos riscos e 
factores que con dicionam a actividade. Uma delas é a 
mão pesada da Polícia, a que se junta o desrespeito por 
parte dos automobilistas, além dos constantes atentados 
de que são vítimas por parte dos meliantes. 
“A polícia exige-nos car ta de condução e, quan do não 
as temos, pedem dinheiro. Se não dermos, prendem as 
nossas mo tos”, queixou-se, ao recor dar os tempos em 
que a actividade dos kupapata começava nas primeiras 
horas do dia, para facilitar a vida daquelas pessoas que se 
levantam ás primei ras horas do dia. Entretan to, segundo 
disse, tiveram de iniciar os trabalhos um pouco mais 
tarde devido aos constantes assaltos de que serem alvos. 

“Começávamos a tra balhar às 41100 da manhã e só ter-
minávamos às 23hoo. Mas, “tivemos que parar, porque 
os bandidos nos perse guiam muito”, informou. 
Manelas, 25 anos, foi o kupapata com quem o A Capital 
andou durante quatro horas no município de Viana, que 
pos sibilitou a entrada nos bairros Capalan ga, Caprédio, 
Boa Fé, Caop, Mulenvos de baixo, Rio Seco e vivemos, 
de perto, o quotidiano do moto-taxistas, sempre apres-
sado e com uma única intenção: lucrar o máximo 
possível. 

As manobras eram, de facto, perigo sas. Parecia até 
que Manelas nem se quer se importava com os carros 
que vi nham à sua frente. “Kota, não fica com medo”. 
Era desta forma que procurava tranquilizar o repórter, 
pouco acostu mado a essas realidades. 
Ao longo do trajecto pelo interior do bairro Capredio, 
foram avistados outros kupapatas, sempre acompa-
nhados dos respectivos passageiros. Enquanto se afrouxa 
a marcha por cau sa da areia, aproveitamos o momento 
para uma conversa com a dona Belmi ra. Ela usa os servi-
ços dos kupapatas todos os dias, no trajecto casa/merca-
do e vice-versa, pagando 100 kwanzas pela corrida 
Sentada no lugar de passageiro da moto, levava urna 
bolsa a tiracolo e um saco com o jantar para a família 
Reconheceu que os kupapatas representam urna ajuda 
muito grande para os mora dores daquela zona. 

“Aqui não temos táxis. Esses miúdos são que nos 
ajudam”, admitiu, quando des tacava os serviços desses 
rapazes, pelo facto de transportarem os passageiros 
desde o ponto de partida até à porta de casa. “Tiram-me, 
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por exemplo, da praça até mesmo ao portão da minha 
casa. E enquanto não entrar, eles tam bém não se vão”, 
regozijou-se. 

Depois de Viana, seguimos para o Kilamba Kiaxi, onde 
o movimento dos kupapatas, também, se faz presente. 
Eles têm como zona de actuação os bairros do Camama, 
Calemba II, Si mione, Fubu e Dangereux. Nesta cir-
cunscrição, a taxa cobrada por corrida é igualmente de 
100 kwanzas. 

Cacuaco, ao que nos pareceu, é o maior ‘formigueiro’ de 
moto-taxistas. Falando do seu dia-a-dia, menciona ram 
dificuldades iguais as dos seus colegas noutros pontos de 
Luanda. António Eurico, 22 anos, veio da HuíIa para ser 
kupapata em Luanda. Gosta do que faz, mas queixa-se 
da interfe rência da Polícia no processo. “Pedem muita 
gasosa”, foi com esta curta fra se que António ilustrou os 
entraves com que muitas vezes se depara. São, por este 
facto, considerados dias bas tante negros. 
Nos dias bons, um motoqueiro, como também são 
chamados, pode facturar até cinco mil kwanzas. Entre-
tanto, Eurico afirmou que, geralmen te, faz o equivalente 
a três mil Kwanzas. 

E o lucro é repartido para o abasteci mento de combus-
tível, alimentação e o resto gasta em compras de bens 
domésticos que enviam para as suas terras de origem, 
onde, muitos deles, deixaram já famílias constituídas. 

2.7  Regulamentar: o que eles querem
Jornal a capital 
06 de Agosto de 2011

Nem todos os kupapatas, estão dispersas. Agrupam-se na 
As sociação dos Motoqueíros de Angola (AMOTRANG), 
cujo presidente é Bento Rafael Em declarações a este 
semanário, ele disse que o exercício da actividade dos 
taxistas, exige uma série de condições que devem ser 
obedecidas, sendo a posse da carta de condução e uso de 
capacetes, as mais importantes. 
 
A AMOTRANG actua em 12 das 18 províncias do país 
e serve como entidade fiscalizadora e 
reguladora do exercício dos kupapatas. De acordo com 
Bento Rafael, a Associação tem desenvolvido u m acções 
de formação aos associados, com maior atenção para a 
prevenção da sinistralidade rodoviária. 

O responsável reconheceu que, al guns dos motociclistas 
fazem man0 bras perigosas que resultam muitas vezes, 
em mortes. Por isso, a direcção da associação tem estado 
a envidar es forços e a sensibilizar os homens., no sentido 
de pautarem por uma postura digna e responsável 

quando estiverem na estrada, uma vez que transportam 
vidas humanas. 

Apesar dos números assustadores de acidentes que se 
dão nas províncias o onde operam moto-taxistas, em 
Luan da, segundo Bento Rafael, a situação é e relativa-
mente calma. 

 Lamentou, porém o facto de não ser n aprovada uma lei 
que regula actividade de MotoTaxi no país. Mas observa 
que a associação está a trabalhar e a envidar esforços 
para a concretização desta lei, que, em seu entender, 
poderá dar maior visibilidade de cobertura em todo país 
da actividade dos kupapatas.
O grande pomo de discórdia entre alguns dos nossos 
entrevistados e a direcção da Associação está na actu-
ação da Polícia. Para alguns deles, a Policia representa 
obstáculo para o exercício da actividade. 

Ao contrário dessas acusações, porém. Bento Rafael res-
salvou que a Polícia tem sido uma peça fundamental na 
Regularização da actividade. De acordo com o mesmo, 
a corporação tem auxiliado a associação, na adopção 
por parte dos motoqueíros do bom comportamento nas 
estradas. 

Bento Rafael mostrou-se satisfeito com o facto de o 
número dos associa dos estar a crescer diariamente. 
Como fez saber, até ao momento estão ins critos na 
AMOTRANG um total de 121-373 (cento e vinte e um 
mil e trezentos e setenta e três) moto-taxistas.
 
Este número, contudo, é de longe aquele que representa 
o universo da queles homens, na sua maioria, antigos 
militares, que optaram por com prar ou alugar uma 
motorizada e dela fazer sua fonte de receitas.
 
Basta saber que, não são todos eles que aceitam traba-
lhar no centro da ci dade ou lá onde se fazem presentes, 
as autoridades da lei e ordem 
O que, no entanto, é verdade, é que estes kupapatas 
perante as inúmeras dificuldades que o trânsito e as estra-
das de Luanda apresentam, são uma bendita alternativa. 
Por isso, justo seria aceitar regula mentar a actividade, tal 
como a dos táxis automóveis, para o benefício de muita 
gente.
 
Nas províncias onde nasceu a iniciativa, designada-
mente, Huambo, Benguela, Huíla e Bié, são os moto-
-taxistas que detêm o monopó1ío da transpor tação de 
pessoal e mercadoria não apenas nas zonas recônditas, 
mas também no centro da cidade. 

E lá está. A sua vantagem rapidez com que se deslo-
cam e colocam os passageiros nos destinos. Mas fazen-
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do jus às afirmações de Bento Rafael, o presidente da 
AMOTRANG é importante que se tenha em conta a 
informação destes homens, já que é realmente alto o 
índice de acidentes, não raras vezes mortais, envolvendo 
motorizadas com passageiros a bordo. 

No casco urbano, de Luanda, a actividade de trans-
portação de pessoas e bens por motorizadas limita-se 
a em presas, principalmente í de segurança, que servem 
deste meio de transporte, para distribuir alimentação ao 
seu pessoal.
 
Outras empresas adoptaram motorizadas para o serviço 
de estafetas, facilitando, assim, toda a movimentação 
administrativa que, de carro, ficará encalhada nos des-
gastes engarrafamentos da cidade 

2.8  Três mil mulheres no uije vão 
 reber creditos do banco sol 

Jornal o independente 
06 de Agosto de 2011

Três mil mulheres vão receber, a partir deste mês, crédito 
bancário, no âmbito de um convénio entre o Banco Sol 
e o Secretariado Nacional da OMA, com o objectivo de 
contribuir para o combate à pobreza, informou a secre-
tária local da organização feminina, Nazaré dos Anjos 
Mendes. 

Nazaré dos Anjos prestou esta informação durante um 
encontro entre a OMA, Banco Sol e as contempladas 
para esclarecê-las sobre os procedimentos e normas para 
a concessão do crédito. A responsável da OMA acon-
selhou as mulheres a honrarem com os compromissos 
assumidos para dignificar o nome da organização e da 
camada feminina. 

A secretária da OMA explicou que o crédito visa apoiar 
as mulheres para a realização de pequenos negócios para 
combater a pobreza e contribuir para melhoria das con-
dições de vida das famílias. 
O oficial de Crédito do banco Sol no Uíge, Modesto 
Kiame, que esclareceu que o crédito garante um mon-
tante mínimo de USO 1.000 e máximo de 10 mil 
dólares americanos, equivalente em kwanzas, depen-
dendo da capacidade de cada beneficiária. 

Explicou que para ter acesso ao crédito é necessário que 
a proponente tenha negócios em activo ou plano de 
negócios, salários domiciliados no Banco Sol, declaração 
da OMA modelo de contrato mútuo e cópia de bilhete 
de identidade do mutuário.

Participara no encontro secretárias municipais e de 
secções de base da OMA e representantes do Ministério 
da Família e Promoção da Mulher dos 16 municípios da 
província. 

2.9  Administrtação cria mercados 
rurais para promover o 

 comercio no campo
Jornal de Angola
10 de Agosto de 2011

A criação de mercados rurais, para facilitar o processo 
de escoa mento e comercialização dos pro dutos cultiva-
dos na região está en tre as prioridades da Administra ção 
Municipal do Bembe, provín cia do Uíge. 
O administrador municipal, José Bunda Alberto, disse 
ontem que o município do Bembe está a bene ficiar de 
várias acções de índole social, económica e desportiva. 

O regedor da localidade do Bon de revelou ao Jornal de 
Angola que a reabilitação das estradas e a aber tura de 
mercados rurais na região vão contribuir para a melho-
ria do processo de escoamento dos produ tos alimentares 
cultivados na re gião. Alberto Panzo aconselhou os agri-
cultores do município para se integrarem nas associações 
e cooperativas agrícolas locais e constituírem pequenas 
empresas, que possam contribuir para o pro gresso sus-
tentável e equilibrado da região. 

Pelo menos 150 membros or ganizados em quatro asso-
ciações de camponeses, nas localidades de Bonde, Culo, 
Quimpemba e Quienze, apostam no aumento da pro-
dução agrícola. “Nesta época do ano, os associados estão 
a plantar hortícolas em terrenos húmidos e a preparar 
mais hecta res de terra para a plantação de mandioca, 
amendoim, batata-do ce, feijão-frade, inhame, abóbo ra, 
gergelim e outros produtos”, referiu o regedor. 

Alberto Panzo, que coordena as associações das aldeias 
do Bonde, Culo, Quimpemba e Quienze, fez saber 
que os camponeses associa dos do município do Bembe 
ne cessitam de máquinas de lavoura e vários instrumen-
tos agrícolas, pa ra a diversificação e aumento da produ-
ção de alimentos. 
“Necessitamos de máquinas de lavoura e instrumentos 
agrícolas, como enxadas, catanas, limas, re gadores e 
motobombas, para au mentarmos a produção”, disse. 
O regedor lembrou que, na épo ca agrícola anterior, os 
membros associados trabalharam cerca de 11 hectares 
de terra, com uma pro dução diversificada, que permi-
tiu colher mais de 25 toneladas de produtos alimentares 
diversos. 
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O coordenador das associações de camponeses, Adolfo 
Panzo, afirmou que, na presente época agrícola, a inten-
ção dos agricultores locais é de alargar as áreas cul-
tivadas, para mais de 14 hectares de terra, para que 
sejam aumenta das e diversificadas as quantida des de 
produtos agrícolas. 
“Temos força suficiente e se mentes para melhorar a pro-
dução. A terra também é totalmente fértil e, mesmo sem 
adubo, oferece boas condições para a produção agríco la”, 
realçou. 
O regedor esclareceu que a falta de tractores e máquinas 
de lavout4 têm dificultado o trabalho, tendo em conta 
que continuam a praticar a agricultura manual. 

2.10 Avaliação apoio do estado á mulher 
emprendedora
Jornal de Angola
11 de Agosto de 2011

O papel do Estado e da socieda de civil no apoio ao 
empreendedorismo das mulheres Angolanas foi deba-
tido ontem, em Luanda, numa conferência promovida 
pe la Organização Não-Governa mental Angolana Acção 
Humana. 
O encontro, que contou com a participação de mulheres 
de dife rentes ramos de actividade, teve como objectivo 
promover o diálo go e explorar oportunidades de parce-
ria entre os sectores público, privado e a sociedade civil, 
com vista à implementação de acções com valor estraté-
gico, para o apoio à mulher empreendedora. 
Orador do tema “Empreendedorismo na informatização 
da economia”, Graça Ngombo de fendeu a necessidade 
da dissemi nação da cultura de empreendedorismo na 
República de Angola país e salientou a sua importân cia 
no fomento de criação de pe quenas e médias empresas. 
O empreendedor. Observou de ve ser organizado, disci-
plinado, dotado de visão de negócio, per sistente, dinâ-
mico, humilde e com capacidade de assumir os riscos 
do negócio. 
A secretária-geral da Federação das Mulheres 
Empreendedoras de Angola, Henriqueta de Carvalho, 
considerou louvável a iniciativa e referiu que os assun-
tos abordados vão ser benéficos para as futuras mulheres 
empresárias.

A dificuldade de acesso ao cré dito bancário constitui 
uma das grandes barreiras para as suas as sociadas ini-
ciarem um negócio, salientou. “As nossas associadas 
não possuem, na sua maioria, ga rantias bancárias e nós 
entende mos que os bancos também não querem perder”. 
Para sair deste empecilho, referiu, “estamos a negociar 
com alguns bancos”. 

Henriqueta de Carvalho asse gurou que a Federação 
das Mu lheres Empreendedoras de Ango la tem já rubri-
cado um protocolo com o Banco Sol e com o Banco 
Millennium precisamente para desbloquear a situação. 

Assim, as associadas da Fede ração das Mulheres 
Empreende doras de Angola não vão ter de apresentar 
doravante avalista para obterem financiamento, dei-
xando essa responsabilidade a cargo da organização. 

2.11 Longe dos escritorios e papeladas, 
a rua, aescova e a espuma
Jornal o independente
13 de Agosto de 2011

A máxima de que deus só ajuda quem ajuda-se a si 
próprio é aqui aplicada sem discrepâncias e o jovem Joa-
quim neste contexto dispensa palavras. 
Joaquim Kiambele é o jovem engra xador que conta com 
quinze anos de idade. Encontra-se sempre ladeado de 
miúdos da sua idade e da mesma profissão nas portas de 
restaurantes e quiosques da marginal do Sumbe. 
O rapaz revelou que no seio dos seus amigos é chamado 
por “Lixo” o que cha mou rapidamente a minha atenção 
e perguntar logo por que daquele nome. 

O engraxador respondeu que é assim chamado porque 
durante um período o mesmo apenas engraxava ao lado 
de con tentores por temer ser escorraçado pelos donos 
dos estabelecimentos. 
O jovem contou a este semanário que os pais não con-
seguem sustentar sozinhos a casa e que por força da 
situação não viu outra coisa senão começar a engraxar 
sapatos. 
O mesmo revelou que engraxa há mais de um ano e que 
a situação tem a colmatar as dificuldades económicas 
em casa. O jovem adiantou que acorda por volta das 6 
horas manhã e que até 13 horas vai para casa isto porque 
estuda de tarde. 
Quanto a alimentação afirmou que comede tudo. 
Joaquim e o seu grupo muitas das vezes compram 
comida e repartem. Já no que toca a escola, o rapaz disse 
que estuda a 3° classe e que o seu sonho é ser motorista 
de uma empresa de construção civil. 
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2.12  Banco bai miicro finanças 
 abriu agencia

Jornal de Angola
17 de Agosto de 2011

A província de Cabinda conta desde ontem com um 
novo bal cão do Banco BAI Micro Finan ças (BMF), para 
conceder crédi to a pequenos e médios em preendedores e 
a empresas da quela região. 
Com a inauguração do novo balcão de Cabinda pre-
sidida pelo governador da província, Mawete João 
Baptista, o BMF conta agora com 15 agências insta-
ladas em Benguela, Luanda, Huíla, Uíge, Malange e 
Huambo. 

O BMF disponibiliza 30 produ tos bancários, entre os 
quais crédito agrícola ao investimento, empresa rial, 
compra de máquina de gela dos, micro propina, kit de 
engraxa dor, jovem empreendedor, micro salário, cam-
panha agrícola, micro Fixe Mais, formação, casamento, 
automóvel, alfandegário e micro crédito amigo. O presi-
dente da co missão executiva do BFM, Ari de Carvalho, 
disse na cerimónia de inauguração que, durante os sete 
anos de existência, a instituição bancária que dirige tem 
vindo a participar positivamente no desen volvimento 
humano e na redução das assimetrias sociais. 

“O Banco BAI Micro Finanças tem vindo a dar priori-
dade a uma cultura de poupança e de investi mento em 
micro, pequenas e mé dias áreas de negócios em Angola 
com cerca de 60 mil clientes, que actualmente registam 
um retorno de crédito à volta dos 95 por cento e uma 
carteira institucional de cres cimento de 103 por cento 
no ano passado. O incremento do volume de negócios 
do BMF resulta de uma equipa dinâmica e de oferta de 
produtos e soluções financeiras aos clientes”, disse. 

O vice-governador para a Área Económica, Macário 
Lembe, disse que a abertura do balcão do BFM vai 
impulsionar o aumento da pro dução na região, através 
da capta ção financeira dos particulares e das empresas 
que pretenderem in vestir em vários sectores. 
O governante sublinhou que o Executivo central está 
a trabalhar para combater a fome e a pobreza, por isso, 
os bancos comerciais de vem continuar a desempenhar o 
seu papel, para o bem-estar social. 
O representante da delegação re gional do Banco 
Nacional de Angola (BNA) em Cabinda, Miguel Ban-
ganga, sublinhou que a inauguração do novo balcão vai 
acudir às necessi dades das populações, principal mente 
dos que precisam potenciar os seus pequenos negócios. 
Miguel Banganga adiantou que o BNA tem estado 
a apelar aos bancos comer ciais para se instalarem nos 
muni cípios, para que as populações do interior possam 
também beneficiar dos serviços bancários. 

Na ocasião, o governador de Ca binda, Mawete João 
Baptista, pe diu aos responsáveis do BFM que não se 
limitem a conceder micro crédito à cidade de Cabinda, 
mas que estendam aos municípios do Belize, BucoZau 
e Cacongo, onde residem camponeses. O Banco BAI 
Micro Finanças (BFM) ini ciou a sua actividade há sete 
anos, com um capital social de 19 mi lhões de dólares 
norte-americanos. O Banco Angolano de Investimen to 
(BAI) e a empresa petrolífera norte-americana, Chevron, 
são os principais accionistas da institui ção bancária. 

2.13 Politica cambial do BNA 
 traz inumeras vantegens

Jornal de Angola 
19 agosto de 2011

A nova política cambial do BNA de abertura de conta, 
com o valor mínimo de 100 kwanzas, constitui um dos 
“caminhos certos” para a redução do volume monetário 
fora do circuito bancário oficial, avalia do em 200 mil 
milhões de kwanzas, afirmou em Luanda o director-
ge ral do Instituto de Formação Ban cária, Cândido 
Augusto Vazo 
Falando sobre as vantagens da “redução dos requisitos 
para a abertura de conta bancária,” o res ponsável susten-
tou que o aumento da bancarização impulsiona a tran-
sacção do dinheiro plástico e reduz o uso do capital em 
papel: “Acho que a política cambial do BNA, ba seada no 
Depósito e Poupança “Bankita” cria igualmente oportu-
nidades e facilidades à banca co mercial nacional em ver 
mais cédu las monetárias a circular no merca do bancário 
formal”, justificou.

Segundo o gestor, um cidadão com o seu capital banca-
rizado nem sempre precisa de dinheiro em “cash” para 
pagar despesas, pode utilizar meios disponibilizados 
pe lo banco como o sistema multicaixa e os terminais de 
pagamentos automáticos para pagar água, luz, telefone e 
fazer compras nos esta belecimentos comerciais. Quanto 
à capacidade da banca comercial em atender ao aumento 
da procura, Cândido Vaz referiu que os bancos operado-
res estão em condições de satisfazer de modo adequado 
a pro cura dos cidadãos, devido ao consi derável número 
de instituições e agências bancárias já existentes nas 18 
províncias. A nova política cambial do BNA resultou na 
assi natura de um protocolo que envol ve, numa primeira 
fase, o Bancos de Poupança e Crédito (BPC), Banco de 
Negócios Internacional (BNI), Sol, Banco Comercial 
An golano (BCA), Banco de Fomento Angola (BFA), 
Keve, BAI Micro  Finanças e o Banco de Investimen-
tos e Crédito (BIC). A iniciativa re sultou no lança-
mento, no início deste mês, de dois novos produtos do 
Banco Nacional de Angola – o Depósito “Bankita” e o 
Poupança “Bankita a Crescer”, que visam a inserção dos 
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cidadãos no sistema bancário, sobretudo os mais caren-
ciados financeiramente. 

O Depósito “Bankita” permite a abertura de conta com 
o valor mínimo de cem kwanzas e a apresenta ção de 
qualquer documento válido, podendo a mesma faci-
litar as acti vidades financeiras quotidianas através da 
utilização de um cartão multicaixa por futuros clientes 
bancários, diminuindo o risco de perda do dinheiro. O 
Depósito “Bankita a Crescer” foi criado para ajudar as 
pessoas a economizar, tendo em conta a importância da 
poupança. Para aderir a este produ to, o cidadão deve ter 
um mínimo de mil kwanzas e uma conta num dos oito 
bancos parceiros. 

2.14 Credito agricolas de campanha 
chega ao tomboco
Jornal o independente 
20 de Agosto de 2011

Seis milhões de kwanzas foram disponibilizados pelo 
Banco de Comércio e Indústria (BO) para os agriculto-
res do município do Tomboco, província do Zaire, no 
âm bito do programa Crédito Agrícola de Campanha. 
A informação foi avançada na última quinta-feira, no 
Tomboco, província do Zaire, pelo gerente do Banco 
de Comércio e Indústria (BO), no Soyo, Paulo Luvaika 
Júnior, no acto de lançamento do crédito bancário, pre-
sidido pelo administrador municipal, Gouveia Pedro da 
Silva. 

De acordo com o gestor bancário, numa primeira fase o 
Crédito Agrícola de Campanha vai contemplar 53 cam-
poneses filiados em três cooperativas e uma associação 
da sede municipal do Tomboco. O responsável solicitou 
aos beneficiários para honrarem com o compromisso, 
fazendo o reembolso dos valores dentro de dez meses. 

O administrador municipal do Tomboco, Gouveia 
Pedro da Silva, des tacou o trabalho do executivo 
Angolano na resolução dos problemas que ainda afligem 
a população, para o combate à fome e à pobreza, real-
çando que a estratégia do Governo em conceder crédito 
agrícola aos agricultores vai contribuir para o fomento 
da activi dade agrária e pediu aos beneficiários que façam 
uma gestão racional dos valores emprestados. 
“Gostaria de apelar aos benefi ciários para utilizarem o 
valor deforma racional, porque o montante equiva lente 
em kwanzas a cinco mil dólares norte-americanos será 
reembolsado dentro de dez meses”, recordou. 

Os agricultores do Tomboco foram contemplados com 
ínputs agrícolas e outros meios para o fomento da agri-
cultura na região. 

No município do Tomboco existem nove cooperati-
vas e onze associações agrícolas. Tomboco é o segundo 
município da província do Zaire a beneficiar do Crédito 
Agrícola de Campanha, depois de a sede muni cipal de 
Mbanza Kongo ter testemun hado o lançamento do pro-
grama, em Julho último. 

2.15  Roboteiros continuam 
marinalizados 
Jornal semanario o continente
19 de Agosto de 2011

O dia dos roboteiros, vulgo “bagageiros” começa muito 
cedo, por volta das cinco horas da manhã. Eles não pre-
cisam esperar uma “ordem su perior” para tirarem as 
mercadorias das casas onde são guardadas e levá-las ao 
local da comercialização. 

Os roboteiros surgiram como “cogu melos em tempo de 
chuva”, na se quência do recrudescer da guerra no inte-
rior do país, na década de oitenta e meados de noventa, 
agravada corrias as simetrias económicas resultantes 
da governação discriminatória, que provocou o êxodo 
populacional nas zonas do litoral, com maior realce para 
a capital do país. 

Este fluxo migratório foi acompan hado pelo surgimento 
de profissões e de movimentos que provocaram o sur-
gimento de novas classes sociais dentre eles os robotei-
ros. Esta classe, constituída maioritariamente por jo vens 
vindos do sul do país, é a mais marginalizada. 
Para além dos abusos diários que os roboteiros enfren-
tam, vêem-se tam bém ao braço com a presença dos 
fiscais, obrigando-os a pagar impostos ao Estado. 

A maioria não possui instrução aca démica que lhes 
permite ter acesso a formação nem meios financeiros 
para o ingresso em estabelecimentos de ensino. Por isso 
optaram por fazer trabalhos que mais se adequam à sua 
condição. 

Entre os roboteiros nota-se um clima de solidariedade, 
pois, têm um único objectivo: ganhar o pão para o sus-
tento das suas famílias que ficaram a quilómetros de 
distância. 

Não ganham muito no exercício da sua actividade, mas 
o pouco permiti-lhes comprar a alimentação e fazer 
algu mas reservas para levar à casa, quando deixarem a 
cidade capital. Muitos têm residência em Luanda e, com 
o pouco que ganham, conseguem sustentar a sua família, 
bem como custear os es tudos dos filhos. Segundo apurou 
este jornal, é voz corrente por parte dos roboteiros, que 
as políticas do Execu tivo para a juventude devem ser 
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refor muladas, dando maior oportunidade à formação 
profissional e acesso ao pri meiro emprego, bem como ao 
micro crédito com juros aliciantes. 

Para além de adultos, é notória nos últimos tempos a 
presença de adoles centes nesta prática, constituindo um 
atentado aos Direitos da Criança. Elas são obrigadas a 
trabalhar para ajudar os pais no sustento da casa, con-
forme contaram alguns entrevistados, uma vez que os 
progenitores vivem de baixo da linha de pobreza. 

Manuel Joaquim, natural de Benguela, deixou a terra 
natal aos 13 anos fugido da guerra. Em Luanda, sem 
parentes que o pudessem acolher, começou por viver na 
rua, enfrentando as mais ama rgas experiências da vida. 

A delinquência, chuva e o frio foram algumas das bar-
reiras que teve de ul trapassar, até decidir ser roboteiro. 
Agora, aos 23 anos, vive no bairro da Camama, com 
amigos, numa residên cia alugada .. 

2.16  Mototaxistas estrangeiros 
 atrofiam Luanda

Jornal semanario factual
de 20 a 27 de Agosto de 2011

O Factual consta tou que os es trangeiros, igual mente 
apelidados “dialós”, circulam na maioria das vezes 
sem documentos, quer pessoal, quer de transporte. 
Em contra partida, a Polícia de Trân sito (PI) ignora o 
dever de trabalho em detê-los, pre ferindo receber destes 
in divíduos 100 a 500 Kwanzas para a sua livre circu-
lação na periferia. 

A falta de documen tação não é a única parte constran-
gedora dos es trangeiros que ousam fazer o serviço de 
Moto Táxi, mas também a não ins trução regular do 
Código de Estrada para motoci clos, a lotação excessiva 
para motorizadas a três ro das, a falta de uso do ca pacete 
pelo proprietário e, em alguns casos, a alte ração forjada 
das mesmas motorizadas, que chegam a provocar aci-
dentes que resultam em mortes ime diatas. 
Conforme o sociólo go Samuel Menezes, a atitude da PT 
em pleno trabalho, na cidade capi tal, tem, actualmente, 
inviabilizado o cresci mento do imposto finan ceiro e o 
pagamento orientado do mesmo pelos cidadãos infrac-
tores por muitos agentes serem fa cilmente corrompidos. 
O universitário acredita que, com o comporta mento 
desta natureza apresentado pelos agentes fiscalizado-
res, o País pode soçobrar ao descrédito do seu sistema 
fiscal e de se gurança para uma de pendência financeira 
do petróleo, enquanto os im postos continuarem a en trar 
nos bolsos agudos de agentes gananciosos sem responsa-
bilidades com o povo Angolano. 

Os municípios do Cazenga, Cacuaco e Viana são os 
locais de maior roti na para a labuta nos perío dos da 
manhã e da tarde, em que os cidadãos estran geiros fazem 
das suas motorizadas o meio de subsistência financeira e 
alimentar, além de outros negócios no qual apostam em 
colectividade, como a venda de mercadoria a grosso e a 
retalho em Cantinas e armazéns para compensações em 
caso de deficit financeiro. 

Os moto taxistas abor dados pelo Factual minimizaram a 
preocupação pela documentação, argu mentando outras 
neces sidades e replicando que a actividade é temporária, 
pelo que não há neces sidade de se exigir de mais. Os 
mesmos dizem faltar uma associação fisca lizadora que 
os possa defender e ajudá-los a capacitar as normas de 
trânsito.

2.17  Kupapatas ganham mercado em 
ndalatando
Jornal de Angola
21 de Agosto de 2011

Há três anos, as motorizadas na cidade de Ndalatando, 
capital do Kwanza-Norte, eram utiliza das como meio 
de transporte indi vidual. Hoje, este meio de trans porte 
passou a ser um meio de rendimento, estando massifi-
cado em todas as ruas da cidade e arre dores, sobretudo 
agora que Ndalatando cresce a olhos vistos, mas nem 
sempre acompanhado das estruturas físicas e rodoviá-
rias que as grandes e modernas cidades oferecem. É aqui 
que as moto-táxis, vulgo kupapatas, en tram, cobrindo 
o espaço deixa do vago pelos transportes públi cos de 
passageiros. 

Porque não há serviços de táxi na verdadeira acepção 
do termo, os kupapatas desempenham um papel 
importante na transportação de pessoas e mercadorias. 
Chegam a todos os lugares, sobretudo às ruas em péssi-
mas condições, que impe dem a chegada dos transportes 
de quatro rodas. 

A reportagem do Jornal de An gola constatou no centro 
da cidade de Ndalatando e em alguns bairros periféri-
cos que o negócio é lucrati vo e ganha corpo. Em cada 
esquina ou ruela é notória a presença de vá rias motori-
zadas. Muitas pessoas encontram neste negócio a única 
fonte de rendimento e sustento. Não vivem no luxo, mas 
não pas sam fome, disse um kupapata. 

Negócio prospera o negócio é relativamente novo em 
Ndalatando, comparado com cidades como Luanda, 
Huambo ou Benguela, onde os kupapatas são já aos 
milhares e existem estruturas as sociativas em forma-
ção. Em Ndalatando, os kupapatas são hoje o meio de 
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transporte mais utilizado pelos ci dadãos, para o serviço, 
escola, mer cados e outros lugares. 

Sem paragens para carregar e descarregar os passagei-
ros, os moto-taxistas circulam de um lado para o outro 
à procura de passageiros e não complicam. Logo que 
tenham a possibilidade de le var um, levam-no até ao seu 
destino sem queixumes. 

Em cada corrida na cidade co bram 100 kwanzas. Para 
os arredo res é mais caro. Mas não se pense que em 
Ndalatando há apenas moto táxis de duas rodas, há 
também de três rodas com carroçaria, muito uti lizados 
nos países asiáticos como Índia, China e Tailândia. Estes 
têm a vantagem de levar mercadoria di versa e também 
passageiros, co brando 50 kwanzas pelo passageiro e 100 
pela carga, na cidade. Quanto mais longe fora da cidade, 
os preços da corrida sobem, mas são sempre discutidos 
antes da viagem. 

Sob a Kiucamba 
De 62 anos, o soba do bairro Ca mundai, Daniel 
Kiucamba Kamze le, pai de oito filhos, é igualmente 
um moto-taxistas. Apesar da idade e dos perigos que 
a estrada representa, ele não teme acidentes ou outros 
perigos. Diz que é cauteloso na es trada e que até agora 
não tem ra zões de queixa. Quanto à incompa tibilidade 
de ser, ao mesmo tempo, soba e kupapatas, ou moto-
-taxistas, Daniel Karnzele disse que é apenas um simples 
soba com uma família numerosa para sustentar. 

“Sou apenas um simples soba, ganho mensalmente dez 
mil Kwanzas e penso que este dinheiro não satisfaz as 
minhas despesas casei ras e, por isso, além do trabalho 
do campo e do sobado, dedico-me a esta actividade para 
ganhar algum dinheiro para sustentar a família. Antes, 
quando era jovem, dedica va-me à camionagem e por 
isso acho-me em condições de conduzir uma motorizada 
sem problemas.” 

Para ele, a facilidade na aquisição das peças sobressalen-
tes encoraja-o a continuar na profissão, porque a moto 
nunca pára e no fim do dia le va sempre para casa “algum 
dinhei ro que dá para as compras”. 

José Barradas, de 23 anos, disse estar no negócio há mais 
de um ano. Conta que o seu ganha-pão co meça com 
uma pequena manuten ção na moto às cinco da manhã e 
às seis começa a actividade, que só termina às 19 horas. 
“Este ano não tive possibilidade de ingressar no Instituto 
Normal de Educação (INE). Fiz o teste de ad missão, 
mas infelizmente não pas sei, por isso encontrei nisso a 
me lhor forma de estar na vida sem cair em actos ilícitos, 
mas tudo vou fazer para no próximo ano conseguir uma 
vaga e continuar os estudos”, disse. 

José Barradas conta que faz todos os dias trajectos dife-
rentes. Confi denciou-nos que é um negócio que “dá 
para aguentar a cozinha”. Por dia chega a facturar cinco 
a seis mil kwanzas e por mês 150 mil kwanzas. Revelou 
ainda que antes trabalhava com uma moto alheia, o que 
o obri gava a entregar diariamente dois mil kwanzas ao 
proprietário, além de manter, é claro, a moto sempre 
em condições de trabalhar, sendo que a manutenção 
também dependia de le. “Agora, que consegui comprar a 
minha própria moto, trabalho sem pressão e faço o meu 
dinheiro sem problemas”, disse. 

Funcionário aliviado 
O funcionário público Pedro Mi randa, morador do 
bairro Carreira de Tiro, fez saber que adquiriu em 
Luanda cinco motorizadas e legal para a prática do 
serviço de táxi. “Desde que coloquei as motos a tra-
balhar, há dois meses, nunca mais passei dificuldades. 
Diaria mente tenho dez mil kwanzas em mão e sinto-me 
aliviado. Com este dinheiro consigo ajudar a família nos 
gastos correntes e poupar uma parte, sem já as preocupa-
ções de quem espera pelo salário para re solver os proble-
mas do dia-a-dia”, disse visivelmente satisfeito. 
Como Pedro Miranda, Jovial Te cula e Trindade de 
Moura, também funcionários públicos, possuem duas 
motos cada um a prestar servi ço de táxi e garantiram à 
nossa re portagem que, apesar dos jovens que as condu-
zem receberem diaria mente mais de dois mil kwanzas, o 
dinheiro que recebem no fim de ca da jornada “é razoá-
vel e dá para su portar os gastos correntes”. 
Quem mais beneficia com as mo to-táxis são os muníci-
pes espalhados pela cidade. Madalena Mazaíla se disse 
que todos os dias, para se deslocar de casa ao trabalho e 
vice-versa, apanha uma motorizada.  
 
Segundo ela, desde a entrada em ex. funcionamento 
destes serviços, apensar dos constrangimentos relacio-
nados com a falta de capacetes, licença de aluguer e de 
condução por ao parte de alguns jovens, ainda as sim 
as motorizadas têm estado a facilitar a deslocação das 
pessoas.
 
“Só posso agradecer às pessoas que pensaram pôr em 
prática esta actividade nesta cidade, mas ao mesmo 
tempo aconselho a todos os moto-taxistas a tratarem da 
licença.” 
 
Para o passageiro Andrade Kissunda, as moto-táxis têm 
sido muitas vezes a sua salvação. Morador do bairro 
Vieta e pedreiro numa obra no centro da cidade, disse 
que se não fossem as moto-táxis era até muito difícil 
cumprir o horário de trabalho, uma vez ser igualmente 
j estudante. “Como não disponho de viatura, sou obri-
gado a recorrer de, aos préstimos das motos, que dão 
XIS urn grande jeito.” 
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Muitos moto-taxistas contacta dos pela nossa reporta-
gem consi deraram rentável o exercício da ac tividade em 
Ndalatando, a julgar pela adesão cada vez maior de pes-
soas que solicitam os seus serviços nos últimos tempos. 
Para eles, o seu trabalho está a melhorar a transportação 
de pes soas e bens, com viagens curtas, essencialmente 
para escolas, hospi tais e mercados. 

O moto-taxista Evaristo Sebas tião, estudante da oitava 
classe, exerce a actividade há quase dois anos e consegue 
com o trabalho jun tar diariamente dois mil kwanzas, 
dinheiro que no fim do dia entrega ao proprietário. 
“Durante a semana eu tenho também o meu dia. As 
ve zes faço mais de dois mil kwanzas, mas o contrato está 
estipulado para entregar apenas este valor e caso reste 
algo, é meu”. 
João Francisco, pai de dois filhos e antes desempre-
gado, refere que para sustentar a família a alternati va foi 
comprar uma motorizada. “Com este trabalho já me é 
possí vel sustentar a família e fazer mais coisas.” Revela 
que, apesar de ser um trabalho estafante, não o larga, 
até encontrar um trabalho com dig nidade para o seu 
ganha-pão. 

As moto-táxis em Ndalatando são na sua maioria com 
cilindrada de 50cc e grande parte dos moto-ta xis tas não 
está habilitada para con duzir, não paga taxa de circula-
ção e não usa capacete. 

O chefe de secção de viação e trân sito do Kwanzas- 
Norte, Benedito San tana, frisou que durante o período 
de actividade de moto-táxis nestas pa ragens, a direcção 
emitiu mais de mil livretes, procedeu à distribuição de 
339 aos respectivos donos, sendo que a maioria ainda 
não foi levanta da pelos respectivos titulares. 

2.18  Medidas sobre redução do valor 
minimo foi destacada pelos 
cidadãos de Luanda 
Jornal de Angola
22 de Agosto de 2011

A redução pelo Executivo, atra vés do Banco Nacional 
de Angola (BNA), do valor mínimo para a abertura 
de conta bancária a cem kwanzas foi enaltecida pela 
po pulação da capital, para quem a medida facilita a ban-
carização do dinheiro. 

Abordada pela Angop, a maioria dos citadinos foi 
unânime em afirmar que a medida vai beneficiar signifi-
cativamente a população mais des favorecida financeira-
mente, bem como aqueles que não possuem bi lhete de 
identidade, devendo fazê-lo com qualquer documento 
válido. 

Jaime Fortuna, economista e do cente universitário, 
afirmou que a baixa do valor mínimo para 100 kwanzas 
vai permitir a socializa ção da população na adesão dos 
serviços bancários, bem como pos sibilitar ao Executivo 
diminuir a quantidade de recursos fora do sis tema 
monetário. 

“Essa medida vai facilitar a in clusão de mais pessoas 
no sistema bancário e estimular a poupança das famí-
lias, que se torna num pro cesso mais natural. Com essa 
estra tégia se vai, certamente, diminuir o dinheiro fora 
do circuito e, com is to, dar-se maior eficiência ao siste-
ma monetário e a economia nacio nal só ganha”, susten-
tou. Por seu lado, o professor Mário Pinto de Andrade 
louvou a iniciativa do Executivo porque, ‘na sua óptica, 
não e possível em Angola um cidadão abrir conta com o 
valor exigido anteriormente, por considerar o vaio quer 
reduzir massa monetária em circulação elevado, fazendo 
com que poucas pessoas abrissem contas. 

O analista político ressaltou a existência de elevado valor 
fora do sistema bancário (cerca de 200 mil milhões de 
kwanzas – o equivalen te a dois mil milhões de dólares), 
salientando que a maior parte do dinheiro deve estar 
dentro do siste ma bancário, até porque fica mais seguro 
e permite aos bancos prati carem taxas de juro favoráveis. 

Para a técnica média de Gestão Empresarial, Débora da 
Silva, a medida é salutar, mas apelas às ins tituições ban-
cárias envolvidas no processo a melhor organizarem-se 
para corres ponderem à demanda que se prevê elevada, 
principal mente o Banco de Poupança e Cré dito (BPC), 
que diariamente regis ta grandes enchentes. 
Essa nova política cambial do Banco Central resulta 
de um pro tocolo com oito bancos comer ciais, nomea-
damente o de Pou pança e Crédito (BPC), de Negó cios 
Internacional (BNI), Sol, Comercio Angolano (BCA), 
Fomen to Angola (BFA), Keve, banco BAI Micro-
finanças e o de Investimen tos e Crédito (BIC). 

A iniciativa culminou com o lan çamento, no início 
deste mês do produto “Depósito Bankita”, que permite a 
abertura de conta com o valor mínimo de 1 00 kwanzas 
e a apresentação de qualquer documen to válido, visando 
essencialmente a inserção de todos os cidadãos no 
sistema bancário. 
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2.19  Bankitapode ser projecto inclusivo
Jornal de Angola 
25 de Agosto de 2011

O economista e professor univer sitário Jaime Fortuna 
solicitou na terça-feira, em Luanda, maior di vulgação 
do produto bancário De pósito Bankita, lançado a 4 de 
Agos to pelo Banco Nacional de Angola (BNA), que 
reduz o valor mínimo para a abertura de uma conta para 
100 kwanzas, para incluir todos os cidadãos no circuito 
bancário. 
“Embora o programa esteja a vingar, precisa-se de 
uma campa nha publicitária mais agressiva e abran-
gente, porque presume-se que a adesão ainda é tímida 
e o grosso da sociedade, sobretudo os cidadãos de baixa 
renda. carecem de mais explicações”, disse o eco nomista 
citado pela Angop. 

Entre outras vantagens, subli nhou que a medida ajudará 
a redu zir a massa monetária fora do cir cuito bancário 
e isso dará maior eficiência ao sistema e fará funcio nar 
a política monetária, tendo em conta que a existência 
de elevados recursos no mercado informal cria alguma 
fragilidade nos bancos. 

Em declarações sobre a redução dos requisitos para a 
abertura de contas bancárias, o professor uni versitário 
acrescentou ser uma boa medida em termos técnicos, 
mas que em termos operacionais pode obrigar as ins-
tituições bancárias a redobrarem esforços para corres-
ponder às expectativas. 

Quanto à aceitação de qualquer documento válido, 
referiu que o maior risco consiste no aluguer de contas, 
o que é pouco provável, uma vez que o Executivo criou 
me canismos para prevenir fraudes. 

O Bankita é um acordo assinado entre o BNA e o Banco 
de Poupan ça e Crédito (BPC), Banco de Ne gócios 
Internacional (BNI), Banco Sol, Banco Comercial 
Angolano (BCA), Banco de Fomento Angola (BFA), 
Banco Keve, BAI Micro  Finanças e o Banco BIC.

2.20  Abertura simplificada de conta 
bancaria 
Jornal de Angola
27 de Agosto de 2011

O Banco Nacional de Angola (BNA) introduziu, em 
colabora ção com vários bancos comer ciais, os produtos 
Depósito Ban kita e Poupança Bankita, que simplificam 
o processo de aber tura de conta bancária com um depó-
sito de 100 kwanzas e a apresentação de um documento 
de identificação, com o objectivo de inserir todos os 
cidadãos no sistema bancário. 

No entanto, segundo a agência Angop, a maioria 
da população, so bretudo os jovens com idades com-
preendidas entre os 20 e 35 anos, desconhecem a 
medida que permi te abrir uma conta bancária com 100 
kwanzas (equivalentes a dez dólares norte-americanos) e 
apre sentar um documento válido, como o passaporte ou 
a carta de condu ção. Alguns cidadãos entrevista dos pela 
Angop desconfiaram da informação, alegando ser prática 
dos bancos exigirem para a abertu ra de uma conta, no 
mínimo, um depósito equivalente a 200 dólares. 

Apenas um número reduzido ad mitiu estar ao corrente 
da facilida de de abertura de conta por terem visto a 
informação veiculada pela televisão. Grande parte dos 
inter locutores afirmou também não ter conta bancá-
ria por desinteresse e também por preferir conservar o 
dinheiro em casa. Um número mui to reduzido disse que 
possuía conta bancária e que fazia poupança. 

“Não tenho conta bancária, ne estou informado sobre 
as facilidades de abertura de conta facilitada que o 
senhor jornalista faz referência”, declarou o vendedor 
ambulante Beto Rafael, quando questionado se estava 
ao corrente dos produtos bancários Depósito Bankita 
Poupança Bankita.
 
Beto Rafael disse ser difícil fazer poupanças, porque o 
que tem conseguido não chega para comprar comida 
todos os dias. Por sua vez Paulo Jorge, companheiro de 
acti vidade de Beto Rafael, mostrou-se interessado em 
abrir uma conta bancária. Outro vendedor ambulan te, 
Manuel Guimarães Dalila, tem conta bancária, mas 
não faz pou pança, porque diz que ganha ape nas para as 
necessidades. 

Lourenço Manuel, trabalhador de uma empresa de 
segurança, dis se que está informado sobre os no vos pro-
dutos lançados bancários, mas foi contrariado quando se 
dirigiu ao Banco BIC para abrir conta e lhe exigiram 20 
mil kwanzas (equi valente a200 dólares). 
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O BNA assinou um protocolo de cooperação com os 
bancos comer ciais BPC, BNI, Sol, BCA, BFA, Keve, 
BAI Micro-finanças e mesmo, que permite a abertura 
de conta ban cária, mediante o depósito de 100 kwanzas 
e a apresentação de um do cumento de identidade, no 
âmbito dos produtos Depósito Bankita e Poupança 
Bankita. 

2.21  Serviços na baixa fechados 
 aos domingos 

Jornal de Angola 
28 de Agosto de 2011 

Aos domingos, a Baixa de Luan da tem praticamente 
todos os es tabelecimentos comerciais en cerrados. Comer 
uma refeição é quase impossível. Fazer com pras muito 
menos. A grande ca pital de Angola está a precisar de 
espaços comerciais. Os luan denses por enquanto ficam 
pelo “negócio fechado”. 

A Baixa de Luanda quase encerra os seus negócios aos 
domingos. Restaurantes, boutiques, lojas de brindes, 
casas de câmbios, quios ques e livrarias ficam fechados. 
Os luandenses lamentam o facto e di zem que os empre-
sários são os que mais perdem, porque quem quiser 
“fechar” um bom negócio recorre ao mercado informal. 
Jorge Sousa, gestor de hotela ria, pegou na família e 
foi passear para a Baixa de Luanda, com o in tuito de 
almoçar e fazer algumas compras. Mas encontrou tudo 
en cerrado. Os poucos restaurantes abertos não tinham 
um só lugar vago e havia dezenas de clientes na lista de 
espera. 
“A nossa cidade é linda, mas na Baixa de Luanda não há 
movi mento aos domingos, ao contrá rio de outros países, 
onde os cen tros históricos das cidades têm uma grande 
dinâmica, sobretudo em ofertas culturais e de lazer”,  
referiu Jorge Sousa.  . 

O gestor de hotelaria considera que é urgente revitali-
zar a Baixa. “E uma questão de hábito. Quando houver 
lojas, jardins, restaurantes, esplanadas, cinemas, teatros 
na Baixa de Luanda. As pessoas aca bam por frequentar 
esta parte da ci dade”, disse. 

Laura Cristina trabalha numa das livrarias mais antigas 
do país. Co nhece outros países e os hábitos e movimen-
tos que Luanda regista aos domingos não têm com-
paração possível. Conta que a sua livraria já chegou a 
abrir aos sábados, mas por falta de clientes, hoje nem 
aos sábados funciona: “trabalhamos de segunda a sexta-
-feira e por falta de clientes somos forçados a fechar aos 
sábados e aos domingos”, disse 
“Em Luanda é impossível ao do mingo fazer um pro-
grama que in clua compras. Não é só aos domin gos. 

Mesmo a partir de sexta – feira quase já não se sente 
movimento aqui na Baixa de Luanda”, afirmou Laura 
Cristina. 

Juseta Manuel gosta de “curtir” é com os filhos na Baixa 
de Luanda. Encontramo-la a ver uma montra de roupa 
para crianças. Como a loja estava encerrada ficou pelo 
olhar, embora tivesse vontade de comprar roupa para a 
filha que levava ao colo. Para ela, Luanda fica com vida 
aos sábados e domingos nas zonas suburbanas, como 
Sambizanga, Rangel e Cazenga, onde se regista um 
movimento frenético. “Aos domingos en contramos nos 
Congoleses o am biente da semana ou até melhor. Jo vens 
a jogarem futebol ou basquete bol em campos improvisa-
dos. Sa lões de beleza e botequins improvi sados a atende-
rem as clientes. E lin do ver a alegria estampada no rosto 
das pessoas que frequentam essas zonas”, referiu. 

Laura Cristina reconheceu que os empresários fecham 
as casas comerciais aos domingos porque não dá lucro. 
“Cada qual com a sua visão comercial. E bem verdade 
que muitos de nós aqui não temos o hábito de almoçar 
aos domingos com a família num restaurante e ir O gesto 
comprar uma peça de roupa ou cal çado. Mas fora do 
país fazemos is so”, precisou. Zungueiras sem descanso 

Se para os grandes comercian tes o domingo não é dia 
de ven das, para as zungueiras a realida de é diferente. 
Eugénia Francisco é Zungueiras. Ela vende todos os dias 
da semana excepto aos sába dos, mas tem o domingo 
como me lhor dia de vendas. Encontramo-la em frente 
à igreja dos Remédios a vender objectos sagrados. A 
jovem de 28 anos disse à nossa reporta gem que é neste 
dia que mais factu ra: “eu só vendo objectos sagrados 
e é no domingo que maior número de pessoas aqui se 
desloca. Então aproveito esta enchente para des pachar 
o meu negócio que nem sem pre consigo vender nos dias 
nor mais”, explica. 

Eugénia conta que desde que op tou pela venda de objec-
tos sagra d9s, apenas descansa aos sábados. “E normal-
mente aos sábados que descanso. Aproveito para lavar a 
roupa das crianças e tratar da mi nha casa, até porque os 
meus filhos ainda são menores”, disse. 
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2.22  Colocação de agências bancarias 
em mercados oficiais de Luanda
Jornal de Angola 
29 de Agosto de 2011

O presidente do Conselho Fiscal da Associação Provincial 
de Luanda dos Vendedores, Sebastião Gambôa, defen-
deu ontem a criação de agên cias bancárias nos mercados 
oficiais da capital para se evitar a circulação frequente de 
valores fora do siste ma bancário. 

Falando à imprensa, Sebastião Gambôa disse que, com a 
instala ção de agências bancárias em mercados, os vende-
dores teriam a no ção da importância do sector ban cário 
nas suas vidas. 
A associação já teve encontros com as estruturas do 
Governo da Província de Luanda para que o pro jecto 
seja materializado. 

Sobre a venda ambulante, Sebas tião Gambôa infor-
mou que a asso ciação está a sensibilizar este seg mento 
do mercado informal para que deixe de comercializar 
produ tos à berma das estradas, porque is so põe em risco 
a própria vida. 

Para o responsável da Associa ção dos Vendedores da 
província de Luanda, os vendedores ambu lantes devem 
trabalhar em locais fechados, onde existe energia eléc-
trica, água corrente, pontos de con servação de produtos 
e com segu rança adequada. 
 

2.23 Produto bancario lançado pelo 
bna é vantajoso para comunidades 
rurais
Jornal de Angola
24 de Agosto de 2011

O produto bancário Depósito Bankita, lançado a 4 de 
Agosto pelo Banco Nacional de Angola 
(BNA), que reduz para 100 o valor mínimo para a aber-
tura de uma conta bancária e a apresentação de qual-
quer documento válido, vai facilitar, essencialmente, as 
comunidades rurais e famílias de baixa renda. 

A afirmação é do professor uni versitário Mário Pinto 
de Andrade, para quem a medida afigura-se co rno uma 
inovação salutar nos servi ços do BNA, uma vez que 
permiti rá incluir as pessoas mais desfavo recidas, quer 
documentalmente, quer financeiramente, no sistema 
bancário, sem muito esforço. 

Em entrevista concedida ontem à ANGOP, a propó-
sito do tema “A redução dos requisitos para a aber tura 
da conta”, destacou que “é uma boa iniciativa, porque 

facilita rá significativamente as famílias de baixa renda 
e que não possuem bi lhete de identidade, principal-
mente as que vivem em zonas rurais, onde os bancos são 
escassos”. 

Relativamente às enchentes que se registam nos bancos, 
Mário Pin to de Andrade manifestou-se opti mista 
num desempenho positivo das instituições bancárias 
envolvi da no processo, dado o longo período de cam-
panha de educação fi nanceira realizada pelo BNA, a 
modernização dos bancos e o sur gimento gradual de 
novas agên cias. O docente louvou, entretanto, a inicia-
tiva do Executivo, salien tando que permitirá dinamizar 
o processo de bancarização, elevar o activo dos bancos e 
incluir pessoas de distintos escalões (sem descri minação) 
no sistema. “Era difícil abrir conta com o valor mínimo 
exigido outrora, cerca de 200 dóla res”, reconheceu. 

Mário Pinto de Andrade conside rou a medida de acer-
tada, mas ape lou ao BNA a expandir esse projec to ao 
interior do país, sobretudo nos municípios estratégicos 
onde não há agências dos bancos comerciais, e não se 
limitar aos centros urba nos. Questionado sobre as vanta-
gens da medida, afirmou que quan to mais dinheiro os 
cidadãos depositarem nos bancos, mais haverá para 
financiar a economia, os pro jectos do governo e o 
próprio de senvolvimento do país. 

“Portanto, a maior parte da popu lação deve estar dentro 
do sistema bancário. Esperamos que os ban cos comer-
ciais adiram a essa cam panha do governo e que no final 
do ano tenhamos mais pessoas com contas. Mas não é 
só abrirem con tas, devem também depositar di nheiro 
nessas contas. E mais segu ro guardar o dinheiro no 
banco do que em garrafões ou colchões”, aconselhou. 

No âmbito do Depósito Bankita, o BNA, o Banco 
de Poupança e Cré dito (BPC), Banco de Negócios 
In ternacional (BNI), Banco Sol, Ban co Comercial 
Angolano (BCA), Banco de Fomento Angola 
(BFA), Banco Keve, BAI Micro-finanças e Banco de 
Investimentos e Crédito (BIC) assinaram um proto-
colo de cooperação neste projecto. O Ban co Nacional 
de Angola (BNA) per mite a abertura de conta com o 
va lor mínimo de 100 kwanzas e a apresentação de qual-
quer docu mento válido (cédula, certidão de nascimento, 
carta de condução, en tre outros), visando essencialmente 
a inserção de todos os cidadãos no sistema bancário. 
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2.24  Bai micro finanças com carteira de 
10 milhões de dólares para crédito
Jornal de economia e finanças 
23 de Agosto de 2011

O Banco BAI Micro Finanças (BMF) dispõe de uma 
cartei ra estimada em 10 milhões de dólares norte-ame-
ricanos para financiar créditos agrícolas ao investimento 
no país, con forme anunciou o presidente da comissão 
executiva, Ari de Carvalho. 

O dirigente que falava no acto de inauguração da nova 
agência do BMF em Cabinda referiu que o montante 
a fi nanciar insere-se num acordo assinado em parceria 
com o Banco de Desenvolvimento Angolano (BDA), 
para parti cipar no crescimento da activi dade agrícola 
em todo o país. 

Para o gestor bancário, se a província de Cabinda onde 
está, agora, instalado o novo balcão ao BMF apresentar 
bons projectos para o sector agríco la, a maior parte do 
montante vai ser destinada para a região, sublinhando 
que a instituição que dirige não tem valores es pecíficos 
para financiar projec tos, pois, o banco é uma ins tituição 
que atende o mercado caso por caso de acordo com as 
necessidades dos clientes. 

Ari de Carvalho afirmou ainda que o banco não dispõe 
de montantes específicos para conceder créditos em 
Cabinda. “Temos alguma ideia do que queremos desen-
volver na re gião. O valor para a nossa acti vidade em 
Cabinda é infinito, esperamos ter boas perspecti vas 
nesta região do território nacional”, disse. 

De acordo com o gestor ban cário, fruto da boa dinâ-
mica demonstrada nos seus servi ços durante os sete anos 
de existência, o BMF conseguiu manter cerca de 60 mil 
clientes que registam um retomo de crédito na ordem dos 
95 por cento e uma carteira institucional de crescimento 
de 113 por cento atingida no ano passado. Adiantou que 
o incremento do volume de negócios do BMF resulta de 
uma equipa dinâmi ca da oferta de produtos e so luções 
financeiras aos clientes. 

O Banco BAI Micro Finan ças com uma excelente política 
de concessão de empréstimos no mercado que se adequa 
à capacidade de reembolso permitiu manter um espírito 
duradouro com os seus clien tes, facilitando a adesão de 50 
empresas ao programa de parcerias e o registo de vários 
serviços dos clientes tradicio nais da instituição bancária. 
O BMF possui cerca de 30 produtos destinados aos dife-
rentes segmentos dos sectores de actividade, onde se inclui 
o atendimento do beneficiário da economia não contro-
lada, transformando-o num agente activo e suportado de 
outras formas mais relevadas da or ganização empresarial. 

Segundo Àri de Carva lho, o BMF, com sete anos no 
mercado, como novo banco comercial, tem-se orien-
tado sempre na forma inovadora para a sua participação 
activa no desenvolvimento humano e a redução das assi-
metrias que se observam na instituição tem vindo a dar 
prioridade a uma cultura de poupança e de investimento 
em micro, pe quenos e médios negócios em Angola. 

Produtos atractivos 
O Banco BAI Micro Finanças (BMF) tem 30 produtos 
dis poníveis para a economia, dos quais se destacam o 
crédito agrícola ao investimento, em presarial, compra 
de máquina de gelados, micro-propina, kit de engra-
xador, jovem em preendedor, micro salário, campanha 
agrícola, micro-fixe Mais, formação, casamento, auto-
móvel, alfandegário e micro-crédito amigo, totalmente 
atractivos para os clientes que queiram investir num dos 
seg mentos. 

O presidente da comissão executiva, Ari de Carvalho, 
disse que para um cliente adquirir um crédito no BMF 
deve possuir os documentos básicos, que são a identifica-
ção e um plano de negócios para que os técnicos possam 
avaliar caso por caso a in tenção do negócio. De acor do 
com o responsável má ximo do BMF, a ideia é ter um 
banco de micro-finanças com um processo diferente de 
análise do crédito de um banco tradicional. 

“O BMF tem uma manei ra operacional diferente da 
banca comercial. Temos este balcão em Cabinda e os 
téc nicos das equipas móveis irão ao encontro do cliente 
para fazerem uma análise do projecto. Depois da apro-
vação, far-se-á o desembol so. Na verdade, temos esta 
agência como a central. Tal vez, no futuro, vamos ter 
outras agências em Cabinda, mas, de momento as nossas 
equipas irão a vários muni cípios para contactarem os 
potenciais clientes”, disse, referindo que o valor míni mo 
para o crédito é de 500 dólares americanos, equiva lentes 
em kwanzas. 

Com a inauguração da nova agência, o BMF conta 
agora com 15 balcões insta lados em Cabinda, Bengue la, 
Huambo, Huíla, Malanje, Uíje e Luanda. A capital do 
país tem o maior número de balcões, com um total de 
oito, onde o Banco BAI Micro Fi nanças aposta na qua-
lidade dos seus serviços. 

As portas estão abertas para todas as pessoas que não 
fazem parte do circuito ban cário de Angola abrirem 
uma conta no BMF para se habili tarem do crédito de 
consumo, desde alguém que queira com prar uma geleira, 
uma mobília a muito mais. Também temos créditos 
específicos para todos os segmentos, desde de micro, 
pequenas e médias empresas para quem quiser iniciar 
um negócio, ter capitais de giro ou fazer investimentos 
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para uma pequena fábrica. Podemos, ain da, fazer parte 
de alguns proto colos de programas que o Go verno tem 
para a agricultura”, esclareceu. 

Mais bancos 
Com a abertura da nova agên cia do BMF, a província 
conta a90ra com 12 operadoras bancárias, designada-
mente BAI, BCA, Banco de Poupança e Crédito (BPC), 
Millennium Angola, Banco Sol, Banco In ternacional de 
Crédito (BIC), Banco de Fomento Angola (BFA), Banco 
de Comércio e Indústria (BCI), Totta Angola e Banco 
Espírito Santo Ango la (BESA), o que é uma mais valia 
para província porque tem merecido uma atenção dos 
bancos comerciais. 

Para o vice-governador Macário Lembe, a abertura 
da nova agência do BMF vai impulsionar a produção 
atra vés da capacitação financeira daqueles que queiram 
inves tir na província. De acordo com o governante, 
todas as pessoas que beneficiarem dos micro créditos do 
BMF deverão assumir a respon sabilidade de aplicarem 
de maneira positiva os valores emprestados pelo banco. 
O governador de Cabinda, Mawete João Baptista, 
aler tou aos responsáveis da nova agência bancária que 
os cré ditos a conceder não devem limitar-se apenas à 
cidade de Cabinda, mas estender-se aos municípios do 
Belize, Buco  Zau, Cacongo e principalmen te àquelas 
zonas onde estão a ser reabilitadas as estradas secundá-
rias e terciárias para que as populações possam, também, 
beneficiar dos servi ços bancários. 

O bancário Miguel Ban ganga, do Banco Nacional de 
Angola (BNA), referiu que o órgão reitor da política 
mone tária no país tem estado a ape lar os bancos comer-
ciais para se -instalarem nos municípios do interior com 
o objectivo de estenderem os seus serviços. 

2.25  Colocação de agências bancarias 
em mercados oficiais de Luanda
Jornal de Angola 
29 de Agosto de 2011

O presidente do Conselho Fiscal da Associação Provincial 
de Luanda dos Vendedores, Sebastião Gambôa, defen-
deu ontem a criação de agên cias bancárias nos mercados 
oficiais da capital para se evitar a circulação frequente de 
valores fora do siste ma bancário. 

Falando à imprensa, Sebastião Gambôa disse que, com a 
instala ção de agências bancárias em mercados, os vende-
dores teriam a no ção da importância do sector ban cário 
nas suas vidas. 

A associação já teve encontros com as estruturas do 
Governo da Província de Luanda para que o pro jecto 
seja materializado. 

Sobre a venda ambulante, Sebas tião Gambôa infor-
mou que a asso ciação está a sensibilizar este seg mento 
do mercado informal para que deixe de comercializar 
produ tos à berma das estradas, porque is so põe em risco 
a própria vida. 

Para o responsável da Associa ção dos Vendedores da 
província de Luanda, os vendedores ambu lantes devem 
trabalhar em locais fechados, onde existe energia eléc-
trica, água corrente, pontos de con servação de produtos 
e com segu rança adequada. 
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3  MERCADO INFORMAL 

3.1  Vendedores ambulantes inundam 
ruas de discos piratas 
Jornal de Angola 
04 de Agosto de 2011

O representante da União Na cional dos Artistas e 
Composito res (UNAC) em Cabinda, Alberto Zau, 
defendeu a criação na pro víncia de lojas para venda 
de material discográfico para de sencorajar a prática de 
pirata ria, que aumenta na região a ca da dia que passa. 
Alberto Zau referiu que a falta de estabelecimentos 
comerciais es pecializados está a propiciar a pi rataria, 
pois, as pessoas interessa das em comprar discos originais 
não sabem onde os adquirir. 

Como não existem discotecas, os consumidores são 
obrigadas a ad quirir CD e DVD directamente aos ven-
dedores ambulantes espalha dos pela cidade. 
Para o músico Alberto Zau, a pi rataria além de consti-
tuir crime pre judica financeiramente os músicos porque 
a obra pirateada reduz o pre ço e a procura pela obra 
original. 

Acrescentou que os custos de pro dução de um álbum 
discográfico em Angola são muito elevados, “por is so 
temos de dar combate serrado à pirataria com medidas 
administrati vas e a criação de incentivos para permitir a 
redução dos custos de pro dução, transporte e de espaços 
espe cializados para venda de discos. 
“A produção do disco ainda é muito cara em Angola, 
porque todo o material que o artista e as indús trias cul-
turais utilizam, é importa do, portanto, até chegar ao 
consu midor há um preço a pagar,”disse. 
Alberto Zau é de opinião que se houver uma redução nas 
tarifas de importação de equipamentos “fono gráficos e 
videogramas”, os preços nos discos e de outros materiais 
po dem descer significativamente. Alberto Zau asseverou 
que a União Nacional dos Artistas e Composito res está 
a desenvolver esforços junto do Governo Provincial de 
Cabinda e dos órgãos de fiscalização, que vi sam melho-
rar a vida profissional dos músico e de todo o sector 
cultural. 

O director provincial em exercí cio da Polícia de 
Inspecção das actividades Económicas, Daniel Fu ti, 
reconhece que existe na provín cia muita pirataria “uma 
vez que é notória a presença de muitos jo vens a deambu-
lar pela via pública vendendo discos”. 

Para inverter esta prática, Daniel Futi considera impres-
cindível o des mantelamento dos focos de reprodu ção 
discográficas, que apreenden do simplesmente o mate-

rial pira teado os vendedores ambulantes não é suficiente 
para desencorajar a actividade de contrafacção que tem 
origem em Luanda, RDC e Congo Brazaville. 

Daniel Futi revelou que a Polícia de Inspecção das 
Actividades Eco nómicas apreendeu 6.643 discos 
pi rateados no ano passado, enquanto no primeiro semes-
tre deste ano já foram apreendidos 794. 

Música em Cabinda 
Fazendo avaliação da música que é produzida em 
Cabinda, Alberto Zau considerou-a positiva, já que a 
cada dia que passa surgem no mercado novos talentos 
e com um pouco mais de incentivos, “a quali dade do 
trabalho passa a ser certa mente melhor. A música, feita 
em Cabinda tem merecido o reconhe cimento nacional e 
internacional, mas a grande dificuldade reside na carên-
cia de produtores executivos que promovam espectá-
culos, pois na música não basta gravar nem tão pouco 
vender uma obra disco gráfica para resolver os problemas 
sociais dos artistas”. Alberto Zau referiu que “fruto da 
qualidade da música feita em Cabinda, a provín cia já 
conquistou o melhor troféu do Top dos Mais Queridos e 
recen temente o grupo cultural Kintuene Ntunga Nzola, 
ganhou o prémio nacional de cultura e artes na cate goria 
de danças tradicionais”. 

Centros culturais 
A falta de centros culturais com condições técnicas 
apropriadas pa ra espectáculos constitui preocupa ção 
da UNAC em Cabinda. Alberto Zau referiu que a falta 
desses espaços na província, os ar tistas são obrigados a 
realizar es pectáculos em recintos desporti vos, tornando 
as actividades sem qualidade, pois, reiterou, para que um 
espectáculo musical seja bom é fundamental que a sala 
tenha filtros de som para evitar a poluição do ambiente 
exterior, microfones, va rões e cabine técnica. “A criação 
de •• centros culturais ou recreativos em toda a pro-
víncia vai permitir aos mú sicos promover espectáculos 
cultu rais a custos mínimos para garantir o seu sustento” 
frisou Alberto Zau. 

O Centro Cultural chiloango, é um dos poucos locais 
que a provín cia possui neste momento e tem acolhido 
vários espectáculos, ape sar de não ter boas condições 
técni cas. Alberto Zau recorda os centros recreativos, 
Brinca na Areia, Ma baia, Samba Bar e Bar Yeye, que 
nas décadas de 60 e 70 serviram de principais palcos de 
diversão. 
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3.2  Sob o “dorso” dos kupapatas 
Jornal a capital 
06 de Agosto de 2011

Era uma actividade, até há pouco, confinada a algumas 
províncias do país, tais como Huambo e Benguela. Hoje 
por hoje, a moda chegou à capital do país. Centenas de 
pessoas, sobretudo das zona periferia, dependem dos 
serviços dos kupapatas, homens com lições bem estu-
dadas nas de ori gem, aplicam também a fórmula no 
terreno fértil como é Luanda. 

Marcelino Augusto, por exemplo, natural da provin-
cia do Huambo, deixou, em 2004, o Planalto Central 
e imigrou para Luanda, em busca de me lhores condi-
ções de vida. Já na capital do país, Augusto dedicava-
-se à venda ambulante no centro da cidade. Juntou os 
lucros a zunga até ao equivalente a 100 mil kwanzas, 
suficiente para adquirir na motorizada. A partir desta 
altura, o menino do Huambo partiu para uma nova 
forma de ganhar a vida. Nascia um motociclista, conhe-
cidos entre, como “kupapatas”. 

“Sofria muito quando zungueiro. Os fiscais prendiam 
o meu negócio. Por isso e por outras situ ações, tive de 
fazer pou pança para comprar uma motorizada na praça 
do Kicolo”, recordou. 

Como ele, muitos jov ens, em Luanda, dedi cam-se à 
actividade de transporte de pessoas e mercadorias de 
um ponto para outro, lá onde a circulação automóvel 
é escassa e precária, elegendo, com incidência, os cha-
mados bairros novos de  Luanda, circunscrições  onde 
os serviços de transporte públicos e privado não se 
fazem sentir. Foi no município de Viana, na zona do 
ex-Mercado da Estalagem que equipa de reportagem 
do A Capita encontrou um aglomerado de kupapatas. 
Falaram-nos do seu dia-a-dia e dos riscos inerentes à 
actividade, bem como do prazer que sentem ao trans-
portar pessoas até à porta de casa. 

A maioria é proveniente das provín cias do centro, cen-
tro-sul e sul do país, com destaque para o Huambo, 
Ben guela, Huíla e Bié. E muitos destes ho mens já pra-
ticavam o mesmo negócio nas terras de origem. É o 
caso de Domi nique, 30 anos, oriundo do Huambo, que 
possui duas motorizadas. Urna no Huambo, a trabalhar 
com o seu irmão menor e outra que usa na capital do 
país, no mesmo processo. 
“Foi o meu primo, quem me convidou para vir traba-
lhar em Luanda. Disse-me que por cá ha via muitos pas-
sageiros e eu aceitei”, justificou Do minique, que reco-
nhece, também, ser um grande desafio ser kupapata em 
Luanda. 

É que apesar de ser mui ta clientela, há muitos riscos e 
factores que con dicionam a actividade. Uma delas é a 
mão pesada da Polícia, a que se junta o desrespeito por 
parte dos automobilistas, além dos constantes atentados 
de que são vítimas por parte dos meliantes. 
“A polícia exige-nos car ta de condução e, quan do não 
as temos, pedem dinheiro. Se não dermos, prendem as 
nossas mo tos”, queixou-se, ao recor dar os tempos em 
que a actividade dos kupapata começava nas primeiras 
horas do dia, para facilitar a vida daquelas pessoas que se 
levantam ás primei ras horas do dia. Entretan to, segundo 
disse, tiveram de iniciar os trabalhos um pouco mais 
tarde devido aos constantes assaltos de que serem alvos. 

“Começávamos a tra balhar às 41100 da manhã e só ter-
minávamos às 23hoo. Mas, “tivemos que parar, porque 
os bandidos nos perse guiam muito”, informou. 
Manelas, 25 anos, foi o kupapata com quem o A Capital 
andou durante quatro horas no município de Viana, que 
pos sibilitou a entrada nos bairros Capalan ga, Caprédio, 
Boa Fé, Caop, Mulenvos de baixo, Rio Seco e vivemos, 
de perto, o quotidiano do moto-taxistas, sempre apres-
sado e com uma única intenção: lucrar o máximo 
possível. 

As manobras eram, de facto, perigo sas. Parecia até 
que Manelas nem se quer se importava com os carros 
que vi nham à sua frente. “Kota, não fica com medo”. 
Era desta forma que procurava tranquilizar o repórter, 
pouco acostu mado a essas realidades. 

Ao longo do trajecto pelo interior do bairro Capredio, 
foram avistados outros kupapatas, sempre acompa-
nhados dos respectivos passageiros. Enquanto se afrouxa 
a marcha por cau sa da areia, aproveitamos o momento 
para uma conversa com a dona Belmi ra. Ela usa os servi-
ços dos kupapatas todos os dias, no trajecto casa/merca-
do e vice-versa, pagando 100 kwanzas pela corrida.

Sentada no lugar de passageiro da moto, levava urna 
bolsa a tiracolo e um saco com o jantar para a família 
Reconheceu que os kupapatas representam urna ajuda 
muito grande para os mora dores daquela zona. 
“Aqui não temos táxis. Esses miúdos são que nos 
ajudam”, admitiu, quando des tacava os serviços desses 
rapazes, pelo facto de transportarem os passageiros 
desde o ponto de partida até à porta de casa. “Tiram-me, 
por exemplo, da praça até mesmo ao portão da minha 
casa. E enquanto não entrar, eles tam bém não se vão”, 
regozijou-se. 

Depois de Viana, seguimos para o Kilamba Kiaxi, onde 
o movimento dos kupapatas, também, se faz presente. 
Eles têm como zona de actuação os bairros do Camama, 
Calemba II, Si mione, Fubu e Dangereux. Nesta cir-
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cunscrição, a taxa cobrada por corrida é igualmente de 
100 kwanzas. Cacuaco, ao que nos pareceu, é o maior 
‘formigueiro’ de moto-taxistas. Falando do seu dia-
-a-dia, menciona ram dificuldades iguais as dos seus 
colegas noutros pontos de Luanda. António Eurico, 22 
anos, veio da HuíIa para ser kupapata em Luanda. Gosta 
do que faz, mas queixa-se da interfe rência da Polícia no 
processo. “Pedem muita gasosa”, foi com esta curta fra se 
que António ilustrou os entraves com que muitas vezes 
se depara. São, por este facto, considerados dias bas tante 
negros. Nos dias bons, um motoqueiro, como também 
são chamados, pode facturar até cinco mil kwanzas. 
Entre tanto, Eurico afirmou que, geralmen te, faz o equi-
valente a três mil Kwanzas. 

E o lucro é repartido para o abasteci mento de combus-
tível, alimentação e o resto gasta em compras de bens 
domésticos que enviam para as suas terras de origem, 
onde, muitos deles, deixaram já famílias constituídas. 

3.3  Regulamentar: o que eles querem
Jornal a capital 
06 de Agosto de 2011

Nem todos os kupapatas, estão dispersas. Agrupam-se na 
As sociação dos Motoqueíros de Angola (AMOTRANG), 
cujo presidente é Bento Rafael Em declarações a este 
semanário, ele disse que o exercício da actividade dos 
taxistas, exige uma série de condições que devem ser 
obedecidas, sendo a posse da carta de condução e uso de 
capacetes, as mais importantes. 
 
A AMOTRANG actua em 12 das 18 províncias do país 
e serve como entidade fiscalizadora e 
reguladora do exercício dos kupapatas. De acordo com 
Bento Rafael, a Associação tem desenvolvido u m acções 
de formação aos associados, com maior atenção para a 
prevenção da sinistralidade rodoviária. 

O responsável reconheceu que, al guns dos motociclistas 
fazem man0 bras perigosas que resultam muitas vezes, 
em mortes. Por isso, a direcção da associação tem estado 
a envidar es forços e a sensibilizar os homens., no sentido 
de pautarem por uma postura digna e responsável 
quando estiverem na estrada, uma vez que transportam 
vidas humanas. 

Apesar dos números assustadores de acidentes que se 
dão nas províncias o onde operam moto-taxistas, em 
Luan da, segundo Bento Rafael, a situação é e relativa-
mente calma. 

 Lamentou, porém o facto de não ser n aprovada uma lei 
que regula actividade de MotoTaxi no país. Mas observa 

que a associação está a trabalhar e a envidar esforços 
para a concretização desta lei, que, em seu entender, 
poderá dar maior visibilidade de cobertura em todo país 
da actividade dos kupapatas. O grande pomo de discór-
dia entre alguns dos nossos entrevistados e a direcção 
da Associação está na actuação da Polícia. Para alguns 
deles, a Policia representa obstáculo para o exercício da 
actividade. 

Ao contrário dessas acusações, porém. Bento Rafael res-
salvou que a Polícia tem sido uma peça fundamental na 
Regularização da actividade. De acordo com o mesmo, 
a corporação tem auxiliado a associação, na adopção 
por parte dos motoqueíros do bom comportamento nas 
estradas. 

Bento Rafael mostrou-se satisfeito com o facto de o 
número dos associa dos estar a crescer diariamente. 
Como fez saber, até ao momento estão ins critos na 
AMOTRANG um total de 121-373 (cento e vinte e um 
mil e trezentos e setenta e três) moto-taxistas.
 
Este número, contudo, é de longe aquele que representa 
o universo da queles homens, na sua maioria, antigos 
militares, que optaram por com prar ou alugar uma 
motorizada e dela fazer sua fonte de receitas.
 
Basta saber que, não são todos eles que aceitam traba-
lhar no centro da ci dade ou lá onde se fazem presen-
tes, as autoridades da lei e ordem. O que, no entanto, 
é verdade, é que estes kupapatas perante as inúmeras 
dificuldades que o trânsito e as estradas de Luanda apre-
sentam, são uma bendita alternativa. Por isso, justo seria 
aceitar regula mentar a actividade, tal como a dos táxis 
automóveis, para o benefício de muita gente.
 
Nas províncias onde nasceu a iniciativa, designada-
mente, Huambo, Benguela, Huíla e Bié, são os moto-
-taxistas que detêm o monopó1ío da transpor tação de 
pessoal e mercadoria não apenas nas zonas recônditas, 
mas também no centro da cidade. 

E lá está. A sua vantagem rapidez com que se deslo-
cam e colocam os passageiros nos destinos. Mas fazen-
do jus às afirmações de Bento Rafael, o presidente da 
AMOTRANG é importante que se tenha em conta a 
informação destes homens, já que é realmente alto o 
índice de acidentes, não raras vezes mortais, envolvendo 
motorizadas com passageiros a bordo. 

No casco urbano, de Luanda, a actividade de trans-
portação de pessoas e bens por motorizadas limita-se 
a em presas, principalmente í de segurança, que servem 
deste meio de transporte, para distribuir alimentação ao 
seu pessoal.
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Outras empresas adoptaram motorizadas para o serviço 
de estafetas, facilitando, assim, toda a movimentação 
administrativa que, de carro, ficará encalhada nos des-
gastes engarrafamentos da cidade 

3.4 Administrtação cria mercados 
rurais para promover o 

 comercio no campo
Jornal de Angola
10 de Agosto de 2011

A criação de mercados rurais, para facilitar o processo 
de escoa mento e comercialização dos pro dutos cultiva-
dos na região está en tre as prioridades da Administra ção 
Municipal do Bembe, provín cia do Uíge. 
O administrador municipal, José Bunda Alberto, disse 
ontem que o município do Bembe está a bene ficiar de 
várias acções de índole social, económica e desportiva. 

O regedor da localidade do Bon de revelou ao Jornal de 
Angola que a reabilitação das estradas e a aber tura de 
mercados rurais na região vão contribuir para a melho-
ria do processo de escoamento dos produ tos alimentares 
cultivados na re gião. Alberto Panzo aconselhou os agri-
cultores do município para se integrarem nas associações 
e cooperativas agrícolas locais e constituírem pequenas 
empresas, que possam contribuir para o pro gresso sus-
tentável e equilibrado da região. 

Pelo menos 150 membros or ganizados em quatro asso-
ciações de camponeses, nas localidades de Bonde, Culo, 
Quimpemba e Quienze, apostam no aumento da pro-
dução agrícola. “Nesta época do ano, os associados estão 
a plantar hortícolas em terrenos húmidos e a preparar 
mais hecta res de terra para a plantação de mandioca, 
amendoim, batata-do ce, feijão-frade, inhame, abóbo ra, 
gergelim e outros produtos”, referiu o regedor. 

Alberto Panzo, que coordena as associações das aldeias 
do Bonde, Culo, Quimpemba e Quienze, fez saber 
que os camponeses associa dos do município do Bembe 
ne cessitam de máquinas de lavoura e vários instrumen-
tos agrícolas, pa ra a diversificação e aumento da produ-
ção de alimentos. 
“Necessitamos de máquinas de lavoura e instrumentos 
agrícolas, como enxadas, catanas, limas, re gadores e 
motobombas, para au mentarmos a produção”, disse. 
O regedor lembrou que, na épo ca agrícola anterior, os 
membros associados trabalharam cerca de 11 hectares 
de terra, com uma pro dução diversificada, que permi-
tiu colher mais de 25 toneladas de produtos alimentares 
diversos. 

O coordenador das associações de camponeses, Adolfo 
Panzo, afirmou que, na presente época agrícola, a inten-
ção dos agricultores locais é de alargar as áreas cul-
tivadas, para mais de 14 hectares de terra, para que 
sejam aumenta das e diversificadas as quantida des de 
produtos agrícolas. 

“Temos força suficiente e se mentes para melhorar a produ-
ção. A terra também é totalmente fértil e, mesmo sem adubo, 
oferece boas condições para a produção agríco la”, realçou. 

O regedor esclareceu que a falta de tractores e máquinas 
de lavout4 têm dificultado o trabalho, tendo em conta 
que continuam a praticar a agricultura manual. 

3.5 Avaliação apoio do estado á mulher 
emprendedora
Jornal de Angola
11 de Agosto de 2011

O papel do Estado e da socieda de civil no apoio ao 
empreendedorismo das mulheres Angolanas foi deba-
tido ontem, em Luanda, numa conferência promovida 
pe la Organização Não-Governa mental Angolana Acção 
Humana. 
O encontro, que contou com a participação de mulheres 
de dife rentes ramos de actividade, teve como objectivo 
promover o diálo go e explorar oportunidades de parce-
ria entre os sectores público, privado e a sociedade civil, 
com vista à implementação de acções com valor estraté-
gico, para o apoio à mulher empreendedora. 
Orador do tema “Empreendedorismo na informatização 
da economia”, Graça Ngombo de fendeu a necessidade 
da dissemi nação da cultura de empreendedorismo na 
República de Angola país e salientou a sua importân cia 
no fomento de criação de pe quenas e médias empresas. 
O empreendedor. Observou de ve ser organizado, disci-
plinado, dotado de visão de negócio, per sistente, dinâ-
mico, humilde e com capacidade de assumir os riscos 
do negócio. 

A secretária-geral da Federação das Mulheres 
Empreendedoras de Angola, Henriqueta de Carvalho, 
considerou louvável a iniciativa e referiu que os assun-
tos abordados vão ser benéficos para as futuras mulheres 
empresárias. 

A dificuldade de acesso ao cré dito bancário constitui 
uma das grandes barreiras para as suas as sociadas ini-
ciarem um negócio, salientou. “As nossas associadas 
não possuem, na sua maioria, ga rantias bancárias e nós 
entende mos que os bancos também não querem perder”. 
Para sair deste empecilho, referiu, “estamos a negociar 
com alguns bancos”. 
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Henriqueta de Carvalho asse gurou que a Federação 
das Mu lheres Empreendedoras de Ango la tem já rubri-
cado um protocolo com o Banco Sol e com o Banco 
Millennium precisamente para desbloquear a situação. 

Assim, as associadas da Fede ração das Mulheres 
Empreende doras de Angola não vão ter de apresentar 
doravante avalista para obterem financiamento, dei-
xando essa responsabilidade a cargo da organização. 

3.6  Longe dos escritorios e papeladas, 
a rua, aescova e a espuma
Jornal o independente
13 de Agosto de 2011

A máxima de que deus só ajuda quem ajuda-se a si 
próprio é aqui aplicada sem discrepâncias e o jovem Joa-
quim neste contexto dispensa palavras. 

Joaquim Kiambele é o jovem engra xador que conta com 
quinze anos de idade. Encontra-se sempre ladeado de 
miúdos da sua idade e da mesma profissão nas portas de 
restaurantes e quiosques da marginal do Sumbe. 
O rapaz revelou que no seio dos seus amigos é chamado 
por “Lixo” o que cha mou rapidamente a minha atenção 
e perguntar logo por que daquele nome. 

O engraxador respondeu que é assim chamado porque 
durante um período o mesmo apenas engraxava ao lado 
de con tentores por temer ser escorraçado pelos donos 
dos estabelecimentos. 

O jovem contou a este semanário que os pais não con-
seguem sustentar sozinhos a casa e que por força da 
situação não viu outra coisa senão começar a engraxar 
sapatos. 

O mesmo revelou que engraxa há mais de um ano e que 
a situação tem a colmatar as dificuldades económicas 
em casa. O jovem adiantou que acorda por volta das 6 
horas manhã e que até 13 horas vai para casa isto porque 
estuda de tarde. 

Quanto a alimentação afirmou que comede tudo. 
Joaquim e o seu grupo muitas das vezes compram 
comida e repartem. Já no que toca a escola, o rapaz disse 
que estuda a 3° classe e que o seu sonho é ser motorista 
de uma empresa de construção civil. 

3.7  Mercados paralelos multiplicam-se 
em Luanda
Jornal semanario o continente
19 de Agosto de 2011

Diariamente, na sua maioria mulheres donas de casa, 
concentram-se nas ruas dos bairros com maior fluxo de 
popu lação e tráfego rodoviário, comerciali zando vários 
bens de primeira necessidade com o objectivo de garan-
tir o sustento das suas famílias. 

Movidas pelas necessidades, as vend edoras resistem as 
pressões dos agen tes de fiscalização do Governo Provin-
cial de Luanda e da Polícia Nacional, bem como aos 
assaltos dos meliantes que, igualmente, vão a estes locais 
em busca do pão para os seus familiares. O cenário indica 
que as autoridades estão distantes de colocar fim a este 
fenómeno, tendo em conta o índice el evado de desem-
prego, que se junta à falta de oportunidades até para 
aqueles que terminaram a sua formação, re centemente. 

Mesmo assim, as coisas não são fá ceis para os feiran-
tes destes merca dos paralelos, transformados em ver-
dadeiros calvários, inclusive para os transeuntes. 

Estes mercados estão numa autêntica desordem, movida 
pelas vendedo ras que colocam os seus produtos em qual-
quer lugar, incluindo passeios e entrada de quintais vizi-
nhos, obrig ando os peões a partilhar as estradas com os 
carros. 

As justificações destas protagonis tas pelos transtornos 
nestas zonas são sempre as mesmas: “falta de espaços 
nos mercados oficiais”. Embora reconheçam tratar-se 
de locais impróprios para a comercialização de bens ali-
mentares e não só, elas dizem que nada podem fazer, 
enquanto as autoridades não as conceder o local ideal. 
Geralmente, elas ocupam os mercados informais a partir 
das oito horas da manhã e só saem de lá, por volta das 
20 horas. 

Os armazéns grossistas aí localiza dos são os principais 
fornecedores. É lá onde as vendedoras recorrem para 
adquirir os seus negócios para poste riormente comercia-
lizá-los nas prox imidades.
 
Para além dos transtornos que causam aos trensuentes e 
aos moradores, elas contribuem para o excesso de lixo que 
se verifica nestes locais, depositando os resíduos em locais 
impróprios e de fal ta de acesso as operadoras, deixando os 
frequentadores expostos há doenças. Aí, o cumprimento 
das regras de hi giene é coisa para outra galáxia. 

Estes mercados são muito movimenta dos porque os 
preços aí praticados são acessíveis a todos. 
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Quem também está a pagar uma fac tura cara com o 
aparecimento destes mercados são as empresas de cons-
trução civil. 

Na zona da Cuca, por exemplo, os funcionários da 
empresa encarregue da execução dos trabalhos da 
rotunda com o mesmo nome (Coca), encon tram uma 
série de dificuldades para desenvolverem as suas activi-
dades. Os automobilistas também estão com os nervos 
a flor da pele. Quem vem da rua dos Comandos com 
o fito de con tornar a rotunda, a confusão é enorme, 
estando as vendedoras à beira da es trada com os seus 
produtos, para além dos taxistas que, mesmo com a 
presen ça dos agentes da Polícia de Trânsito, efectuam 
manobras proibidas. 

Já nos Congolenses, além das vendas que decorrem ao 
longo da via, chama à atenção a ponte aérea destinada 
para passagem de peões, que faz a travessia da Estrada 
de Catete, estando a funcionar desde Novembro do ano 
passado. A mesma, para além de servir de passagem, 
está também a ser utilizada para mercado ambulante. O 
mesmo ocorre nas out ras pontes espalhadas por Luanda. 

A falta de oportunidades de emprego está, de certa 
forma, a contribuir ai nda mais para o aumento da 
venda nas ruas. Um exemplo claro é o jovem Ce lestino 
Maurício, 29 anos, vendedor ambulante, que aderiu a 
esta prática, depois de ter trabalhado durante dois anos 
numa empresa de construção civ il, tendo sido despedido 
em Dezembro de 2009. 

3.8 Roboteiros continuam 
marinalizados 
Jornal semanario o continente
19 de Agosto de 2011

O dia dos roboteiros, vulgo “bagageiros” começa muito 
cedo, por volta das cinco horas da manhã. Eles não pre-
cisam esperar uma “ordem su perior” para tirarem as 
mercadorias das casas onde são guardadas e levá-las ao 
local da comercialização 

Os roboteiros surgiram como “cogu melos em tempo de 
chuva”, na se quência do recrudescer da guerra no inte-
rior do país, na década de oitenta e meados de noventa, 
agravada corrias as simetrias económicas resultantes 
da governação discriminatória, que provocou o êxodo 
populacional nas zonas do litoral, com maior realce para 
a capital do país. 

Este fluxo migratório foi acompan hado pelo surgimento 
de profissões e de movimentos que provocaram o sur-
gimento de novas classes sociais dentre eles os robotei-

ros. Esta classe, constituída maioritariamente por jo vens 
vindos do sul do país, é a mais marginalizada. 
Para além dos abusos diários que os roboteiros enfren-
tam, vêem-se tam bém ao braço com a presença dos 
fiscais, obrigando-os a pagar impostos ao Estado. 

A maioria não possui instrução aca démica que lhes 
permite ter acesso a formação nem meios financeiros 
para o ingresso em estabelecimentos de ensino. Por isso 
optaram por fazer trabalhos que mais se adequam à sua 
condição. 

Entre os roboteiros nota-se um clima de solidariedade, 
pois, têm um único objectivo: ganhar o pão para o sus-
tento das suas famílias que ficaram a quilómetros de 
distância. 

Não ganham muito no exercício da sua actividade, mas 
o pouco permiti-lhes comprar a alimentação e fazer 
algu mas reservas para levar à casa, quando deixarem a 
cidade capital. Muitos têm residência em Luanda e, com 
o pouco que ganham, conseguem sustentar a sua família, 
bem como custear os es tudos dos filhos. Segundo apurou 
este jornal, é voz corrente por parte dos roboteiros, que 
as políticas do Execu tivo para a juventude devem ser 
refor muladas, dando maior oportunidade à formação 
profissional e acesso ao pri meiro emprego, bem como ao 
micro crédito com juros aliciantes. 

Para além de adultos, é notória nos últimos tempos a 
presença de adoles centes nesta prática, constituindo um 
atentado aos Direitos da Criança. Elas são obrigadas a 
trabalhar para ajudar os pais no sustento da casa, con-
forme contaram alguns entrevistados, uma vez que os 
progenitores vivem de baixo da linha de pobreza. 

Manuel Joaquim, natural de Benguela, deixou a terra 
natal aos 13 anos fugido da guerra. Em Luanda, sem 
parentes que o pudessem acolher, começou por viver na 
rua, enfrentando as mais ama rgas experiências da vida. 

A delinquência, chuva e o frio foram algumas das bar-
reiras que teve de ul trapassar, até decidir ser roboteiro. 
Agora, aos 23 anos, vive no bairro da Camama, com 
amigos, numa residên cia alugada .. 
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3.9  Mototaxistas estrangeiros 
 atrofiam Luanda

Jornal semanario factual
de 20 a 27 de Agosto de 2011

O Factual consta tou que os es trangeiros, igual mente 
apelidados “dialós”, circulam na maioria das vezes 
sem documentos, quer pessoal, quer de transporte. 
Em contra partida, a Polícia de Trân sito (PI) ignora o 
dever de trabalho em detê-los, pre ferindo receber destes 
in divíduos 100 a 500 Kwanzas para a sua livre circu-
lação na periferia. 

A falta de documen tação não é a única parte constran-
gedora dos es trangeiros que ousam fazer o serviço de 
Moto Táxi, mas também a não ins trução regular do 
Código de Estrada para motoci clos, a lotação excessiva 
para motorizadas a três ro das, a falta de uso do ca pacete 
pelo proprietário e, em alguns casos, a alte ração forjada 
das mesmas motorizadas, que chegam a provocar aci-
dentes que resultam em mortes ime diatas. 
Conforme o sociólo go Samuel Menezes, a atitude da PT 
em pleno trabalho, na cidade capi tal, tem, actualmente, 
inviabilizado o cresci mento do imposto finan ceiro e o 
pagamento orientado do mesmo pelos cidadãos infrac-
tores por muitos agentes serem fa cilmente corrompidos. 

O universitário acredita que, com o comporta mento 
desta natureza apresentado pelos agentes fiscalizado-
res, o País pode soçobrar ao descrédito do seu sistema 
fiscal e de se gurança para uma de pendência financeira 
do petróleo, enquanto os im postos continuarem a en trar 
nos bolsos agudos de agentes gananciosos sem responsa-
bilidades com o povo Angolano. 

Os municípios do Cazenga, Cacuaco e Viana são os 
locais de maior roti na para a labuta nos perío dos da 
manhã e da tarde, em que os cidadãos estran geiros fazem 
das suas motorizadas o meio de subsistência financeira e 
alimentar, além de outros negócios no qual apostam em 
colectividade, como a venda de mercadoria a grosso e a 
retalho em Cantinas e armazéns para compensações em 
caso de deficit financeiro. 

Os moto taxistas abor dados pelo Factual minimizaram a 
preocupação pela documentação, argu mentando outras 
neces sidades e replicando que a actividade é temporária, 
pelo que não há neces sidade de se exigir de mais. Os 
mesmos dizem faltar uma associação fisca lizadora que 
os possa defender e ajudá-los a capacitar as normas de 
trânsito.

3.10  Serviços na baixa fechados aos 
domingos 
Jornal de Angola 
28 de Agosto de 2011 

Aos domingos, a Baixa de Luan da tem praticamente 
todos os es tabelecimentos comerciais en cerrados. Comer 
uma refeição é quase impossível. Fazer com pras muito 
menos. A grande ca pital de Angola está a precisar de 
espaços comerciais. Os luan denses por enquanto ficam 
pelo “negócio fechado”. 

A Baixa de Luanda quase encerra os seus negócios aos 
domingos. 
Restaurantes, boutiques, lojas de brindes, casas de 
câmbios, quios ques e livrarias ficam fechados. Os luan-
denses lamentam o facto e di zem que os empresários são 
os que mais perdem, porque quem quiser “fechar” um 
bom negócio recorre ao mercado informal. 
Jorge Sousa, gestor de hotela ria, pegou na família e 
foi passear para a Baixa de Luanda, com o in tuito de 
almoçar e fazer algumas compras. Mas encontrou tudo 
en cerrado. Os poucos restaurantes abertos não tinham 
um só lugar vago e havia dezenas de clientes na lista de 
espera. 
“A nossa cidade é linda, mas na Baixa de Luanda não há 
movi mento aos domingos, ao contrá rio de outros países, 
onde os cen tros históricos das cidades têm uma grande 
dinâmica, sobretudo em ofertas culturais e de lazer”,  
referiu Jorge Sousa.  . 

O gestor de hotelaria considera que é urgente revitali-
zar a Baixa. “E uma questão de hábito. Quando houver 
lojas, jardins, restaurantes, esplanadas, cinemas, teatros 
na Baixa de Luanda. As pessoas aca bam por frequentar 
esta parte da ci dade”, disse. 

Laura Cristina trabalha numa das livrarias mais antigas 
do país. Co nhece outros países e os hábitos e movimen-
tos que Luanda regista aos domingos não têm com-
paração possível. Conta que a sua livraria já chegou a 
abrir aos sábados, mas por falta de clientes, hoje nem 
aos sábados funciona: “trabalhamos de segunda a sexta-
-feira e por falta de clientes somos forçados a fechar aos 
sábados e aos domingos”, disse 
“Em Luanda é impossível ao do mingo fazer um pro-
grama que in clua compras. Não é só aos domin gos. 
Mesmo a partir de sexta – feira quase já não se sente 
movimento aqui na Baixa de Luanda”, afirmou Laura 
Cristina. 

Juseta Manuel gosta de “curtir” é com os filhos na Baixa 
de Luanda. Encontramo-la a ver uma montra de roupa 
para crianças. Como a loja estava encerrada ficou pelo 
olhar, embora tivesse vontade de comprar roupa para a 
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filha que levava ao colo. Para ela, Luanda fica com vida 
aos sábados e domingos nas zonas suburbanas, como 
Sambizanga, Rangel e Cazenga, onde se regista um 
movimento frenético. “Aos domingos en contramos nos 
Congoleses o am biente da semana ou até melhor. Jo vens 
a jogarem futebol ou basquete bol em campos improvisa-
dos. Sa lões de beleza e botequins improvi sados a atende-
rem as clientes. E lin do ver a alegria estampada no rosto 
das pessoas que frequentam essas zonas”, referiu. 

Laura Cristina reconheceu que os empresários fecham 
as casas comerciais aos domingos porque não dá lucro. 
“Cada qual com a sua visão comercial. E bem verdade 
que muitos de nós aqui não temos o hábito de almoçar 
aos domingos com a família num restaurante e ir O gesto 
comprar uma peça de roupa ou cal çado. Mas fora do 
país fazemos is so”, precisou. Zungueiras sem descanso 

Se para os grandes comercian tes o domingo não é dia 
de ven das, para as zungueiras a realida de é diferente. 
Eugénia Francisco é Zungueiras. Ela vende todos os dias 
da semana excepto aos sába dos, mas tem o domingo 
como me lhor dia de vendas. Encontramo-la em frente 
à igreja dos Remédios a vender objectos sagrados. A 
jovem de 28 anos disse à nossa reporta gem que é neste 
dia que mais factu ra: “eu só vendo objectos sagrados 
e é no domingo que maior número de pessoas aqui se 
desloca. Então aproveito esta enchente para des pachar 
o meu negócio que nem sem pre consigo vender nos dias 
nor mais”, explica. 

Eugénia conta que desde que op tou pela venda de objec-
tos sagra dos, apenas descansa aos sábados. “E normal-
mente aos sábados que descanso. Aproveito para lavar a 
roupa das crianças e tratar da mi nha casa, até porque os 
meus filhos ainda são menores”, disse. 
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4  OGE INVESTIMENTOS

   PUBLICOS E 

  TRANSPARENCIA

4.1  Gestores preparam 
 proposta de OGE

Jornal de Angola
25 de Agosto de 2011

Uma reunião técnica de es clarecimento sobre a elabora-
ção do Orçamento Geral do Es tado (OGE) de 2012 
encerrou terça-feira na cidade do Huam bo com a reco-
mendação, feita pelo vice-governador para o sector 
Económico, David Bar bosa, de os gestores das unida des 
orçamentais e organismos independentes da província 
se capacitarem tecnicamente para melhorarem durante 
o desem penho das suas funções. 

David Barbosa considerou que a superação permitirá aos 
gestores o domínio dos instru mentos legais aprovados 
pelas autoridades para a execução do orçamento, mais 
precisamente o decreto 31/1 O sobre a prepa ração e ela-
boração do Progra ma de Investimentos Públicos (PIP), 
bem como os Programas Municipais Integrados de 
De senvolvimento Rural e Com bate à Pobreza. 

O vice-govemador conside rou fundamental a realização 
de seminários de superação dos técnicos do Gabinete de 
Estudo e Planeamento para a execução do OGE. 

A reunião técnica visou a uniformização dos métodos de 
elaboração dos projectos do Orçamento Geral de Estado 
para 2012 e dar a conhecer o li mite do prazo de entrega 
do ex pediente às estruturas centrais, que vai até ao dia 
31 de Agosto de cada ano. Participaram na reunião 
directores, administra dores e delegados provinciais. 
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5  GOVERNAÇÃO 

  DESCENTRALIZAÇÃO 

  E CIDADANIA

 
5.1  Modelo de gestão é aplicado nas 

futuras autarquias
 Jornal de Angola
 01 de Agosto de 2011

A Cidade do Kilamba está pre parada para receber os 
primei ros moradores. O presidente da cidade, Joaquim 
Israel, em en trevista ao Jornal de Angola, garantiu que 
não há problemas com energia, água e saneamen to, 
porque foram construídas In fra-estruturas dimensio-
nadas pa ra satisfazer todos os habitan tes. O acesso aos 
serviços é feito mediante o pagamento de taxas. A men-
salidade do condomínio ainda está por definir mas “não 
é um valor simbólico”. 

Jornal de Angola – Como vai ser administrada a Cidade 
do Kilamba, que é o maior projecto habitacional de 
Angola? 
Joaquim Israel – No início da construção o Executivo 
preocu pou-se em criar um modelo de ges tão ade-
quado. Foi elaborado um Plano de Gestão, Integração 
e De senvolvimento Urbano da Cidade do Kilamba. 
Este estudo foi con cluído e dele resultou o Decreto 
Presidencial número 62/11, de 18 de Abril, que estabe-
lece as bases e o regime de organização adminis trativa. 
Este é o nosso instrumento de trabalho. 

JA – Quais são os seus instru mentos? 
JI – O plano de gestão tem a es trutura orgânica da 
administração, as suas competências, as reparti ções 
que contempla, e principal mente as fontes de receita 
da administração, para que tenha autono mia e não 
dependa muito do Orça mento Geral do Estado. 

JA – Em que consiste o novo modelo de gestão? 
JI – Este novo plano de gestão tem as bases das 
futuras autar quias. Estão a ser transferidos po deres 
e competências para as Ad ministrações Municipais. 
Vamos ter um orçamento próprio, fazer os nossos 
planos, de investimento e de actividades. E uma 
oportunidade grande de sermos nós a zelar pelos 
interesses dos moradores e de lhes garantir bem-estar 
e conforto. A ci dade está a servir como experiên cia 
piloto de um modelo de gestão, que se pretende repli-
car, caso te nha sucesso, às outras centralida des que 
estão a ser construí das no país e posteriormente às 
adminis trações municipais. 

JA – Quais são as principais fontes de receitas da administra
ção da Cidade do Kilamba? 
JI – Queremos focar as receitas nas taxas municipais de 
infra-es truturas, serviços colectivos e ur banos. São taxas 
que servem para a manutenção das próprias infra-es-
truturas. Porque quando falta a ma nutenção há degra-
dação dos equi pamentos e a sua reparação fica mais 
cara. Os moradores vão pagar pela recolha do lixo, pela 
limpeza dos armamentos e outros espaços públicos e 
ainda pela iluminação pública. Existem também as taxas 
referentes à ocupação dos espaços públicos, concessão de 
licenças comerciais e de publicidade. Há muitas fontes 
de receitas que temos que explorar.

JÁ – Quais são as tarefas da administração?
JI- Estamos na fase de organização . antes existir a admi-
nistração da cidade do Kilamba, funcionava uma comis-
são instalador a . a nossa tarefa era de recolher dados e 
analisar aspectos importantes que não estavam contem-
plados no com rato com o empreiteiro. Agora estamos a 
fazer a selecção do pes soal e a preparar os regulamentos. 
No acto da aquisição do imóvel, os moradores recebem 
um regu lamento da cidade, onde vão constar regras 
do condomínio e as taxas, para que depois não fi quem 
surpreendidos. 

JA – Quando é que chegam os primeiros moradores? 
JI – Estamos ansiosos que eles cheguem. Porque sem 
morado res não conseguimos trabalhar. O processo de 
comercialização de ve começar dentro de um ou dois 
meses. A cidade está preparada para recebê-los. 

JA – As estações de tratamento de água potável e de águas 
resi duais estão dimensionadas para número de habitantes? 
JI – As infra-estruturas estão di mensionadas para a popu-
lação da cidade. A estação de tratamento de água potável 
está concluída. Esta mos agora a concluir a estação de 
captação, no rio Kwanza, com ca pacidade para produzir 
40 mil me tros cúbicos de água por dia, que é uma quan-
tidade superior à neces sidade da população. A estação é 
modular e pode ser ampliada à me dida das necessidades. 

JA – E a estação das águas resi duais? 
JI – Quanto ao tratamento das águas residuais, a 
estação também está dimensionada para a cidade e tem 
uma capacidade de 35 mil me tros cúbicos por dia. Ela 
também é modular e pode ser ampliada. As áreas de 
expansão estão acautela das e não há problema nenhum. 

JA – A cidade tem rede de dre nagem das águas pluviais? 
JI – A drenagem da cidade é das melhores. Temos gale-
rias subterrâ neas com secções de nove metros quadrados, 
em alguns troços, e: galerias duplas, cada uma com sec-
ções de nove metros quadrados. São autênticos rios sub-
terrâneos. Estão dimensionadas para absor ver o caudal 
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de água que se espera nesta primeira fase e também na 
se gunda fase do projecto. 

JA – As estações de energia eléctrica suportam o consumo de 
todos os moradores? 
JI – A cidade é alimentada pela estação do Campus 
Universitário. Dentro da cidade há ainda duas subestações. 
Mas o Executivo vai construir dentro da cidade uma es tação 
igual à do Campus Universi tário nas fases de entrega de 
imó veis. Não vamos ter problemas de água, energia eléc-
trica, nem de sa neamento. O modelo de pagamen to de 
energia é o pré-pago. O da água é pós-pago. Mas temos 
válvu las de corte e a Epal, a entidade ges tora, sabe como 
fazer os cortes se lectivos a quem não pagar. 

JA – Como é feita a recolha e tratamento do lixo? 
JI – Vamos experimentar um novo modelo. Queremos 
fazer a recolha selectiva dos resíduos. Es tamos a fazer 
um estudo e contac tos com empresas especializadas. Há 
pessoas que são contra a recolha selectiva, uma vez que 
todo o lixo vai depois ser depositado no aterro geral. 
Mas tomamos conhecimento que há uma empresa que 
vai começar a fazer a selecção dos resíduos a partir do 
aterro dos mulenvos. Isto vai exigir programas de sensi-
bilização de educação nas escolas.

Já – Quem faz manutenção dos espaços verdes e dos prédios? 
JI – cabe a administração da Cidade do Kilamba fazer 
esta manutenção mas vamos entregar estes serviços a 
terceiras. Da mesma forma que há uma empresa para 
recolher os resíduos sólidos, haverá outras para tratar dos 
espaços verdes. A manutenção dos prédios também da 
responsabilidade da administração, por isso é que vamos 
cobrar uma taxa de condomínio.   

JA – Qual o valor da taxa de condomínio? 
JI – Ainda não podemos adian tar um número porque 
estamos a fazer alguns cálculos. O valor da taxa vai ser 
aprovado e publicado em decreto pelo Ministério das 
Fi nanças. Pretendemos uma taxa realista e não simbó-
lica. Tem que ser uma taxa que consiga cobrir os gastos 
que vamos ter. 

JA – Porque razão a Cidade do Kilamba não tem institui
ções de ensino superior? 
JI – Porque estamos perto do Campus Universitário da 
Universi dade Agostinho Neto. Mas o pro jecto tem áreas 
para o investimento privado. Se houver uma institui-
ção de ensino superior que tenha inte resse em construir 
dentro da Cida de do Kilamba é bem-vinda. 

JA – Qual é o critério de ocu pação dos espaços reservados 
ao comércio? 
JI – Toda a actividade comercial requer um licencia-
mento. A administração é a entidade competente para 

o efeito. Os interessados vão comprar ou arrendar o 
espaço e nós vamos regular a actividade e defi nir que 
tipo de negócio deve existir em cada loja. Isto para não 
termos numa rua cinco farmácias ou cinco salões de 
cabeleireira. Nestas pri meiras entregas de imóveis tem 
que ser assim para proporcionar di ferentes serviços aos 
moradores. No futuro, o próprio mercado dita como as 
coisas vão funcionar. 

JA – Que serviços adminis trativos existem na Cidade do 
Kilamba? 
JI – Temos postos de registo elei toral, de identificação, 
notário, pos to de registo civil e de registo pre dial. Temos 
também uma repartição de finanças, agências da Edel e 
da Epal e agências bancárias. Estamos num processo de 
negociação com a entidade promotora do projecto, para 
dar prioridade a alguns bancos. 

JA – Existem instalações para as forças de segurança? 
JI – Temos instalações para a Polícia Nacional e está em 
cons trução uma escola e um comando de divisão, já na 
perspectiva da Cidade do Kilamba ser a sede do municí-
pio de Belas. Como a cida de está dotada de infra-estru-
turas, estamos a fazer contactos para ser instalado um 
circuito de câmaras de vigilância. Isso não representa 

JA – Está previsto algum posto de bombeiros na cidade? 
JI – O projecto da Cidade do Kilamba foi acompanhado 
por efecti vos dos bombeiros e protecção ci vil desde o 
início. Todos os edificios respeitam as normas e exigên-
cias do Corpo de Bombeiros. Eles fizeram visitas regula-
res e mesmo depois da inauguração da cidade estiveram 
aqui para ver se as últi mas recomendações foram cum-
pridas. Também já está em constru ção um quartel de 
bombeiros para a cidade. Teremos mais do que um. 

JA – E cemitério e igrejas? 
JI – O plano director da reserva da Cidade do Kilamba 
contempla essas estruturas. Só que o cemité rio não está 
inserido nesta primeira fase de construção da cidade. 
Faz parte da segunda fase. O plano ur bano aprovado 
também contempla áreas para instituições religiosas. 
Mas não é obrigação do Executivo construir igrejas. Nós 
apenas disponibilizamos o espaço. 
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5.2  Politica do executivo
Jornal agora
06 de Agosto de 2011

O ministro da Economia reafirmou, nesta quarta-
-feira, o empenho do sec tor no ordenamento especial 
das actividades de industriali zação, através dos pólos de 
de senvolvimento industriais, agro-industriais e zonas 
econó micas especiais. 
Abraão Gourgel, que falava na abertura da conferência 
so bre “Política pública da popula ção, povoamento do 
território e desenvolvimento integrado em Angola”, orga-
nizado pela Esco la Nacional de Administração (Enad) 
revelou que a partir da definição desse ordenamento.

5.3  Estima-se que o pais possui 20 
milhões de habitantes 
Jornal agora
06 de Agosto de 2011

As estimativas sobre a população, fornecidas pelo direc-
tor do Cen tro de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento 
da Enad, foram produzidas com base nos dados esta-
tísticos do re censeamento eleitoral feito em 2008 (oito 
milhões, 397 mil e 244 eleitores). 
Do total do número de habitantes no país, referiu a 
existência de 24 estrangeiros em cada mil Angolanos. 
“Segun do estimativas, pelo menos 55% do total da 
população do país está concentrada nos centros urbanos 
e a capital do país é a mais habitada”. 

O especialista sublinhou que o ritmo de crescimento da 
população é de 3% ao ano. “É alto, mas há indícios de 
começar a decrescer muito li geiramente, e se continuar 
nessa cadência até 2036 po derá chegar aos 41 milhões e 
800 mil habitantes”. 

Deu a conhecer que se o crescimento populacional pre-
valecer nos actuais níveis, a estrutura jovem da popula-
ção estará condicionada a su portar a população não-
-activa, (para cada 100 pessoas em idade activa exis tem 
101 não-activa). 

José Ribeiro pretendeu com a sua exposição indicar 
quantos somos em Angola, como estamos a crescer e 
quais as consequências desse cresci mento. 
Recorde-se que o último censo da população Angolana 
foi realizado em 1970, na épo ca colonial, e o próximo 
está previsto para 2013. 

Por sua vez, a coordenadora do departamento de 
estatísti ca do Instituto Nacional de Estatísticas, 
Margarida Lou renço, afirmou que a capital do país 
registou, em 2010, a maior densidade populacio nal por 

quilómetro quadrado do país. “A cidade de Luanda 
alcançou, nesse período, a ci fra de mil e 271 habitante 
por cada quilómetro quadra do, tendo sido considerada 
uma cidade super povoada e em 2009 a ocupação por 
quilómetro quadrado foi de mil e 94 habitantes”. 
A província com menor den sidade demográfica do país é 
a do Kuando Kubango com uma média de ocupação de 
um ha bitante por cada quilómetro quadrado.

5.4  Chefe de estado exonera 
governador de Luanda
Jornal de Angola
06 de Agosto de 2011

O Chefe do Executivo decidiu pôr termo às funções 
do governa dor provincial de Luanda José Maria Ferraz 
dos Santos e da vice- governadora Carla Leitão Ribeiro 
de Sousa, segundo um comunica do da Casa Civil do 
Presidente da República divulgado ontem. 

A decisão, de acordo com o do cumento, resulta da neces-
sidade de se “materializar um conjunto de ta refas admi-
nistrativas e institucio nais, a adequação das funções 
dos governos provinciais e munici pais”, atendendo à 
realidade im posta pela recente aprovação da Lei sobre 
a Alteração da Divisão Político-Administrativa das Pro-
víncias de Luanda e do Bengo. 
Segundo o comunicado, é enten dimento do Executivo 
que a aprova ção da referida Lei implica que se jam criadas 
as condições necessá rias que “assegurem uma transição 
harmoniosa para a divisão adminis trativa recentemente 
aprovada pela Assembleia Nacional, daí ter deci do 
criar um grupo de trabalho, presidido pelo ministro da 
Adminis tração do Território, que fica encar regado de 
realizar as referidas tare fas até à entrada em vigor da Lei. 

Além do ministro Bornito de Sousa, o grupo de tra-
balho vai inte grar dirigentes das províncias de Luanda 
e Bengo. O comunicado dá conta também da indica-
ção pelo Presidente da República do vice- governador 
Graciano Domingos para tratar da gestão corrente do 
Governo Provincial de Luanda. 

O Presidente da República exarou ontem um despacho 
que cria um outro grupo de trabalho que, nos ter mos da 
legislação em vigor, “tem a responsabilidade de organi-
zar todo o processo de instalação dos órgãos de gestão 
do município de Luanda”. 

Entre as atribuições do referido grupo, também coor-
denado pelo ministro da Administração do Ter ritório e 
que integra ainda o minis tro da Administração Pública, 
Emprego e Segurança Social, o gover nador provincial 
do Bengo, o se cretário para os Assuntos Econó micos 
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do Presidente da República, o secretário de Estado do 
Orça mento, o vice-ministro do Planea mento para os 
Investimentos Públi cos e pelo vice-governador da pro-
víncia de Luanda para a Organização Administrativa, 
consta a identificação do património, o pessoal e as atri-
buições que transitam do Go verno Provincial de Luanda 
para o novo Município. 

Um comunicado da Casa Civil do Presidente da 
República esclarece que ao gruP9 de trabalho incumbe 
ainda “propor o limite de unidades territoriais que inte-
gram os novos municípios, determinar as respectivas 
funções, preparar o qualificador e o diploma legal sobre 
as formas de progressão, na carreira do pessoal afecto a 
estas unidades, incluindo os cargos de direcção e chefia 
como categorias de carreira”. 

Outra tarefa do grupo de trabalho coordenado pelo 
ministro da Ad ministração do Território, de acor do com 
o comunicado, é ajustar o orçamento e o Programa de 
Inves timento Público para cada provín cia e coordenar a 
elaboração do Or çamento Geral do Estado e dos PIP’s 
para 2012, em articulação com os Governos Provinciais 
de Luanda e Bengo. 

“Deve, igualmente, redefinir o modelo de arrecadação 
de receitas no novo município de Luanda, deli mitar o 
território das Províncias de Luanda e do Bengo, propor a 
ade quação funcional e orgânica das fun ções do Governo 
Provincial de Luanda e estudar a possibilidade de um 
Estatuto especial para o Municí pio de Luanda”, lê-se no 
documento. 

A Assembleia Nacional aprovou a 27 de Julho a Alteração 
à Divisão Político-administrativa das provín cias de 
Luanda e Bengo, passando a capital do país a integrar os 
muni cípios de Luanda, Cazenga, Cacuaco, Icolo Bengo, 
Viana, Belas e de Kissama. 

A Lei sobre a Alteração da Divisão Político-
Administrativa das Provín cias de Luanda e do Bengo 
carece ainda de promulgação, e entra em vi gor 60 
dias após a sua publicação em “Diário da República”, 
Por força desta Lei, a Maianga, Ingombota, Rangel, 
Sambizanga e Samba per dem a categoria, passando a 
integrar o município de Luanda. 

5.5  Vende ilegal de terrenos agricolas 
penelizada por autoridades locais 
Jornal de Angola
06 de Agosto de 2011

As autoridades municipais do Libolo, na província do 
Kwanza  Sul, vão penalizar judicialmente as pessoas 
implicadas na venda de terrenos agrícolas, conside rados 
reservas do Estado, disse ontem ao Jornal de Angola, o 
seu administrador. 

Luís Carneiro esclareceu que, em muitas áreas do muni-
cípio, assiste-se à venda desordenada de terrenos, pro-
tagonizada por sobas e outras pessoas que se intitulam 
proprietá rios, sem o conhecimento das auto ridades 
competentes, numa clara violação da lei de terras. 
O administrador municipal alertou, por outro lado, os 
fazendeiros para o perigo da caducidade de títu los de 
propriedade de terras o que, na sua opinião, faz com 
que mui tos não honrem os compromissos fiscais, situ-
ação que pode culmi nar com a retirada do direito de 
ex ploração do solo. 
Os fazendeiros que se encontram nessas condições 
devem regulari zar os impostos para continuarem a ser 
titulares das suas fazendas, sob pena de perdê-las. 
Muitas fazendas encontram-se em estado de abandono, 
o que está a preocupar a administração, que perspectiva 
investir na agricultu ra, por ser um factor de desenvol-
vimento socio-económico. 
“O nosso município é potencial mente agrícola, mas 
pouco ou nada se regista, porque muitas fazendas estão 
inoperantes por falta de capa cidade financeira dos seus 
proprie tários”, referiu. 
Como consequência, disse, dimi nui a oferta de bens e 
serviços, e a disponibilidade de empregos para os habi-
tantes da região. Nessa con formidade, apelou aos empre-
sários que possuem capacidade financei ra a intervirem, 
para que o municí pio possa evoluir. 

Projectos sociais 
Apesar dos condicionalismos, so bretudo das vias de 
acesso, a ad ministração municipal do Libolo conce-
beu, para o presente ano, um conjunto de acções, que 
englobam a construção e reabilitação de Infra-estruturas 
sociais, aquisição de equipamentos e saneamento bási co 
e melhoria do sistema de abas tecimento do precioso 
líquido e de energia eléctrica. 

. “ O plano da administração con templa a construção 
de três escolas primárias, com sete salas, nas loca lidades 
de Banza da Cabuta e Lu culo. Na sede do município, 
prevê -se a construção de duas escolas e de dois postos de 
saúde nas localida des de Cabezo e Km5. 
Também está prevista a constru ção de um tanque com 
capacidade para 350 metros cúbicos, atenden do a que o 
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actual, com 180, já não responde à demanda dos habi-
tantes daquela circunscrição. O grupo gerador para a 
bomba gem de água para o tanque de dis tribuição está 
avariado e o abas tecimento é feito através de ca miões 
cisternas. 

Ainda no âmbito social, a rede sanitária é composta por 
um hospi tal municipal, com 70 camas, dois centros de 
saúde, sendo um na se de e outro na comuna de Cabuta e 
nove postos de saúde. Catorze médicos e 61 enfermeiros 
fazem parte do corpo clínico. No tocante ao sec tor da 
educação, 15.831 alunos fre quentam o ensino público, 
desde a iniciação ao segundo ciclo, assistido por 420 
professores. 
Por falta de salas de aulas e de professores, estão fora do 
sistema de ensino 2.324 crianças, dos seis aos 14 anos. 
O ensino de adultos tem 1.076 alunos, maioritariamente 
mulhe res, integradas no programa de al fabetização e 
aceleração escolar (PAAE) e nos sistemas “Dom Bos co” 
e “Sim eu posso”. 

Vias de acesso 
A reparação das vias rodoviárias consta igualmente das 
prioridades da administração municipal, com acções 
e terraplanagem dos prin cipais troços que permitem 
as tro cas comerciais. Nesta perspectiva, vão ser reabi-
litadas as vias que ligam as locali dades de Vumba, 
Mukongo, Luca la e Banza do Mussende, que totali zam 
30 quilómetros. 

As vias que ligam as localidades de Paca, Kissumbata e 
Kipumba, com 43 quilómetros e um troço de 35 quiló-
metros que une as aldeias de São Francisco e Kissuto, na 
co muna do Quissongo, também vão ser reparadas. 

5.6 Administrador do cazenga pede 
vigilancia á população
Jornal de Angola
10 de Agosto de 2011

O administrador do município do Cazenga, em Luanda, 
solicitou, na segunda-feira, maior vigilância às autori-
dades tradicionais, no sen tido de impedirem eventuais 
ac ções que coloquem em risco a or dem e tranquilidade 
pública. 

Victor Nataniel Narciso fez este pedido no decurso 
de um encontro com as referidas autoridades, enco-
rajando-as a denunciarem pessoas que promovam actos 
ilícitos no po puloso município do Cazenga. 

O encontro abordou temas que têm a ver com a segu-
rança nas es colas, recolha e acondicionamento do lixo, 
distribuição de energia eléctrica às moradias, ilumina-

ção pública distribuição de água potá vel e o combate à 
delinquência nas zonas periféricas. 

Victor Nataniel Narciso adiantou que resultado do tra-
balho realiza do pelas autoridades tradicionais ajuda o 
executivo local na tomada de decisões para a melhoria 
das condições de \ida da população. 

Segundo o administrador as au toridades tradicionais 
desempe nham um papel fundamental nas comunida-
des, uma vez que facili tam a resolução de vários proble-
mas que afligem os munícipes. 

Para o administrador, as autori dades tradicionais 
influenciam na tomada de decisões e podem igualmente 
ajudar na consciencia lização da mudança de atitude e 
comportamento das pessoas, nas comunidades. 

O apelo da autoridade adminis trativa do Cazenga foi 
extensivo à população. à qual pediu que denun cie às 
autoridades competentes qualquer comportamento 
menos honesto que prejudique a convi vência pacífica 
das pessoas. 

5.7  A passagem de zé maria pelo 
governo foi efémera
Semanari o continente 
12 de Agosto de 2011

A província de Luanda, não poucas vezes é citada como 
sendo à que coloca termo a carreira dos quadros, quer 
políticos como administrati vos, pela excessiva interven-
ção do Governo central, na sua gestão, pois que é na 
capital onde como se diz, as coisas acontecem. 
Daí que recordamos antigos governadores de Luanda, 
bons quadros que depois de terem passado por este 
posto, nunca mais foram vistos com o bril hantismo que 
lhes era rotula do, pois que o seu afastamento do GPL, 
arrasta consigo o es tigma de que se não conseguiu em 
Luanda, não vale a pena tentar noutro sítio, verdade ou 
mentira mas os factos estão aí, melhor é não citar nomes. 
Por isso já passaram comissões de gestão que estavam 
marca das para estarem no máximo noventa dias, mas 
acabaram por fazer um ou mais anos, tudo porque para 
escolher um nome para o cargo é necessário consultas e 
buscar consenso, já que é uma praça política ful cral, pela 
sua densidade popu lacional. 
Mas a vida é mesmo assim, Sempre que alguém é indi-
cado para um cargo mesmo sendo aquele, em que o dia 
seguinte é um enigma, não deve rejeit ar, porque até o 
ensinamento é religioso e os eleitos que se aproximem. 
Foi nesta lógica que imagina mos o nosso mais dinâmico 
e trabalhador, agora também ex  Governador, de nome 
próprio José Maria Ferraz dos Santos, que pela simili-
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tude cogitava  se que era familiar directo do Presidente 
da República. Aceitou o desafio para gover nar a capital 
de Angola, que muitos lá fora a tratam com carinho de 
“Nguimbe”, eu também não sei porquê. 
Como dizíamos, o trabalho que o Zé Maria estava a 
reali zar na cidade, pelo menos nos arredores atribuem-
-lhe a nota máxima só equiparado a José Aníbal Rocha 
que a seu tem po a cidade era um mimo em os cidadãos 
intervinham e ele prontamente atendia. 

Por isso, a nota de imprensa que serviu de substrato para 
anunciar o seu despedimento do cargo não convenceu 
nem o mais ingénuo cidadão, pois que estes viam nele a 
solução de Luanda. Ele se empenhava a visitar as zonas 
críticas, que destas projectou a exoneração dos seus 
administradores mu nicipais quando confrontados com 
a inércia em que muitos deles se encontravam, ao invés 
de prestarem atenção as preo cupações dos munícipes. 
Tendo sido apresentado como o homem que havia de 
salvar Luanda, já que a que o ante cedeu pouco ou quase 
nada fez, não se esperava que es tivesse no cargo simples-
mente 6 meses contados à data do seu empossamento, 
com teatros como o que se deu aquando da exoneração 
e nomeação de administradores municipais e comunais 
que afinal não tin ham serventia alguma se nos atermos 
que os tais postos já se achavam extintos. 

Não dá mesmo para entender porque até o quanto se sabe 
dele, é um bom político e mo bilizador de massas que só 
pode ser batido na concorrên cia pelo Job Kapapinha que 
também já passou pelo cargo, pois as eleições estão à 
vista e este pormenor, não se pode ignorar, pelas razões 
acima já referenciadas. 
Agora na hora de baralhar e dar de novo, não se sabe 
quem terá o “as” de espada para pegar o bastão deixado 
pelo Zé Maria e esperar o seu destino. Contudo, à boca 
pequena já se diz que o principal motivo da medida, 
foi ter pisado na possa ou seja pretender apossar-se de 
algo que não lhe pertencia. Seja como for, na hora da 
des pedida, não fica bem falar ma sobre o ex, que sendo 
jovem ainda tem muito para dar Boa sorte. 

5.8  Reacções á volta da exoneração do 
governador de Luanda
Jornal semanario o continente
12 de Agosto de 2011

São cada vez mais evidentes, as espe culações sobre a 
destituição de José Maria dos Santos, razão pela qual 
o CONTINENTE decidiu sair à rua para ouvir outras 
opiniões, a respeito do assunto, de algumas figuras que 
fazem do comentário “a arma das ideias” 

Na ronda feita por Luanda, dirigimo-nos ao secretariado 
provincial da UNI TA, no São Paulo, onde encontramos 
o seu secretário provincial, Jorge Mus songuela, que 
começou por dizer que o modo de governar de Maria 
dos San tos incomodava muitos membros do Executivo 
Angolano, tendo exortado o Presidente da República, 
através do seu ministro de Estado, Carlos Feijó, a escla-
recer os reais motivos que estão na base dasta exonera-
ção, pese em bora, tenha sido publicado um comu nicado 
de imprensa. 
Em seu entender, o governante demis sionário tinha qua-
lidades para o cargo e visão para a resolução dos proble-
mas de Luanda, tendo ido várias vezes ao encontro da 
população para constactar in loco as suas preocupações. 
O político disse, por outro lado, que muita gente, habi-
tuada a desviar o din heiro do erário público não viu 
com bons olhos a medida por si tomada, que consiste, 
no depósito das receitas arrecadadas nos municípios, na 
Conta Única do Tesouro. 

“Como estas receitas já não passam nos bolsos daque-
les que as geriam ao seu bel-prazer, não tinha outra 
saída que não “fosse sacrificar o homem”, disse Jorge 
Mussonguela. 
O interlocutor disse também, haver ai nda muita tinta 
que irá correr por de baixo da ponte. 
Explicou, igualmente, que o seu par tido, vinha acom-
panhando o modelo de governação aplicado por José 
Ma ria dos Santo, e que nada denunciava a sua saída pre-
matura do Palácio da Mutamba. 

André Samuel, estudante universi tário, é de opinião 
de que a exoneração de Maria dos Santos é um “golpe” 
para a capital do país que necessitava há muito tempo, 
de um homem como ele. “Comparado com os gover-
nadores que passaram por Luanda, o recém -exonerado 
tem maior vocação para dirigir os destinos da população 
luan dense, apesar de vir à memória o nome de Aníbal 
Rocha, que derrapou em Cabinda”, disse André Samuel, 
sublin hando que ficou surpreso, quando José Maria foi 
elevado de vice-governador do Kuando-Kubango para 
governar Luanda, traduzindo-se em prova de trabalho 
demonstrado, tendo conquis tado a simpatia e confiança 
do PR. 
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“Durante o seu curto consulado, José Maria foi ao 
encontro da população, identificou os principais proble-
mas e exortava aos munícipes a colaborar para um fim 
comum com vista a mel horar a cidade de Luanda”, disse 
o in terlocutor. 

O sociólogo Luís Kambamba, tam bém desapontado 
com a exoneração daquele que foi o 16° governador de 
Luanda, insitiu que o PR tinha solução para ultrapassar 
muitas questões que afectavam Luanda por ter nomeado 
um jovem, com qualidades, neste caso, José Maria, que 
não tinha receios de dialogar com a população. 

“Se existe outras questões, acho eu como sociólogo, pri-
meiro devia se chamar a atenção e não pôr fim ao seu 
trabalho brilhante”, disse o especialis ta, acrescentando 
que a medida decep cionou todos aqueles que deposita-
ram a sua confiança no então governador. 

“Foi ele que começou a visitar várias instituições públi-
cas no período noc turno levando uma vasta equipa de 
órgãos da comunicação Social, para transmitir o que 
realmente se estava a passar, dando a conhecer que as 
falhas não eram do Executivo, mas sim de al guns gover-
nantes”. pontualizou. 

5.9  Governo Angolano nega vistos de 
entrada aos cidadãos da sadc
Jornal o independente 
13 de Agosto de 2011

Há escassos dias de assumir a presidência rotativa da 
SADC, as autoridades Angolanas impediram de entrar 
no país os delegados vindos de países da mesma região 
que deviam participar na conferência internacional da 
sociedade civil, sobre o processo de integração. 

Durante a cerimónia de encerramento do evento e pro-
nunciando-se sobre este episódio, Elias Isaac (na foto) 
que é o Director da Open Society -Angola, país anfi-
trião, apelou as autoridades Angolanas, a dar provas 
dum tratamento mais humanizado ás populações da 
região, ultrapassando para o efeito os excessos de buro-
cracia que se assistem presentemente na concessão dos 
vistos. 
Mesmo assim, Elias Isaac mostra-se optimista quanto a 
nova postura do governo Angolano em função do com-
promisso a assumir nos próximos dias. 

Recordo que uma delegação Moçambicana foi impe-
dida de participar no certame, devido ao que é apon-
tado como burocracia excessiva dos serviços consula-
res Angolano naquele pais do indico, segundo revelou 
o gestor do programa Lusófono da Osisa em África, 

Leopoldo do Amaral. 
O oficial, apela igualmente as autoridades Angolanas 
para maior abertura e respeito pelas normas estabeleci-
das pela SADC. 

Uma das conclusões a que chegou a conferência inter-
nacional é a notada preocupação dos líderes da região 
quanto aos objectivos a atingir, mas dificilmente encon-
tram a coesão necessária para fazer a integração funcio-
nar de facto. 

5.10  Novo governador de Luanda 
apresentado aos funcionarios
Jornal de Angola
13 de Agosto de 2011

O ministro da Administração do Território, Bornito de 
Sousa, apre sentou ontem, aos funcionários do governo 
da província, o gover nador interino de Luanda, Graciano 
Francisco Domingos. 
O novo governador, que até aqui desempenhava as 
funções de vice- governador para o sector de organi zação 
administrativa, foi indicado por Despacho Presidencial 
para tra tar da gestão corrente do governo provincial de 
Luanda, na sequência da exoneração do governador José 
Maria dos Santos. 

A cerimónia, que decorreu à por ta fechada no salão 
nobre do GPL, teve a duração de aproximadamen te 
uma hora. Segundo apurou o Jornal de An gola no local, 
o momento serviu para o ministro Bornito de Sousa 
esclarecer os presentes acerca da concretização das novas 
tarefas ad ministrativas e institucionais. 
A adequação das funções dos go vernos provinciais e 
municipais, atendendo à realidade imposta pela recente 
aprovação da Lei sobre a Alteração da Divisão Político-
Ad ministrativa das províncias de Luanda e do Bengo foi 
um dos te mas abordados na cerimónia. 

A Lei sobre a Alteração da Divisão Político-
Administrativa das províncias de Luanda e Bengo foi 
aprovada a 27 de Julho, pela As sembleia Nacional, 
passando a ca pital do país a integrar os municí pios de 
Luanda, Cazenga, Cacuaco, Icolo e Bengo, Viana, Belas 
e Quissama. A Lei sobre a Altera ção da Divisão Político-
Adminis trativa de Luanda e Bengo entra em vigor 60 
dias após publicação em Diário da República. 
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5.11 Ex-governador pode ir a tribunal
Jornal o independente
13 de Agosto de 2011

Ganham corpo em vários círculos da governação que o 
ex-governador de Luanda deve ser indiciado e julgado 
por tentativa de fraude lesiva aos superiores interesses 
do país. Os defensores de uma medida dura contra José 
Maria Ferraz dos Santos entendem ser uma boa opor-
tunidade para fazer passar o sinal de que a intolerância 
zero é um facto. Dizem que o julgamento de ex-governa-
dor da província de Luanda seria também uma demons-
tração clara de que as autoridades estão empenhadas 
em extirpar o fenómeno da corrupção. As razões da sua 
exoneração, ao que o IN apurou de fontes familiarizadas 
com o assunto, têm a ver com dois factores imbricados, 
a saber: A sua implicação num ilícito considerado grave, 
no qual fez invocação abusiva do nome de altas figuras 
do regime, nomeadamente do ministro de Estado, 
Carlos Maria Feijó, como” expediente” destinado a faci-
litar a consumação do ilícito. 

Informações que circulam os corredores da política 
doméstica indicam que José Maria Ferraz dos Santos, 
no exercício de um acto administrativo da sua compe-
tência, sugeriu a uma empresa israelita o pagamento de 
uma “comissão” de USD 25 milhões a título de “contra-
partida” de um licenciamento; terá alegado que a mesma 
se destinaria a ser repartida pelas altas personalidades 
identificadas, entre as quais a citada. A vice Cada de 
Sousa, vice-governadora, acusada de envolvimento no 
caso, foi também demitida. 

5.12  Sociedade deve mobilizar-se em 
BPV e ODP
Jornal o independente
13 de Agosto de 2011

Quem vê cara não vê coração. Esta é um adágio popular 
que nos obriga a reflectir pela necessidade da população 
continuar a organizar-se com vista a desmascarar todos 
os malfeitores que têm estado a levar o terror nas nossas 
escolas um pouco por todo o País. Eles continuam a 
criar um clima de instabilidade no seio das nossas crian-
ças, sobretudo aquelas que têm o dever e a obrigação de 
se tomarem o futuro do amanha. 

Recordo-me que em conferência de imprensa, há alguns 
dias atrás, o se gundo comandante-geral da Polícia 
Nacional, comissário-chefe Paulo de Almeida, admitiu 
a hipótese da exis tência de “grupos malfeitores” que 
querem criar um clima de terror nas escolas do país, 
em função dos alegados casos de desmaios nos últimos 
tempos em vários estabelecimentos escolares. 
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Ao debruçar-se em conferência de imprensa, a alta 
patente da corporação apelou à população a manter-
-se calma em função do clima de instabilidade que se 
criou nas escolas, adiantando que os órgãos policiais 
estão a fazer tudo no sentido de pôr fim a tal situação. 
“Acreditamos haver grupos malfeitores que querem 
fazer aprovei tamento desta situação para criar terror nas 
escolas e nós estamos atentos”, fez notar o comissário-
-chefe Paulo de Almeida, acrescentando que há já alguns 
elementos detidos e sob investigação. “Apelamos calma à 
po pulação. Não é uma situação fácil de se resolver, mas 
estamos todos empen hados no sentido de desvendar tal 
mistério que ataca essencialmente mulheres”, frisou. 

Face ao discurso, estou em crer que só isto não basta! 
É necessário que nos mobilizemos em tomo desta 
onda de terror, através das então Brigadas Po pulares de 
Vigilância em todos os locais onde existirão aglomera-
ção de pessoas. É necessário revermos os métodos do 
passado, onde a Organização de Defesa Popular (BPV), 
tinha um papel prepon derante no combate as acções 
delituo sas que ocorriam. 

Diante deste quadro, que julgo bas tante dramático a situ-
ação e continuo a dizer que não basta somente a mobili-
zação dos órgãos da Polícia Nacional e da Protecção 
Civil, a fim de intensifica rem as medidas operativas de 
investi gação, protecção e socorro às vítimas a nível do 
país, bem como o esclareci mento dos factos ocorridos. 

Ainda que a corporação esteja a desenvolver consul-
tas diárias a espe cialistas e consultores em psicologia, 
psiquiatria, medicina, química e da polícia judiciária 
portuguesa para avaliação e análise do fenómeno, a 
Organização de Defesa Popular (ODP) , e as Brigadas 
Populares de Vigilância (BPV), devem voltar a assumir 
o seu papel do passado. 

Por outro lado, penso que os órgãos de comunicação 
social devem conti nuar a jogar um papel fundamental 
neste processo, para que as pessoas possam estar vigi-
lantes e calmas e encontrar forma de se ultrapassar tal 
situação. 

O Comissário Paulo de Almeida por exemplo diz que 90 
porcento das pessoas afectadas não apresentavam sinto-
mas de desmaios, mas sim de desfalecimentos (afunila-
mento de es tado de consciência) e chegavam aos centros 
hospitalares conscientes. “Grande parte das pessoas 
afectadas e que foram parar aos estabelecimentos hospi-
talares, nada tinha a ver com intoxicação. 

O mal que padeciam não tinha uma relação de causal 
efeito”, esclareceu. Adiantou que tal fenómeno não 
pro vocou, até ao momento, nenhuma vítima mortal, 

porquanto tem recebido a pronta resposta e assistência 
das forças que integram o sistema de gestão e emer-
gência no âmbito da protecção civil. Disse ainda que a 
Polícia Nacional está perante um fenómeno que precisa 
descortinar. 

Por sua vez, Adelaide de Carvalho, representante do 
Ministério da Saúde, fez saber que até ao momento 
não houve nenhuma situação grave de alegados casos 
de desmaios que merece evacuação para um hospital 
especia lizado. Disse apenas que houve ne cessidade de se 
estabelecer um sistema de registo e informação relativa 
às idades, sexo, momento da ocorrência e antecedentes 
patológicos das vítimas. Já Rui Pires, médico psiquiatra, 
admite haver elementos que potenciaram o fenómeno, 
nomeadamente a forma como as vítimas foram aten-
didas em hospitais (presença de médicos que indiciava 
haver elementos tóxicos, dispositivo policial fora do 
comum, entre outros). Em função do quadro, considera 
haver necessidade de se dar suporte psicológico e emo-
cional às vítimas. Até ao momento, segundo dados da 
corporação, registaram-se 91 casos ocorridos em diver-
sos estabeleci mentos de ensino do país, cujos sinto mas 
repetiam-se em mal-estar, tontu ras, fraquezas, deficiên-
cias respirató rias e vómitos. 

Sinceramente, não acreditei nestes discursos, quando as 
autoridades poli ciais e sanitárias descartaram da exis tência 
de elementos tóxicos nos ale gados casos de desmaios que 
têm estado a ocorrer desde Abril do ano em curso em 
alguns estabelecimentos de ensino do país. São no entanto 
para mim informações infundadas e que poderá compro-
meter pela negativa o ensino geral a nível do país, se tiver-
mos em atenção que os malfeitores não desarmam. 

Concordo que foram sim feitas al gumas análises labo-
ratoriais em várias pessoas e os seus resultados, até aqui, 
são negativos. Os laboratórios que fo ram solicitados no 
exterior do país não identificaram nenhuma causa de 
into xicação, mas para mim “deixa ver para crer” 

Assim aconteceu em Hiroxima e Nagasaki, as duas 
cidades Japonesas que até hoje vivem o drama de um 
gás lacrimogéneo, resultante de bombas atómicas, a 
quando da segunda guerra mundial. Esta população, em 
tempo de verão são obrigadas a usar mascaras antigás, e 
em alguns casos as mulheres acabam por gestar bebes 
deformados. 

De recordar que, a Polícia de Inves tigação Criminal 
deteve recentemente um jovem de 19 anos, acusado de ter 
lançado um gás tóxico no Instituto Mé dio Poli técnico 
do município do Cazenga, provocando o desmaio de 
24 pes soas, entre alunos, professores e funcio nários 
administrativos. 
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O suspeito é acusado de utilizar um produto designado 
por”Longue Postel 70cs” , um tipo de gás pimenta utili-
zado por forças policiais para neutralizar elementos que 
resistem às ordens po liciais. Segundo o actual código 
penal, estas práticas são condenáveis por lei e puníveis 
ao abrigo do artigo 364 cuja moldura vai de dois a oito 
anos de prisão maior. Coisa para dizer que a sociedade 
deve voltar a mobilizar-se em Brigadas Populares de 
Vigilância (BPV), e Organização de Defesa Popu lar 
(ODP). 

5.13  Administrador contra mpla
Jornal semanario angolense
20 de Agosto de 2011

Malungo para o car go de administrador municipal da 
Samba, o então governador provincial de Luanda, José 
Maria Ferraz dos Santos, terá cometido um erro que 
poderá levar o partido no po der a experimentar alguns 
amar gos de boca. 

Transcorridos que são dois me ses desde que assumiu o 
cargo, Adão Malungo, tem estado a criar estragos na 
municipalidade, atin gindo a classe camponesa e o seu 
partido. 
Durante o curto tempo que já vem aquecendo a cadeira 
máxima da administração local, o homem forte da 
Samba já conseguiu co locar os populares da comuna do 
Benfica contra o seu próprio MPLA. 
Populares que têm vindo a acompanhar a sua digressão 
pelo município, afirmaram ao Sema nário Angolense que 
o edil inci tou o povo a partir para a violên cia, dizendo 
que não deve receber qualquer membro do partido no 
poder sem a sua presença. 

«Vocês são muitos e podem correr quem vem para aqui 
sem a minha presença, porque em todos os encontros eu 
tenho de estar, aqui na Samba, eu é que mando e mais 
ninguém», terá declarado Adão Malungo, num comício 
re alizado no dia 30 de Julho do ano em curso. 

Tal discurso criou nas hostes dos populares uma certa 
apreen são, uma vez que os esforços que se têm vindo 
a desenvolver visa garantir alguma dignidade aos 
si nistrados das últimas chuvas que se abateram sobre o 
município que dirige, através do crescimento ordenado 
de novos bairros. 

As nossas fontes dizem ainda que o homem impõe regras 
pou co urbanas, consubstanciadas na intriga. 
As vítimas foram surpreendi das com uma avalanche 
de muní cipes num dos bairros da comuna do Benfica, 
quando realizavam um trabalho de levantamento de 
dados dos sinistrados que aí se encontram concentra-

dos, em condições lastimáveis, para, no âmbito da sua 
actividade enquanto parteiros do Estado, providencia-
rem contactos, com base em dados re ais, com vista a 
avançar-se para a construção de casas evolutivas. 

A reacção dos moradores não se fez esperar, conside-
rando o pior administrador, pois, em pou co tempo, já 
mostrou que está mais interessado em utilizar o cargo 
para atingir fins inconfes sos do que servir o povo. 

Aliás, isto mesmo já terá de monstrado no início do mês 
em curso quando, quando ocupou mais de três hecta-
res de terrenos, de uma cooperativa de campone ses, na 
comuna do Benfica. 
Alguns camponeses associa dos ou não à cooperativa 
viram as suas terras invadidas pelo ad ministrador, que, 
com as próprias mãos e sem meias medidas, ocu pou-as 
de livre arbítrio, porque, segundo dizem, «ele é que 
manda no município e mais ninguém». 

O administrador terá declara do isso mesmo aos membros 
da sua «quadrilha» por, alegadamen te, ter chegado a sua vez. 

Dados obtidos pelo SA no mu nicípio, dão a conhecer 
que Adão Malungo já é bem conhecido, e pelas piores 
razões, sobretudo na com una do Benfica, onde deixou 
marcas indeléveis em processos litigiosos, em que apare-
ceu sem pre como autor principal da «fa çanha» que, não 
fosse a atenção de algumas pessoas, há estaria a mofar 
na cadeia. 

Ainda de acordo com os relatoso obtidos localmente, 
AM ao tempo 1.0 secretário municipal do MPLA na 
Samba, chegou mesmo a realizar dupla comercialização 
de propriedades alheias, algo que era sempre interme-
diado por um grupo de malfeitores comanda dos por um 
elemento conhecido por «Malange.» 

As nossas fontes referiram «que esse edil tem estado a 
criar pro blemas nas comunidades, em vez de se preo-
cupar com coisas im portantes. «Mas o partido’ é que 
é nosso Pai e nossa Mãe, como é que o administrador 
nos manda bater os membros do partido que têm estado 
sempre com as co munidades?», interrogou-se uma mora-
dora do «Tanque Serra», que esteve no aludido comício. 

Pessoas que tiveram no in side confirmaram tais afirma-
ções, que estão a ser atenuadas, por estar a ser bastante 
questionada a sani dade mental de Adão Malungo. «É 
melhor que se tire já um ho mem que parece maluco, 
porque não está só a afundar o municí pio, mas também 
a dificultar o trabalho do partido», referiu um ancião 
do Bairro Cayanga. Para piorar, o administrador, à 
pala do ex-governador Zé Maria, tem usurpado parce-
las de terras à classe camponesa, sob o pretexto de que, 
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também, quer «comer». «O governador é quem mandou, 
mas, se quiseres, ele pode vir aqui para com as suas mãos 
te retirar daqui», terá ameaçado Adão Malungo a uma 
camponesa.

5.14  Apartamentos á venda 
 a partir de hoje 

Jornal de Angola
22 de Agosto de 2011

Os mais de três mil apartamen tos da Cidade do 
Kilamba são ven didos a partir de hoje e os preços vão 
estar afixados nos postos de venda instalados na nova 
Cidade do Kilamba e na rua Rainha Ginga, nº 6, à 
Mutamba, aonde se devem dirigir as entidades públicas 
e pri vadas que solicitaram compra de habitação na nova 
centralidade. 
Uma nota da Sonangol Imobiliá ria informa que estão 
disponíveis 3.180 apartamentos do tipo T3 A, B, C e T5 
As casas T3 A e B têm 110 metros quadrados, T3 C têm 
120 e T5 têm 150 metros quadrados. 
O documento refere que 41 enti dades solicitaram 
a compra de apar tamentos, onde se destacam os 
Mi nistérios do Ambiente, da Comuni cação Social, da 
Justiça, da Energia e Aguas, Saúde, Administração do 
Território, assim como as empresas Angop, Edições 
Novembro, Alfân degas, TAAG, TPA, Epal, Edel, 
NE e CimAngola. 

O documento informa ainda que sociedade Delta 
Imobiliária é a empresa contratada para a comercializa-
ção das casas e que também estão disponíveis lojas para 
a actividade comercial e terrenos para iniciativas públi-
cas e privadas. A nova cidade, cujo projecto englo ba con-
templa 710 edificios, 24 feches, nove escolas primárias e 
litoral secundárias e 50 quilómetros de estradas, consti-
tui um elo de transição para a nova urbe de Luan da, que 
se vai situar junto à margem rio Kwanza. 

O projecto tem conclusão prevista para Outubro de 20 
12. Até lá, empreiteiro deve entregar mais 5 edificios, 
que correspondem a 822 apartamentos e 198 lojas. O 
cesso à nova cidade está facilitado ela primeira circu-
lar de Luanda, via com duas fixas de rodagem em cada 
sentido, cujo número pode ser aumentado, e separador 
central. 

A cidade do Kilamba constitui uma experiência piloto 
em relação ao modelo de gestão administrativa adop-
tado, que pode inspirar o J processo de execução gradual 
das 1 autarquias locais. Por isso, é dirigida por um pre-
sidente, que tem a responsabilidade de criar a gestão da 
nova centralidade, por intermédio de um regime organi-
zativo e r administrativo específico. 

A cidade do Kilamba é adminis trada por um presidente e 
demais SI corpos gerentes, que obedecem u aos princípios 
da legalidade, dês concentração, próximas dos serviços 
às populações, eficiên cia, simplificação administrati va, 
responsabilidade e probidade administrativa. 
No exercício das suas funções a administração, segundo 
a lei, deve promover e orientar o desenvolvi mento socio-
-económico, com base nos princípios e opções estratégi-
cas definidas pela Administração Central e pelo Governo 
da Provín cia de Luanda, bem como assegu rar a presta-
ção dos serviços públi cos da respectiva área geográfica. 

A cidade do Kilamba pretende serem elo de transição 
para a nova urbe de Luanda, que se vai situar junto à 
margem do rio Kwanza. A nova cidade visa fazer face 
à carência habitacional e ser uma de monstração do 
crescimento urbano do país. Pretende-se ainda colocar 
Luanda entre as maiores e mais be las cidades do mundo, 
de acordo com o chefe de Estado Angolano, durante a 
inauguração. 

Dos cerca de 12 projectos elabo rados para criação de 
novas cida des, quatro já estão em execução nas provín-
cias de Luanda, Bengo, Cabinda e Lunda-Norte. 
O projecto da cidade do Kilamba, serve para o Executivo 
fazer fa ce ao constante crescimento da ca pital do país, 
cujas infra-estruturas não estão preparadas para supor-
tar a população de mais de cinco mi lhões de habitantes 
que tem hoje. 

Os mais de três mil apartamen tos da Cidade do 
Kilamba são ven didos a partir de hoje e os preços vão 
estar afixados nos postos de venda instalados na nova 
Cidade do Kilamba e na rua Rainha Ginga, nº 6, à 
Mutamba, aonde se devem dirigir as entidades públicas 
e pri vadas que solicitaram compra de habitação na nova 
centralidade. 

Uma nota da Sonangol Imobiliá ria informa que estão 
disponíveis 3.180 apartamentos do tipo T3 A, B, C e T5 
As casas T3 A e B têm 110 metros quadrados, T3 C têm 
120 e T5 têm 150 metros quadrados. 

O documento refere que 41 enti dades solicitaram 
a compra de apar tamentos, onde se destacam os 
Mi nistérios do Ambiente, da Comuni cação Social, da 
Justiça, da Energia e Aguas, Saúde, Administração do 
Território, assim como as empresas Angop, Edições 
Novembro, Alfân degas, TAAG, TPA, Epal, Edel, 
NE e CimAngola. 

O documento informa ainda que sociedade Delta 
Imobiliária é a empresa contratada para a comercializa-
ção das casas e que também estão disponíveis lojas para 
a actividade comercial e terrenos para iniciativas públi-
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cas e privadas. A nova cidade, cujo projecto englo ba con-
templa 710 edificios, 24 feches, nove escolas primárias e 
litoral secundárias e 50 quilómetros de estradas, consti-
tui um elo de transição para a nova urbe de Luan da, que 
se vai situar junto à margem rio Kwanza. 

O projecto tem conclusão prevista para Outubro de 20 
12. Até lá, empreiteiro deve entregar mais 5 edificios, 
que correspondem a 822 apartamentos e 198 lojas. O 
cesso à nova cidade está facilitado ela primeira circu-
lar de Luanda, via com duas fixas de rodagem em cada 
sentido, cujo número pode ser aumentado, e separador 
central. 

A cidade do Kilamba constitui uma experiência piloto 
em relação ao modelo de gestão administrativa adop-
tado, que pode inspirar o J processo de execução gradual 
das 1 autarquias locais. Por isso, é dirigida por um pre-
sidente, que tem a responsabilidade de criar a gestão da 
nova centralidade, por intermédio de um regime organi-
zativo e r administrativo específico. 

A cidade do Kilamba é adminis trada por um presidente e 
demais SI corpos gerentes, que obedecem u aos princípios 
da legalidade, dês concentração, próximas dos serviços 
às populações, eficiên cia, simplificação administrati va, 
responsabilidade e probidade administrativa. 
No exercício das suas funções a administração, segundo 
a lei, deve promover e orientar o desenvolvi mento socio-
-económico, com base nos princípios e opções estratégi-
cas definidas pela Administração Central e pelo Governo 
da Provín cia de Luanda, bem como assegu rar a presta-
ção dos serviços públi cos da respectiva área geográfica. 

A cidade do Kilamba pretende serum elo de transição 
para a nova urbe de Luanda, que se vai situar junto à 
margem do rio Kwanza. 
A nova cidade visa fazer face à carência habitacional e 
ser uma de monstração do crescimento urbano do país. 
Pretende-se ainda colocar Luanda entre as maiores e 
mais be las cidades do mundo, de acordo com o chefe de 
Estado Angolano, durante a inauguração. 

Dos cerca de 12 projectos elabo rados para criação de 
novas cida des, quatro já estão em execução nas provín-
cias de Luanda, Bengo, Cabinda e Lunda-Norte. 
O projecto da cidade do Kilamba, serve para o Executivo 
fazer fa ce ao constante crescimento da ca pital do país, 
cujas infra-estruturas não estão preparadas para supor-
tar a população de mais de cinco mi lhões de habitantes 
que tem hoje. 

5.15  Ranca construção de casas sociais 
nos municipios da chibias e cacula
Jornal de Angola
25 de Agosto de 2011

As sedes municipais de Cacula e Chibia, a norte da 
província da Huíla, vão começar a construção de 100 
moradias do tipo T3 para jo vens formados nas áreas da 
saúde, economia, educação, gestão de em presas e outras 
especialidades. A edificação das casas fica con cluída 
dentro de seis meses. O bair ro está a nascer numa área 
de 64.000 metros quadrados. Neste momento, a emprei-
teira Omatapalo, encarregada pelas obras, efectua a 
vedação e limpeza dos terrenos, a implantação das ba ses 
e a concentração do material de construção civil. 

Para arranque do programa, o governador provincial da 
Huíla, Isaac dos Anjos, procedeu ao lan çamento da pri-
meira pedra da construção das casas nos dois mu nicípios. 
O assessor da empreiteira Omatapalo, Luís Canteiro, 
expli cou que cada casa é projectada num espaço corres-
pondente a mil me tros quadrados, disponibilizado pe la 
Administração Municipal. As 100 moradias são finan-
ciadas pelo Programa Angola Jovem do Ministério da 
Juventude e Despor tos, que já construiu 92 casas, no 
bairro da Chavola, arredores da ci dade do Lubango. 

O director provincial da Juventu de e Desportos da 
Huíla, João Barros, considera que a maioria dos jo vens 
formados da província tem agora motivos para retomar 
às zo nas de origem e contribuir nas ac ções que visam 
o progresso das lo calidades, dada as condições de 
ha bitabilidade. 

Cidade satélite 
João Barros anunciou que, en quanto a construtora 
Omatapalo prossegue as obras, a Direcção Pro vincial da 
Juventude e Desportos vai promover campanhas para 
sensibilizar e mobilizar os jovens dos dois municípios, a 
fim de domina rem os critérios que os habilitem a uma 
moradia. A administradora do município da Chibia, 
Otília Noloti Vianey, considerou que a constru ção de 
40 casas é fundamental para o lançamento da cidade 
satélite, um dos desafios finais pelas autori dades da 
província. 

A administradora anunciou que vão ser loteados, no 
mesmo local onde é construída a cidade, várias parcelas 
de terras para serem distri buídas aos jovens e pessoas 
interessadas no projecto de autocons trução dirigida. 

A par disso, a construtora Oma tapalo está a reconstruir, 
há oito meses, a estrada que liga o Luban go ao complexo 
turístico da Tunda vala, com mais de 20 quilómetros. 
Esta obra, orçada em 30 milhões de dólares, segundo 
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o engenheiro de obras, João Delgado, decorre a bom 
ritmo de modo que, até Agosto do próximo ano, seja 
oficialmente entregue ao Governo Provincial. 

A estrada fica com sistema de drenagem das águas das 
chuvas, montagem de equipamento de se gurança para 
protecção dos auto mobilistas, devido à existência de 
diversos desníveis ao longo da es trada, a sua sinaliza-
ção e arbori zação de algumas áreas. A estrada entre o 
Lubango e a Tundavala, afirmou João 

Delgado, é ampliada de seis para nove metros largura 
e as bermas passam agora a ter dois metros. Com estas 
dimen sões é possível tomar o trânsito mais fluido e 
atrair mais pessoas para apreciar as maravilhas natu rais 
da região. 

5.16  Casas da nova centralidade do 
kilamba não são para pobres 
Jornal semanari ocontinente
26 de Agosto de 2011

Teve inicio, está semana, as inscrições para aquisição das 
casas do Projecto Kilamba, estando disponíveis, até ao 
momento, 3.180 apartamentos com diferentes tipolo-
gias, nomeadamente t3a, t3b, t4c e t5 

Numa primeira fase, estão disponíveis vários aparta-
mentos, cujos preços (120 a 200 mil dólares) são de 
arrepiar aos olhos de quem aufere um salário que ronda 
entre 60 a 80 mil kwanzas. Os preços foram fixados esta 
semana nos postos de vendas da Nova Cen tralidade do 
Kilamba onde as identi dades públicas e privadas, bem 
como pessoas singulares, que estejam inter essados na 
compra dos imóveis podem solicitar. 

A Cidade do Kilamba, segundo o Pres idente da 
República, José Eduardo dos Santos, foi criada para 
proporcionar casas aos que não têm. De acordo com 
populares contacta dos pelo CONTINENTE, tratou-se 
de uma propaganda mal projectada, não se compreen-
dendo a razão dos eleva 40s preços. Mateus José desistiu 
da in tenção da compra de um apartamento devido ao 
elevado preço. 
“Para nós que temos famílias numer osas e um salário 
baixo, mesmo que levarmos 20 anos não conseguiremos 
liquidar a dívida. Se o preço fosse reduzido entre 60 a 
100 mil dólares, daria um jeito”, disse Mateus Pedro, 
acrescentando que o Governo deve rever a sua política 
de habitação para que todos beneficiem. “Os preços 
es tabelecidos pela Sonip junto da Delta Imobiliária, 
empresa responsável pela venda das casas não satisfazem 
as ex pectativas”.

Para Paulo Cascão, outro grande empecilho prende-
-se com as modalidades de construção teve início em 
Agosto e de pagamento das moradias. 2008, prevendo-
-se a construção de 20 Quarenta e uma identidade patro-
nal mil prédios com apartamentos de 4 á já solicitaram 
a compra de apartamento 12 andares. O término das 
obras está tos, na centralidade do Kilamba, cuja previsto 
para o próximo ano. 

5.17 Crianças apresentam preocupações 
aos dirigenntes de Luanda
Jornal semanario factual 
de 27 de Agosto a 03 de Setembro de 2011

O encontro visou garantir melhor participação das 
crianças daquele municí pio na abordagem dos assuntos 
que as mais lhes preocupa, para apresentar as suas opini-
ões, contem tendo a sua interacção na vida social e con-
tribuindo para a resolução dos seus próprios problema. 

O programa, prove niente das recomendações do III 
Encontro Provincial da Criança de Luanda, ocorrido a 
13 de Abril, em Luanda, tem, igualmente, por objec-
tivo a continuidade da divulgação dos 11 compromis-
sos para com as crianças, a nível das comunidades da 
capital, para a tomada de consciência sobre o direito das 
crianças. 

Cerca de 50 crianças do Cazenga participaram no 
encontro e aproveitaram a ocasião para apresentar as 
suas prmC1paIs preocu pações acerca das dificul dades 
no registo de menores, o acesso ao ensino e à saúde. 

A vice-governadora de Luanda para a Área Política e 
Social Jovelina Imperial, chamada a abrir os Encontros 
Municipais das Crianças, garantiu a continuidade em 
apoiar, através dos seus órgãos executivos, as iniciativas 
que concorram para a melhoria da vida dos menores. 
A representante aproveitou, ao mesmo tempo, a ocasião 
para chamar as crianças a ana lisarem, a discutirem e a 
proporem aos gover nantes sugestões que pos sam permi-
tir a melhoria das condições de vida dos petizes.  

Para Jovelina Imperial, a capacidade de discerni mento 
e a livre expressão de opinião devem ser de vidamente 
tomadas em consideração por todos os estados, de 
acordo com a idade e com a maturidade de cada criança, 
respeitan do o artigo 12° da Convenção dos Direitos da 
Criança. 

Por seu turno, as cri anças lançaram, inclusive, o apelo 
aos dirigentes que estiveram no acto. “Não basta apenas 
ouvirem o que dissermos, é preciso que se cumpra”, disse 
Jorge Carlos, de 14 anos. 
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O petiz fez, igual mente, referência aos con stantes abusos 
que as cri anças têm sofrido no seio familiar, como o tra-
balho forçado e a violência física e moral. Carlos apelou 
às autoridades para o reforço da vigilância, no sentido 
de se evitar que muitas delas continuem a ser violentas. 

Jovelina Imperial falou da necessidade de, nestes encon-
tros, as crianças serem permitidas a tornar-se em partici-
pantes activos, como elementos de direitos em todos os 
assuntos que afectem as suas vidas, devendo, livre mente 
expressar as suas opiniões, quer seja na família, na escola 
ou no grupo de amigos, e levan do-as em consideração, 
em todas as esferas da vida social. 

Os onze compromis sos são: A esperança de vida; A segu-
rança alimen tar e nutricional; O registo de nascimento; 
A edu cação na primeira infância; A educação prima-
ria uni versalizada e a formação profissional; A justiça 
juvenil; A prevenção e a redução do impacto do HIV\
Sida nas famílias e nas crianças; A prevenção e combate à 
violência con tra as crianças; As com petências familiares; 
A comunicação social, cul tura, juventude e desporto e o 
orçamento direcciona do aos projectos ligados à criança. 

Para João Borges, encarregado de educação, tais inicia-
tivas são muito valiosas. “É preciso auscul tar os proble-
mas das cri anças a partir delas, pois só assin1 os dirigen-
tes poderão traçar projectos para a resolução do que as 
afecta. Mas, por outro lado, é necessário que nós, como 
partes, nos preocupe mos em ouvir e respeitar os direitos 
das crianças, no sentido de lhes dar exem plo positivo”.
 
Os Encontros Municipais da Criança terão repercussão 
a nível dos outros municípios da província de Luanda; 
visam ouvi-las, tendo em conta a prática dos 11 compro-
missos, saída do IV Encontro Provincial da Crianç

5.18  “Muitas igrejas vivem 
 na ilegalidade”

Jornal de Angola
23 de Agosto de 2011

O director nacional para As suntos Religiosos do 
Ministério da Cultura, Manuel Fernandes, disse em 
Luanda, que mais de 80 por cento das igrejas existentes 
no país podem ser encerradas, por incumprimento der 
lei que re gula a actividade religiosa. 

Manuel Fernandes fez esta ad vertência no final do culto 
de acção de graças da Igreja dos Primogéni tos Evangélica 
Universal. O direc tor nacional para os Assuntos Reli-
giosos afirmou que existem no país mais de duas mil 
igrejas, mas mui tas atropelam a lei. 

A título de exemplo, referiu que para a legalização de uma 
igreja são necessárias, no mínimo, cem mil as sinaturas e 
ela deve estar instalada num terço do território nacional, 
mas poucas cumprem com este requisito. 

Assunto sensível 
“O Executivo está a trabalhar se riamente nesta questão 
e a seu tem po vai tomar decisões”, afirmou. 
O director nacional para os Assun tos Religiosos, defen-
deu a alteração da lei que regula a actividade religio sa, 
sublinhando que está desajusta da: “a Lei deve ser hoje 
objecto de reflexão para as igrejas e para as ins tituições 
do Estado, na medida em que ela está desajustada da 
realida de”. Manuel Fernandes reconheceu que se trata 
de um assunto sensível que deve ser analisado com 
ponde ração: “estamos a falar de um fenó meno muito 
complexo, de crença, e ela está no âmago das pessoas”.O 
dia director nacional para os Assuntos Religiosos disse 
que o Executivo aprecia o contributo social de muitas 
igrejas e quer contar com a sua ac ção, mas criticou a 
actividade nega tiva de muitas outras 

“Queremos contar com o vosso apoio. Sabemos que 
vocês praticam acções de âmbito social muito relevan-
tes, como o combate ao consumo de drogas e à prática 
de feitiçaria, muitas vezes apregoada por cer tas igrejas. 
Isso leva-nos a acreditar no vosso trabalho, no vosso 
evan gelho”, disse o director nacional para os Assuntos 
Religiosos, no momento em que foi apresentado aos fiéis 
da Igreja dos Primogéni tos Evangélica Universal. 
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6  URBANISMO E HABITAÇÃO

6.1  Requalificação vista ao binóculo
Jornal o pais 
06 de Agosto de 2011

Moradores dos bairros Prenda e Cassenda, do então 
mu nicípio da Maianga (agora município de Luanda, 
no âmbito da nova divisão ad ministrativa de Luanda), 
manifestam -se, profundamente, agastados com a moro-
sidade dos trabalhos de requali ficação, pelo facto de 
estar a criar uma série de constrangimentos, que vão do 
trânsito automóvel e pedonal, com a presença cada vez 
maior de buracos, à grande concentração de lixo, águas 
paradas e outros dejectos. 

Para um trabalho que se preten diam para um curto 
período, de for ma a permitir a fluidez nas várias ruas que 
conformam os dois bairros limí trofes, contam-se quase 
três anos que as mesmas não conhecem conclusão. 
 
Numa primeira fase, os trabalhos de requalificação 
compreendiam a C substituição do tapete asfáltico, há 
já muito tempo degradado, arranjos de passeios e lancis, 
muros de contenção, instalação de novas redes de escoa-
mento de água e iluminação pública. 

As zonas de requalificação contemplam, sobretudo, as 
zonas do interior desses dois bairros, com as baterias 
direccionadas para os novos colectores, sarjetas, que, 
uma vez funcionais, além de melhorarem a circulação 
au tomóvel e de peões, permitiriam o me lhoramento do 
saneamento básico. 

Para os moradores, já lá vai o tempo em que homens 
e máquinas invadi ram o local, escavaram, removeram 
terras, mas não há ainda uma luz ao fundo do túnel que 
aponte para a con clusão, ainda este ano, dos trabalhos. 

No Prenda, por exemplo, os popula res queixam-se do 
facto dos trabalhos iniciarem num lugar, para depois 
toda a maquinaria e meios humanos serem transferidos 
para uma outra zona. Resultado: o bairro apresenta -se 
completamente degradado. 

Numa primeira fase, o projecto de requalificação abar-
cava o restauro da Avenida Revolução de Outubro, da 
rua Comandante Arguelles, bem assim como abrange 
a vala de drena gem que percorre a zona do antigo 
dispensário. 

O segundo plano, por sua vez, tinha como objectivo a 
renovação urbana dos edificios do bairro, os chamados 
lotes, com a manutenção da estrutu ra dos mesmos, o 
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melhoramento das fachadas e da qualidade das referidas 
infra-estruturas. 

Espanta, para muitos, o facto de até ao momento os 
trabalhos continua rem na mesma. “Nem água vai, nem 
água vai”, reclamaram os moradores à reportagem do 
AREAL. 

No Cassenda, o cenário é igual. Desde 2009 que se 
previa que os trabalhos conheceriam celeridade, com a 
inclusão de duas empresas (Anteres e Queirós Ribeiro), 
mas, de lá para cá, trocou a ordem das parcelas e o resul-
tado não se altera. O que agasta, sobremaneira, os seus 
moradores, impossibilitados de circularem livremente 
por um bairro que já foi, em tempos não muito recua-
dos, cor um dos mais referenciados entre os bairros de 
Luanda. 
 
O plano contemplava a melhoria de I do asfalto no inte-
rior do bairro. A ideia era que os trabalhos decorreriam 
ao mesmo ritmo que a construção da vala de drenagem 
da Avenida 21 de Janeiro, que serviria para o es coamento 
da água da chuva e residuais do bairro Cassenda, para 
evitar os charcos na zona. 

Enquanto a situação se mantém inalterável, os morado-
res dos bair ros Prenda e Cassenda apelam às autoridades, 
para que os trabalhos sejam acelerados, de forma a per-
mitir uma vida e circulação livre de constrangimentos. 

6.2  Projecto de construção de 
moradias é lançado na provincia do 
huambo
Jornal de Angola
11 de Agosto de 2011

Um projecto de construção de casas económicas do 
tipo TI e T3, bem como a venda dos respectivos kits 
de material de construção, foi lançado sexta-feira, na 
cidade do Huambo, numa iniciativa da em presa OK 
Investimentos. 
A cerimónia de lançamento do projecto foi orientada 
pelo presiden te do Conselho de Administração da OK 
Investimentos, Victor Kavinoqueka Paulo, tendo refe-
rido que as moradias e os kits de construção vão con-
tribuir para a aquisição de habita ção aos cidadãos. O 
responsável explicou que o kit de construção diri gida 
é comercializado com valores que vão de um 1,149 
milhões a 1,580 milhões de kwanzas. 

Água no Tchindjendje 
A Organização Não-Governa mental ADESPOV pers-
pectiva abrir, a partir deste mês, 16 pontos de água no 
município do Tchind jendje, cerca de 118 quilómetros a 

oeste da cidade do Huambo, num investimento avaliado 
em 224.362 euros. Em declarações à Angop, o represen-
tante da respectiva organi zação, lulião Agostinho, disse 
que, numa primeira fase, são abertos oi to pontos de água 
nas aldeias de Etalangala, Sakalunhi, Santa Fé, Lossole, 
Praia, Wilala, Ndumbo e Etacavava. 

A iniciativa, inserida no progra ma do Executivo “Agua 
para To dos”, prevê beneficiar mais de 15.950 pessoas.  
O processo de abertura de novos pontos de água é exten-
sivo a alguns bairros periféri cos da vila do Tchindjendje 
e outras comunidades. 

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

A direcção do Cofre de Previdência do Pessoal da Polícia 
Nacional (CPPPN) tem em execução um projecto habi-
tacional que prevê a construção de 30 edifícios de quatro 
e oito andares, num total de 1200 apartamentos, para 
melhorar as condições de vida dos seus associados e suas 
famílias. 

Documentos em posse de O PAIS “indicam que os 
imóveis serão cons tituídos por apartamentos do tipo T2 
(92 metros quadrados), T2A (98 me tros quadrados), T3 
(118 metros qua drados), T3A (131 metros quadrados) e 
T4 (141 metros quadrados). 

Para além destes prédios, a asso ciação de utilidade 
pública pretende construir 200 casas nas províncias da 
Lunda -Sul, Malange e Kuanza – Norte e outras na zona 
do Zango, em Lu anda. 

Para as 337 residências do comple xo Vila Azul, em 
Viana, onde já re sidem alguns dos seus membros, a 
Caixa de Previdência vai edificar um colégio, creche e 
casa de idosos. 

A instituição conta actualmente com mais 4 edifícios, 
três em Luanda e outro no Huambo, assim como um 
bairro com 22 residências em Malan ge. O seu patrimó-
nio inclui outros prédios urbanos e rústicos adquiridos 
pelo país. “Está prevista a conclusão das obras de cons-
trução de seis residências de média renda no município 
de Benguela, ocupando cada uma a área de 105 metros 
quadrados”, ga rante o documento a que tivemos acesso. 
A direcção do CPPPN, enca beçada pelo comissário 
Luís Alexan dre, concede igualmente aos seus as sociados 
empréstimos financeiros até quinhentos mil kwanzas 
para acudir situações urgentes e inadiáveis. 
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Têm acesso ao crédito os membros da associação com 
quotas em dia, que podem também habilitar-se a outros 
pacotes com taxas bonificadas oferecidos por bancos que 
rubrica ram protocolos de cooperação com a referida ins-
tituição da Polícia Na cional. 

Alguns dos pacotes destinam-se a casos de doenças 
graves, compra de casa com taxas bonificadas, aqui sição 
de viaturas, viagens de férias, reparação e recuperação 
de imóveis e despesas urgentes inadiáveis. Uma outra 
rubrica facilita o acesso aos su permercados’ farmácias, 
colégios, creches a preços bonificados, com plexos turís-
ticos, lazer e recreação em condições especiais. 

“Facilitamos o acesso a outros em préstimos para reem-
bolsar a curto, médio e longo prazo com um atendi-
mento personalizado para um futuro melhor”, diz a 
instituição. A CPPPN presta-se ainda ao pa gamento de 
pensão de reforma, so brevivência, maternidade e subsí-
dio por morte. 

6.4  Bastonario defende reforço da 
legislação sobre a terra
Jornal de Angola
14 de Agosto de 2011

O bastonário da Ordem dos Ad vogados de Angola, 
Inglês Pinto, defendeu ontem, em Luanda, a adopção 
de mecanismos legais “fortes” que confiram igualdade 
de oportunidade a todos os cida dãos no acesso à terra. 

Inglês Pinto, que falava à mar gem da “Cimeira dos 
Povos” da SADC, disse não existir no con tinente afri-
cano e na sua região austral um critério rígido em 
ma téria de igualdade de oportunida des no acesso à terra. 

“Há uma tendência universal de alguns grupos, com 
maior in fluência e poder económico, de tendencialmente 
se sobreporem a outros mais fragilizados. Compe te às 
entidades públicas e aos Es tados manterem o equilíbrio, 
para fazerem com que o acesso à terra seja igual”, disse. 
Para Inglês Pinto, são necessá rios esforços dos organis-
mos pú blicos africanas no cumprimento dos direitos 
fundamentais dos ci dadãos e o engajamento da socie-
dade civil em pressionar os ór gãos decisores para que 
tudo o que esteja plasmado nas Consti tuições seja uma 
realidade.
 
“No continente africano temos um problema muito sério 
em matéria de eficácia da legislação. Pode mos produzir 
as melhores consti tuições, mas temos sempre proble mas 
de eficácia social”, sustentou. A “Cimeira dos Povos” da 
SADC é um espaço de reflexão e solidariedade organi-
zado todos os anos por ocasião da Cimeira dos Chefes 

de Estado e de Gover no da região, em conjugação com o 
Fórum das Organizações Não Governamentais. 

O encontro de Luanda, enqua drado na Cimeira dos 
Chefes de Es tado e de Governo da SADC, con tou, com 
a participação de repre sentantes de associações cívicas. 

6.5  Desespero de um sobrevivente 
Novo jornal 
19 de Agosto de 2011

Domingos Francisco de Almeida, 74 anos, é um dos 
poucos antigos-tra balhadores do CFL ainda em vida e 
a residir na Precol. Diz que só não foi abrangido pela 
acção do CFL-Imobi liária por viver numa das residên-
cias que passou a ser do Porto de Luanda, depois da 
separação que houve entre as duas empresas. 

O ancião recorda que encontrou o imóvel num estado 
deplorável porque havia sido saqueado pelos moradores 
das redondezas depois da saída dos colonizadores. 
“A situação era assustadora, porque para além da falta 
de condições, a zona era totalmente isolada e tínhamos 
re ceios porque os membros de um dos Movimentos de 
libertação Nacional matavam quem fosse encontrado 
aqui de noite”, recordou. 

Domingos de Almeida disse que as 36 residências onde 
foram cedidas aos moradores pelo Estado, através de 
um despacho emitido pela então direcção do Porto-
Caminho de Ferro de Luan da que desapareceu com o 
desmem bramento das duas empresas. 

Nesta altura, a direcção do Porto de Luanda estabeleceu 
que os seus 16 inquilinos deviam pagar mensalmente 
900 Kwanzas pela renda. Mas a nova equipa de gestão 
do CFL optou por descontar um montante directamen te 
do salário dos próprios funcioná rios. 

De acordo com os documentos em posse de O PAIS, 
com o surgimento do Kwanza Reajustado ás anteriores 
contratos deixaram de existir e a ren da passou a ser 30 
Kwanzas. 

Devido às constantes alterações das notas de maior valor 
facial o valor da renda foi estipulado em cerca de 2S 
dólares. 

O ex-trabalhador do CFL mani festou-se insatisfeito com 
a posição assumida pela direcção da empresa em que tra-
balhou durante toda a vida. Ele e os seus companheiros 
a muito que ambicionavam comprar as resi dências e não 
compreendem porque cancelaram este processo. 
“Como estou na parte que pertence ao Porto de Luanda 
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estou preocupadíssimo porque me parece que a si tuação 
será a mesma. Peço ao Estado que nos ceda as residên-
cias, não só pelo tempo que vivemos aqui como também 
pelo serviço prestado à Nação.

6.6  Apartamentos custam entre 69 a 
115 mil dólares
Novo jornal 
19 de Agosto de 2011

SESSENTA E NOVE mil dólares para os T2, 85 mil 
dólares para os T3 e 105 mil dólares para os T3, são 
estes os precários fixados para a aquisição dos aparta-
mentos na recente inau gurada cidade do Kilamba, 
soube o Novo Jornal. 

Para já, sabe-se que esta tabela de preço sempre foi a 
defendida pela Presidência da República, numa pers-
pectiva de inclusão social. Esta conclusão é resultado de 
vários en contros dos organismos ligados a construção 
daquela centralidade urbana. 

Por seu turno, a primeira proposta da SONIP estava 
muito diferenciada desta e era de 200 mil dólares o T2, 
250 mil o T3 e 300 mil o T4. 

Depois do Decreto Presidencial n° 219/11 que transfere 
a titularidade da Cidade do Kilamba para a Sonangol 
Imobiliária e Propriedades, fica claro também as revela-
ções feitas por fontes próximas ao dossier junto da Casa 
Civil e da referida empresa em como o Governo assumiu 
o compro misso de restituir a Sonangol o custo da infra-
estruturação da referida ci dade. 

Fontes do Tesouro, no Ministério das Finanças, confir-
maram que o custo da cidade nunca esteve contabili-
zado no Orçamento Geral do Estado uma vez que foi 
integralmente assumido pela Sonangol, num processo 
que era conduzido pelo Gabinete de Recons trução 
Nacional.Com o referido de creto presidencial, a SONIP 
acaba de receber luz verde do Executivo para a comercia-
lização dos moradias. Processo idêntico poderá ser dado 
as centralidades em construção como é a nova cidade do 
Dundo onde o custo de construção é maior, mas o poder 
de compra da população, nes tes tempos de crise do 
sector diamantífero, é menor se comparado a Luanda. 

Para além, dos valores financeiros, como é óbvio, os inte-
ressados a viver naquela cidade, que dista 20 quiló metros 
do centro de Luanda, deverão apresentar documentos 
como fotocó pia do bilhete de identidade, fotocó pia do 
cartão de contribuinte, registo criminal, declaração 
de serviço espe lhando o salário base, fotocópia dos 3 
últimos recibos de Salário e o ex tracto bancário. 

6.7  CFL Vende imovel a 20 mil dólares 
na vila alice
Jornal o pais 
19 de Agosto de 2011

A comissão instalado ra dos Caminhos – de -Ferro de 
Luanda (CFL) Imobiliária, liderada por Francisco 
Henriques, está a vender os imóveis que herdou da 
época colonial localizados na Vila Alice, ao preço de 
20 mil dólares. Está a celebrar um novo contrato de 
ar rendamento com os inquilinos que vivem nas habita-
ções da empresa na Precol, município do Rangel. 

Documentos a que O PAÍS teve acesso indicam que os 
familiares dos ex – funcionários do CFL passarão a pagar 
sete mil e 520 Kwanzas (75 dólares) mês, pela renda. A 
taxa das casas do Porto de Luanda mantém -se no valor 
de dois mil e 280 Kwanzas (23,50 dólares). Fontes deste 
jornal asseguram que o negócio está a ser feito com o 
aval do Presidente do Conselho de Administração, 
Osvaldo Lobo do Nascimento. 

A comissão instaladora do CFL  Imobiliária estabeleceu 
ainda que os estiverem interessados em adquirir as casas 
deverão apresentar, entre ou tros documentos, o último 
recibo da renda, contrato ou despacho e uma fotocó-
pia do Diário da República nú mero 13/09/89, primeira 
série. 

Esta situação deixou os ex-funcio nários desta empresa e 
os familiares daqueles que já faleceram com os 
 nervos à flor da pele. Luzia Domingos Sebastião, 63 
anos, 37 dos quais vivi dos na Precol, disse estar apavo-
rado com a medida porque pode ser desalojada a qual-
quer momento. 

A anciã contou que a residência foi cedida ao seu falecido 
esposo na qua lidade de funcionário dos Caminhos de- 
Ferro de Luanda, pela então di recção do Porto-Caminho 
de Ferro de Luanda, nos anos 70. 

“Na altura em que nos mudamos para cá, em 1974, as 
residências es tavam abandonadas e cheias de lixo, porque 
depois de os portugueses se rem expulsos os moradores 
das re dondezas surrupiaram tudo”, con tou. 
Luzia Sebastião recordou que a en tão direcção da 
empresa havia obri gado os seus trabalhadores a paga rem 
a dívida deixada pelos anteriores ocupantes para depois 
celebrarem outros contratos com os novos in quilinos. 
O documento prévio que o valor da renda seria dedu-
zido dos or denados e assim ocorreu até à altura em que 
a empresa encerrou as portas. 

Alexandre Filipe Gaspar, 41 anos, filho de um dos ex – 
funcionários do CFL, já falecido, está desesperado por 



Development Workshop — CEDOC 08/2011 — 50  

ver a possibilidade de lhes retirarem o único imóvel que 
ele e os irmãos her daram dos seus progenitores. 
Na qualidade de filho mais velho, ele era a pessoa a 
quem o malogrado delegava a responsabilidade de tratar 
a documentação que era solicitada pela direcção do 
CFL, para comparem o imóvel. 

“A última documentação nos foi ia solicitada em 2002 
pelo antigo di rector do CFL e serviria para comprarmos 
as residências ao Estado, ai mas este processo não foi 
consumado porque não foi emitido o despacho fi nal”, 
declarou o herdeiro, acrescen tando que está perplexo 
com a forma como o novo PCA do CFL está a lidar com 
o assunto. 

Alexandre Gaspar contou que o pai e os seus compa-
nheiros tentaram várias vezes obter uma explicação dos 
seus superiores hierárquicos e alguns morreram sem 
receber a resposta. 

O jovem conta que as pessoas que estão à frente do CFL 
– Imobiliária só estão a “aterrorizar-nos a vida por que 
estão interessados em ficar com os imóveis e se recusam 
a dar con tinuidade do processo que estava a ser levado a 
cabo pelos seus ancestrais  “. 

Segundo ele, o pai foi recrutado para trabalhar nos 
Caminhos-de – Ferro com apenas 15 anos, na pro-
víncia do Kwanza Norte, e depois foi transferido para 
Luanda, a fim de dar o seu contributo na expansão da 
li nha-férrea. 

“Entramos nestas casas debaixo de balas por ter sido 
numa altura em que os Movimentos de Libertação 
Nacio nal haviam expulsado os coloniza dores e o país 
estava em conflito”, reconheceu uma vizinha. 

Alexandre Gaspar descartou a pos sibilidade de sair 
daquele local em troca de uma residência numa ou tra 
área, por considerar que também tem direito de residir 
numa zona no bre e a escassos quilómetros do centro da 
cidade. 
“Clamo pela intervenção dos mais altos responsáveis do 
nosso país, vis to que se a Lei Constitucional esta belece 
que todos somos iguais e que merecemos o mesmo trata-
mento, o PCA do CFL não pode comercializar as casas 
da Vila Alice no valor de 20 mil dólares, aos seus ocu-
pantes, e nós continuarmos como inquilinos”, concluiu. 

Contratos suspeitos 
O clima de paz e tranquilidade em que viviam os supos-
tos herdeiros dos imóveis terminou quando foram con-
frontados numa reunião orien tada pelo PCA do CFL, 
Osvaldo Lobo do Nascimento, este mês, com uma nova 
proposta de contrato de arrendamento. 

Luzia Sebastião disse que o PCA do CFL estava a 
ne gociar inicialmente de forma separada com os mora-
dores. Foi impedido de prosseguir quando um o grupo 
de senhoras tomou conheci mento que seriam obrigadas 
a assinar documento. 

“Todas nós entramos na sala e co meçamos a interrogar-
-lhe sobre o assunto. Como ele não conseguia nos res-
ponder, decidimos não assinar e apresentar aos nossos 
filhos para analisarem”, declarou. 

O contrato a que O PAIS teve aces so estabelece que “o 
imóvel dado por arrendamento e entregue ao ar rendatário 
encontra-se totalmente devoluto de pessoas e bens, livre 
de quaisquer ónus ou encargos, desig nadamente os que 
se prendem com pagamento de despesas com energia e 
água, bem como o seu estado de conservação e funcio-
namento” . 

Caso assinassem, as moradoras poderiam permanecer 
ali por mais um ano, sob força do contrato, cor rendo 
o risco de serem despejadas quando a direcção do CFL 
quisesse. Cabendo-lhe apenas a responsabili dade de 
comunicar os inquilinos com 60 dias de antecedência. 
O contrato, datado de 23 de Junho de 2011, determina 
que “o paga mento no ano de 2011 de dez meses de 
renda, corresponde ao período de Março a Dezembro. 
(...) Nos anos subsequentes o mesmo correspon derá o 
período de 12 meses”. 

Diante de tal situação, as morado ras contaram que 
questionaram Lobo Nascimento sobre as razões por que 
estavam a ser obrigadas a aceitar o acordo que lhes daria 
pleno direito para serem expulsas do lugar onde residem 
há mais de 30 anos. 

“Quanto aos órfãos, cujo pai ou a mãe era funcionário 
do CFL e não têm outro lugar para ir, o senhor Lobo 
do Nascimento garantiu que resolverá este problema “, 
declarou uma das senhoras. 

Os moradores são unânimes em afirmar que estão dis-
postos a ne gociar com o CFL a possibilidade de compra-
rem os imóveis, tal como está a suceder na Vila Alice, 
desde que seja num preço razoável. 
Dizem isso porque até hoje os seus parentes não recebe-
ram até agora nenhum subsídio pelos ser viços prestados 
ao país. 
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6.8  Herdeiros sem herança
Jornal o pais 
19 de Agosto de 2011

Um dos documentos a que tivemos acesso estipula 
também que “o móvel, objecto do contrato e o contrato 
são intransmissíveis, não podendo ser cedido, subarren-
dado e trespassado a um ascendente ou descendente do 
arrendatário”. 

Em caso de venda da casa pelo senhorio, o contrato diz 
que não cessará e o comprador é obri gado a declarar, por 
escrito, que autoriza o arrendatário a ocupar o imóvel 
durante o período de arrendamento em falta. 

“Caso o senhorio transmita a propriedade do imóvel ou 
a sua posição a terceiros, deverá acordar com o transmis-
sário ou cessionário a liberação integral do arrendatário 
quanto a quais quer montantes que hajam sido pagos 
adiantadamente a título de renda”, lê-se no documento. 

Alexandre Gaspar e os seus 110 imóvel objec to do con-
trato, e o contrato, são in transmissíveis, não podendo ser 
como, subarrendado e trespassado a um ascendente ou 
des cendente do arren datário”. 

Vizinhos consideram estra nho o facto de sendo o 
Cami nho – de- Ferro uma empresa pública, as contas 
bancárias para onde deverão depositar o montante da 
renda serem justamente de dois bancos pri vados, nome-
adamente, BESA: 00007235910/00007162578 e Banco 
Sol: 24789673. 10.001124789673.35.001. 

Sem ter em conta a situação precária em que se encon-
tram alguns dos órfãos, a adminis tração do CFL estabe-
lece que se os inquilinos não conseguirem pagar a renda, 
o contrato será rescindido e eles poderão ser despejados. 

Prevendo uma posição contrária dos moradores, o admi-
nistrador do Caminho de Ferro de Luanda estabeleceu 
no contrato que mostra a posse de cidadãos, a contar 
da data da primeira tentativa de resolução amigável, o 
litígio será reunido ao Tribunal Provincial de Luanda. 

6.9  Estudantes investigam a estrutura 
social e urbano do bairro chicala 
Jornal de Angola
19 de Agosto de 2011

A falta de escolas públicas postos médicos luz eléctrica 
e saneamento básico está a preocu par os moradores da 
Chicala, co muna da Ilha do Cabo, em Luanda, que 
querem ver estas ques tões resolvidas pelas autoridades 
locais nos próximos tempos.

A informação foi avançada on tem ao Jornal de Angola 
pelo pri meiro Secretario do Comité de Acção do MPLA 
na Chicala. Elias Cardoso Francisco no de curso da rea-
lização de um traba lho de campo entre os estudantes 
do curso de arquitectura das universidades Agostinho 
Neto, Lusíada e Metodista de Angola. Elias Francisco 
informou que a falta escolas públicas na Chicala faz com 
que multas crianças frequentem aulas em Instituições 
privadas um problema que e ex tensivo ao sector da 
Saúde. Parte da Chicala, referiu esta iluminada devido 
aos esforços dos moradores que trabalharam com a 
Empresas de Distribuição de Electricidade (EDEL) e 
que resultaram na instalação de um posto de transfor-
mação de energia. Mas os níveis de abastecimento ainda 
não agradam à po pulação uma vez que parte considerá-
vel da zona continua ás escuras. 

O responsável máximo do MPLA na localidade referiu 
que, em tempo idos a Chicala era ha bitada por pesca-
dores mas devi do ao conflito armado, outros es tratos 
sociais chegaram ao bairro aumentando a densidade 
populacional que se tornou heterogénea. Actualmente, 
admitiu, residem naquele espaço do município da 
Ingombota cerca de cinco mil habilitantes muitos dos 
quais vivem em casas construídas fora dos pa drões tradi-
cionais da arquitectura urbanística. Elias Francisco disse 
que em colaboração com a Comissão de Moradores da 
zona, as entidades governamental estão a trabalhar para 
que sejam resolvidas as preocupações que os afligem. 

Visita de estudo 
Paulo Jorge Moreia, arquitecto e professor da 
Universidade Lusíada de Angola disse que o ob jectivo da 
realização do estudo de campo na Chicala, pelos cerca 
de 90 futuros arquitectos era a cria ção de uma interac-
ção entre estu dantes universitários e morado res da área. 

Actividade consistiu no reconhecimento, por parte dos 
estu dantes, dos estudantes, da estrutura social e urba na 
da Chicala, por via de peque nos inquéritos sobre as edi-
ficações e materiais usados e siste ma de construção das 
casas. O resultado do estudo vai ser apresentado publi-
camente na próxima terça-feira na Universidade Lusíada 
de Angola, segundo o professor Paulo Jorge Moreira. 
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6.10  No âmbito do programa nacional 
de habitação 
Jornal o independente
20 de Agosto de 2011

O Zango é um dos maiores pro jectos habitacionais, 
conheci dos sobretudo sobre os seus três projectos 
de casas económicas onde já vivem perto de 200 mil 
pessoas. Bem ao lado dos diferentes projectos de realoja-
mento social, erguem-se pré dios e outras residências de 
média e alta renda, valorizando ainda mais a Co muna 
de Calumbo, em Viana. 

No local, a água canalizada corre dia e noite, a energia 
eléctrica é bem melhor que no centro da cidade de 
Luanda. O bairro começou a ser cons truído a 8 anos 
e conta já com quase 20 mil casas económicas. As 
infra-estru turas básicas são construídas a um ritmo que 
acompanham a chegada de mais famílias em situação 
de emer gência, e outras que têm a apetência pelo local. 

Por esta razão, em alguns casos, para aquelas pessoas que 
ainda vivem em zonas de risco, a solução passa necessa-
riamente pelo alojamento pro visório em tendas até que 
surja a casa prometida ou as condições para auto cons-
trução dirigida. Concebido inicial mente para realojar as 
pessoas da Boa vista e do bairro da Congeral, e outras em 
zona de risco, o projecto habita cional do Zango é hoje 
ladeado por mo radias para todas as condições sócias dos 
cidadãos. Num futuro muito breve, poderá ser uma das 
zonas de maior crescimento urbanístico em Luanda. 

O bairro do Zango, tornou-se numa referência nacional 
e mundial de pro grama de realojamento do Governo da 
Província de Luanda sobre o Programa de Realojamento 
das Populações. 

Tem corno referencia o “Projecto de construções resi-
denciais de custos controlados”. Zango e Sapú, são no 
entanto um programa habitacional que está a tornar 
dimensões de pequenas cidades. 

O desenvolvimento urbano do Zango conta com 26 mil 
e 600 unidades habitacionais para 160 mil pessoas, pelo 
que devem ser aumentadas as infra-estruturas básicas 
que garantam condições mínimas de vida dos cida dãos. 
As residências, têm ajudado na melhoria da qualidade de 
vida de mi lhares de famílias, permitindo a execu ção de 
infra-estruturas estruturantes da cidade de Luanda e são 
um alívio da demanda de unidade de habitação. 

Almeja-se no futuro a construção de mais 20 mil uni-
dades residenciais, o melhoramento das respectivas 
infra- estruturas, para o contínuo apoio ao programa de 
aumento da oferta de habitação de custos controlados. 

O programa de emergência habita cional foi concebido 
para realojar famí lias vivendo em situações precárias 
provenientes do bairro da Boa Vista, n cidades. 

O desenvolvimento urbano do Zango conta com 26 mil 
e 600 unidades habitacionais para 160 mil pessoas, pelo 
que devem ser aumentadas as infra-estruturas básicas 
que garantam condições mínimas de vida dos cida dãos. 

As residências, têm ajudado na melhoria da qualidade de 
vida de mi lhares de famílias, permitindo a execu ção de 
infra-estruturas estruturantes da cidade de Luanda e são 
um alívio da demanda de unidade de habitação. 
Almeja-se no futuro a construção de mais 20 mil uni-
dades residenciais, o melhoramento das respectivas 
infra- estruturas, para o contínuo apoio ao programa de 
aumento da oferta de habitação de custos controlados. 

O programa de emergência habitacional foi concebido 
para realojar famí lias vivendo em situações precárias 
provenientes do bairro da Boa Vista, município do 
Sambizanga entre ou tros, de modo a permitir a recons-
trução de infra-estruturas básicas destas zo nas e a sua 
requalificação. 

Este programa, procedeu na pri meira etapa, entre 2002 
e 2003, a ela boração de planos urbanísticos e deta lhes 
construtivos das casas para abrigar cerca de três mil 
famílias na área do Zango. “Foi também construído, ao 
abrigo do projecto águas de Luanda, uma rede básica de 
abastecimento de água da capital, através de fontaná-
rios e uma rede de iluminação pública, incluindo urna 
subestação nova e urna linha de 60KV para atender as 
populações alojadas”. 

Hoje populações provenientes de várias áreas onde 
decorre a execução de diversas obras estruturantes da 
cidade de Luanda podem ver as suas condições de habi-
tação e habitabili dade melhoradas, com acesso a diver-
sos serviços básicos. 



Development Workshop — CEDOC 08/2011 — 53  

6.11  Apartamentos são postos á venda
Jornal de Angola 
20 de Agosto de 2011

A Sonangol Imobiliária anun ciou ontem que mais de 
três mil apartamentos da nova Cidade do Kilamba são 
vendidos a partir de segunda-feira, dia 22. 

Uma nota da Sonangol Imobiliá ria informa que estão 
disponíveis 3.180 apartamentos do tipo 13 A, B, CeT5. 
As casas 13 A e B têm 110 metros quadrados, T3 C têm 
120 e T5 têm 150 metros quadrados. 

O documento refere que a socie dade Delta Imobiliária 
é a empresa contratada para a comercialização das casas 
e que também estão dis poníveis lojas para a actividade 
co mercial e terrenos para iniciativas públicas e privadas. 

Os preços dos imóveis vão estar afixados em quatro 
postos de ven da instalados na nova Cidade do Kilamba, 
assim como na rua Rai nha Ginga, n° 6, esquerdo, na 
Mutamba, aonde se devem dirigir as entidades públicas 
e privadas que solicitaram compra de habitação na nova 
centralidade. 

Uma lista tomada ontem pública informa que 41 enti-
dades solicita ram a compra de apartamentos, onde se 
destacam os Ministérios do Am biente, da Comunicação 
Social, da Justiça, da Energia e Aguas, Saúde, 
Administração do Território, assim como as empresas 
Angop, Edições Novembro, Alfandegas, TAAG, TPA, 
Epal, Edel, ENE e CimAngola. 

A nova cidade, cujo projecto glo bal contempla 710 edi-
fícios, 24 creches, nove escolas primárias e oito secun-
dárias e 50 quilómetros de estradas, constitui um elo de 
transição para a nova urbe de Luan da, que se vai situar 
junto à margem do rio Kwanza. 

O projecto tem conclusão pre vista para Outubro de 
2012. Até lá, o empreiteiro deve entregar mais 595 edifí-
cios, que correspondem a 16.822 apartamentos e 19810-
jas.O acesso à nova cidade está fa cilitado pela primeira 
circular de Luanda, via com duas faixas de rodagem 
em cada sentido, cujo número pode ser aumentado, e 
se parador central. 

A Cidade do Kilamba constitui uma experiência piloto 
em relação ao modelo de gestão administrativa adop-
tado, que pode inspirar o pro cesso de execução gradual 
das au tarquias locais. Por isso, é dirigida por um presi-
dente, que tem a res ponsabilidade de criar a gestão da 
nova centralidade, por intermédio de um regime orga-
nizativo e admi nistrativo específico. 

6.12  Quando as expectativas se viram 
para a nova centralidade do dundo
Jornal esmanario angolense
20 de Agosto de 2011 

A Nova Centralidade do Dundo – cidade em constru-
ção, desde o princípio de 2009, na região chamada de 
Samacaca, municí pio do Chitato, Lunda Norte, para 
afigurar- se como a capital da província – poderá ser a 
próxima a ser inaugurada, no ano que vem, depois de se 
ter descortinado a Nova Cidade do Kilamba Kiaxi, em 
Luanda, no mês passado. 

Lino dos Santos, o governador interino da provín-
cia, manifestou esta expectativa, na semana transacta, 
indo de encontro ao facto constatado pelo Semanário 
Angolense, segundo o qual uma maioria dos mora dores 
aponta o novo projecto urbano como símbolo do inicio 
de uma nova era para o território Lunda nortense. 

Falando à imprensa no decurso de uma visita de campo 
às obras do empreendi mento, o imediato do governador 
Ernesto Muangala mostrou-se esperançado, não só que 
a Centralidade do Dundo seja a próxi ma a ser acabada, 
como também venha a ser um pólo de atracção para 
novos qua dros de que a província necessita e seja um 
factor de promoção do desenvolvimento local. 

Todavia, a prioridade na aquisição das habitações da Nova 
Cidade do Dundo deverá ser para os funcionários públicos 
da província e pessoas que trabalham na Lunda Norte. No 
tête-à-tête do SA com alguns popula res foi possível notar 
que a alegria de ver a nova cidade é maior ainda porque 
antes de se erguerem os edificios que hoje se podem ver 
no horizonte, a partir da actual vila do Dundo, havia se 
disseminado entre muitos norte-lundense a ideia de que 
na sua região era impossível construírem-se prédios altos 
por alguma adversidade dos solos. 

Ao final da construção da 1ª fase deste empreendimento 
urbanístico, um total de 440 edifícios farão parte da 
realidade da Nova Cidade capital da Lunda Norte, que 
neste quesito não contava praticamente com nenhuma 
unidade parecida ao menos. 

Dundo (e também as outras localidades da província) 
foi herdada como uma vila de casas e vivenda feitas 
pela antiga Diamang, precursora da Endiama – era aí a 
capital da empresa diamantífera colonial. 

Numa gigantesca extensão de terras de 500 hectares, 
nos 21,04 da área em cons trução, 5.004 apartamentos 
estão a surgir, à espera de serem habitados por mais ou 
menos 30.024 pessoas. 
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No complexo urbano, que comportará ainda uma 
malha viária em cerca de 16,18% das terras e um esta-
cionamento de viaturas deve ocupar cerca de 19,28% do 
chão, a va lorização do lazer e dos espaços verdes deve 
preencher a maior parte do total do siste ma urbano – 
46,75 hectares de terra, isto é, 40,64% da Centralidade. 

As estruturas públicas previstas na pri meira fase da Nova 
Cidade são um hospital, uma escola, uma creche e um 
centro co mercial. De acordo com a entidade encarre-
gada pela construção do complexo urbano, todos os sis-
temas de esgotos e de drenagem residual, rede de água, 
energia eléctrica e telecomunicações estão garantidos. 

O projecto de novos centros urbanos, chamados de cen-
tralidades, está em curso desde 2008, sob a organiza-
ção do Execu tivo Angolano, e vem sendo erguido, em 
princípio, nas províncias de Luanda, Bengo, Cabinda e 
Lunda Norte. 

Entretanto, outras capitais provinciais também deverão 
beneficiar da iniciativa – Zaire, Namibe, Huíla, 
Benguela Malange, Kuando Kubango, Lunda Sul, en tre 
outras, com execução prevista para os próximos anos.

6.13  Requalificação do bairro operário 
inicia com a construção de edificios 
Jornal de Angola 
21 de Agosto de 2011

Três edifícios de 18 andares, com apartamentos T2, 
T3 e T4, estão a ser edificados no Bairro Operário, em 
Luanda, no âmbito da modernização da zona em cur so 
desde Junho deste ano. 

O administrador comunal, Tony Caldas, em declara-
ções à agência Angop, frisou que os edificios es tão a ser 
erguidos num espaço de 20 hectares localizado atrás da 
es cola AnAngola. 

A construção dos três primeiros prédios, a cargo de uma 
construtora chinesa, começou com a escavação do solo 
e a criação de infra-estrutu ras técnicas. Os trabalhos 
de terra plenagem das vias de acesso e de instalação das 
linhas técnicas está a decorrer normalmente. 
O projecto, segundo dados das autoridades do municí-
pio do Sambizanga, vai dar alojamento a mais de 100 
mil pessoas. 

“Tudo está a ser feito para que a requalificação do Bairro 
Operário esteja dentro das normas exigidas internacio-
nalmente”, assegurou Tony Caldas. 

Interrogado sobre a inquietação dos moradores quanto à 
sua perma nência no bairro, Tony Caldas des valorizou os 
receios, assegurando que vão ser transferidos para novas 
casas no interior do bairro. 
“O nosso lema é: construir pri meiro para depois alojar, 
por isso não há motivos para inquietação por parte da 
população”, assegurou Tony Caldas. 

“A requalificação não inclui so mente os edificios novos. 
Os anti gos vão ser alvo de obras de manu tenção para 
estarem à altura do ní vel estrutural dos novos edifi-
cios”, explicou o administrador comunal. Elaborado no 
ano de 2004, o pro jecto de requalificação do tradicio-
nal Bairro Operário, de acordo com Tony Caldas, visa 
melhorar as con dições de habitação, com espaços pla-
neados para densidades apro priadas, obedecendo aos 
padrões urbanos internacionais. 

O projecto inclui a criação de pos tos policiais, serviços 
médicos, equi pamentos desportivos e recreati vos, arma-
mentos, redes eléctricas, de abastecimento de água e 
drena gem de águas residuais. 

Registo dos moradores 
Pelo menos 58 mil das cerca de 180 mil pessoas residen-
tes no Bair ro Operário foram registadas no âmbito da 
primeira fase da requali ficação da zona. 

O trabalho, sob responsabilidade da administração 
municipal do Sambizanga, em coordenação com técni-
cos do governo provincial de Luanda e do Ministério 
do Planea mento, teve início no final de 2010 e assenta 
na realização de um censo populacional e habitacional. 

O administrador Tony Caldas disse que os dados reco-
lhidos vão servir para o reordenamento habi tacional da 
zona. 

Através deste levantamento, a ad ministração muni-
cipal do Sambi zanga vai dispor do número exacto de 
habitantes, pelo que as moradias que não estiverem 
cadastradas não vão ser validadas pararealojamento ou 
compensações. 

Mais energia 
O fornecimento de energia eléc trica ao Bairro Operário, 
Sambi zanga, vai conhecer melhorias nos próximo meses, 
com a instalação de um novo posto de transforma-
ção (PT) de energia pela Empresa de Distribuição de 
Electricidade 

(EDEL). O director de distribuição da rede do municí-
pio do Sambizan ga, Jesus Adão, disse que as condi ções 
técnicas estão a ser prepara das, aguardando-se apenas 
a ce dência de um espaço para a instala ção do PT, no 
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quadro do processo de requalificação da zona. 
Jesus Adão informou que, devi. do aos altos consu-
mos, fundamen talmente na época das chuvas, a EDEL 
decidiu instalar mais um posto de transformação de 
energia. 
“A aquisição deste posto vai per mitir a extensão da rede 
eléctrica e, consequentemente, a melhoria da ilumina-
ção pública e domiciliária daquele tradicional bairro de 
Luan da”, acrescentou JesusAdão. 
Actualment~ a zona-tem moo postos de transformação 
de ener gia, depois da recente entrada em funcionamento 
de dois PT. 

6.14  Inicio de venda de casas mobiliza 
muitos jovens 
Jornal de Angola
23 de Agosto de 2011

Agitação e expectativa marca ram o ambiente entre 
candidatos à compra de apartamentos na Ci dade do 
Kilamba, que ontem de manhã estiveram no posto de 
ven da localizado na Rua Rainha Gin ga, na Baixa de 
Luanda. 

Antes das sete horas, à porta das instalações da empresa 
contratada para a comercialização das casas estavam 
dezenas de clientes. 
O posto foi aberto para atender entidades públicas e 
privadas que previamente solicitaram a compra de habi-
tação na nova central ida de. Mas a grande afluência de 
inte ressados obrigou os funcionários a atenderem toda 
a gente. 

Patrícia Abreu faz parte do grupo de inscritos. Há muito 
que anseia ter uma casa. Tal como a maioria dos inte-
ressados, revelava desco nhecimento sobre os preços dos 
apartamentos. Para ela, a beleza ar quitectónica e os ser-
viços disponíveis no projecto determinaram o desejo de 
viver na Cidade do Kilamba. Ao tomar contacto com os 
preços, Patrícia Abreu ainda pen sou em desistir, mas o 
desejo da ca sa própria falou mais alto. “Acabei de fazer a 
inscrição, recebi a ficha e aguardo a chamada nos próxi-
mos dias”, disse esperançada. 

De acordo com a tabela de preços afixados pela Delta 
Imobiliária, os apartamentos T3, com 110 metros qua-
drados custam entre 125 a 130 mil dólares. Os T3 
com 120 metros quadrados, custam 140 mil dólares, 
enquanto os apartamentos T5, com 150 metros quadra-
dos estão a ser vendidos a 200 mil dólares. Na fase de ins-
crição, os clientes devem fa cultar os números do Bilhete 
de Identidade e do Cartão do Contri buinte. Quando 
forem comprar a casa, além da cópia destes docu mentos 
têm de apresentar um ates tado de residência. 

A reportagem do Jornal de An gola apurou que o custo 
dos aparta mentos constitui o principal moti vo de diver-
gências entre os candi datos. Enquanto uns acham que o 
preço é razoável, outros conside ram os preços dos apar-
tamentos são exagerados em função do orde nado que 
auferem. 

Luís Simões, 32 anos, era o rosto da desilusão. A poucos 
meses de contrair matrimónio não tem dúvi das de que 
o projecto constitui uma oportunidade de ouro. Apenas 
la menta que venha a ficar de fora nesta fase. O cepticismo 
de Luís Si mões está ligado ao modelo de pa gamento que 
segundo disse, é de terminado pelos bancos seleccio nados 
para disponibilizar os crédi tos. E defende a criação de 
uma ba se de dados para evitar que pessoas detentoras de 
imóveis possam tam bém concorrer. 

“Não está fácil para quem tem baixos rendimentos. 
Penso que os preços deveriam ser mais acessí veis porque 
a maior parte dos jo vens não tem recursos para com prar 
estas casas”, afirmou. 
Opinião contrária tem Abílio Gon çalves que quer 
comprar um apar tamento T3. O jovem admitiu que 
tem condições para comprá-lo e apenas lamenta a fraca 
organiza ção no atendimento. Em função da sua condi-
ção financeira, Abílio apon ta o crédito bancário como a 
solu ção mais viável entre as modalida des de pagamento 
que lhe foram apresentadas. “Estão expostas três moda-
lidades: pronto pagamento, pagamento faseado em duas 
ou três parcelas e o crédito bancário”, dis se o jovem. 

Procura no Kilamba 
Dezenas de clientes esperavam desde as primeiras horas 
da manhã pela abertura das portas do posto de registo 
e vendas dos apartamentos da Cidade do Kilamba, a 
fim de se inteirarem dos preços e das modali dades de 
pagamento e fazerem a sua inscrição. Francisco Chaves; 
32 anos, esperou desde as quatro da manhã, para serem 
dos primeiros a ser atendido. Depois de vermos car taz, 
colocado no portão de entrada, os preços e as dimensões 
dos aparta mentos, escolheu um do tipo T5. Ele traba-
lha numa empresa de tele fonia móvel e é proprietário de 
uma recauchutagem. 

Pensa pagar o imóvel, dando uma entrada de 35 mil 
dólares e pagando a prestações o valor restante em 
10 anos. José Fontoura, 42 anos, che gou à cidade do 
Kilamba às cinco da manhã. O seu carro ocupava o 
quinto lugar de uma fila com mais de 100 viaturas. 
Tendo em conta a média salarial da maioria da popu-
lação, considera aos preços dos apartamentos eleva-
dos, “mas as di mensões são razoáveis”, disse. Não tem 
dinheiro para fazer a compra imediata, mas garantiu 
ter capaci dade para pagar as prestações, entre 600 a mil 
dólares por mês. José Fontoura trabalha no Instituto 
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Su perior Técnico Militar e está dis posto a sofrer descon-
tos no seu or denado durante 20 anos. 

O funcionário público José de Al meida, 43 anos, disse 
estar prepara do a pagar na totalidade o aparta mento do 
tipo T3, fixado no valor de 125 mil dólares. Ele, que 
também chegou às cinco da manhã, gostava que fossem 
definidas outras formas de pagamento para facilitar 
quem não tem a mesma possibilidade. Após o início 
do processo de inscri ção nos quatro postos existentes, 
às 8h30, os clientes saíam satisfeitos pela concretização 
do primeiro pas so para a aquisição do apartamento que 
sonham ser proprietários, apesar de desconhecerem as 
modalidades de pagamento. 

José Sofia trabalha na Direcção de Saúde de Estado-
Maior do Exer cito. Salvador Faz Tudo, 45 anos é do 
Comando Geral da Polícia. Ambos fizeram a inscrição e 
“agora só resta aguardar pelo próximo pas so”, disse José 
Sofia. 
Na primeira fase estão à venda 3.180 apartamentos. Os 
do tipo T3, com 110 metros quadrados, custam 125 mil 
dólares. Os T3 com a mes ma dimensão estão a ser ven-
didos a 130 mil dólares. A diferença de pre ços deve-se 
à estrutura de cada um. Os apartamentos T3, com 120 
metros quadrados custam 140 mil dó lares e os T5 com 
150 metros qua drados, 200 mil dólares. 

Para a inscrição, cuja data limite ainda não foi esta-
belecida pela So ciedade Imobiliária e Propriedades da 
Sonangol (SONIP), os interes sados devem apresentar o 
Bilhete de Identidade e o número de contri buinte. O 
atendimento começa às 8 e 30 e termina às 17h 30. 

6.15  Precários das casas da cidade do 
kilamba fixados entre os 125 e 200 
mil dólares 
Jornal de economia e finanças 
23 de Agosto de 2011

A casa mais barata, na Cidade do Kilamba, custa entre 
125 e 130 mil dólares ame ricanos, preço válido para 
os apartamentos de tipolo gia T3, modelos A e B, com 
uma extensão de 110 metros quadrados (m2). As mora-
dias T3 + l/C, com 120 m2, estão forçadas em 140 mil 
dólares, enquanto as T5, com 150 m2, estão a ser comer-
cializadas a 200 mil dólares. 

Segundo a sociedade Delta Imobiliária, empresa contra-
tada pela Sonangol Imobi liária para comercializar os 
apartamentos, cujo processo de venda teve início ontem 
(segunda-feira, 22), os interes sados terão de apresentar 
na fase de inscrição uma cópia do bilhete de identidade 
e o número de contribuinte. 

Para a fase de aquisição, além do bilhete de identida de 
e do número de contri buinte, o interessado deverá apre-
sentar também o atesta do de residência. 

Uma nota de imprensa da Sonangol Imobiliária reve la 
estarem disponíveis 3.180 apartamentos do tipo T3 A, 
B, C e T5. 

Urbanização 
A cidade do Kilamba, cujo projecto global contempla 
710 edifícios, 24 creches, nove es colas primárias e oito 
secun dárias e 50 quilómetros de estradas, constitui um 
elo de transição para a nova urbe de Luanda, que se vai 
situar jun to à margem do rio Kwanza. 

O projecto tem a conclusão prevista para Outubro de 
2012. Até lá, o empreiteiro deve en tregar mais 595 edi-
fícios, que correspondem a 16.822 aparta mentos e 198 
lojas. 

A nova cidade, inaugura da em Julho deste ano pelo 
Presidente da República José Eduardo dos Santos, surge 
de uma parceria público-privada e abrange a edificação 
de 20 mil apartamentos espaçosos, 24 creches e jardins 
infantis, nove escolas primárias e oito secundárias, 
parques de es tacionamento, paragens para transportes 
públicos e lojas. 

“Estimamos, com as áreas re servadas ao investimento 
priva do, beneficiar cento e cinquenta mil famílias”, 
disse recentemen te o presidente da Cidade do Kilamba, 
Joaquim Israel. 
Consta igualmente de -pro jecto a construção de arma-
mentos com sistema de esgo to e drenagem residual, 
redes 

6.16  Nova centralidade de saurimo 
criada com edificios modernos 
Jornal de Angola
24 de Agosto de 2011 

A nova centralidade de Saurimo está a ser projectada 
a sul da cidade, numa extensão de 430 hectares, com 
edificios de apartamentos da média e alta renda, habi-
tações sociais e infra-estruturas, anunciou ontem, o vice 
– governador para os serviços técnicos e infra-estruturas, 
António Jorge Teixeira. O vice-governador, que falava 
à s Rádio Nacional de Angola, confirmou que para a 
urbanização foi se leccionada a reserva de Saurimo, que 
fica junto ao Luena, província vizinha do Moxico. 

A Sonangol é a promotora das novas centralidades, 
que vão nascer em todo país. A empresa imobiliária da 
multinacional Angolana vai cuidar de todas as matérias 
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relacionadas com o desenvolvimento do pro jecto e com 
a venda dos espaços e edifícios das centralidades projec-
tadas para Cabinda, Kuando-Kubango e Lunda-Norte. 

Na província da Lunda-Norte, 251 edifícios de cinco 
pisos já estão sendo construídos na nova centralidade 
VI: do Dundo, segundo o director provincial das Obras 
Públicas, Emília da Silva Ferrão. No Dundo, a primeira 
fase do projecto de construção da nova central idade tem 
previstoa a construção de edificios de 18, 11, nove e cinco 
pisos, creches, hospitais e outros serviços sociais. A pri-
meira fase do projecto, que deve estar concluída em 20 12~ 
prevê a conclusão de 419 edificios e 5004 apartamentos. 
O projecto de construção da no va central idade do 
Dundo, na loca lidade de Samacaca, começou em Abril 
de 2009. 

6.17  Nova centralidade de saurimo 
criada com edificios modernos 
Jornal de Angola
24 de Agosto de 2011 

A nova centralidade de Saurimo está a ser projectada 
a sul da cidade, numa extensão de 430 hectares, com 
edificios de apartamentos da média e alta renda, habi-
tações sociais e infra-estruturas, anunciou ontem, o vice 
– governador para os serviços técnicos e infra-estruturas, 
António Jorge Teixeira. 

O vice-governador, que falava à s Rádio Nacional 
de Angola, confirmou que para a urbanização foi 
se leccionada a reserva de Saurimo, que fica junto ao 
Luena, província vizinha do Moxico. 

A Sonangol é a promotora das novas centralidades, 
que vão nascer em todo país. A empresa imobiliária da 
multinacional Angolana vai cuidar de todas as matérias 
relacionadas com o desenvolvimento do pro jecto e com 
a venda dos espaços e edifícios das centralidades projec-
tadas para Cabinda, Kuando-Kubango e Lunda-Norte. 

Na província da Lunda-Norte, 251 edifícios de cinco 
pisos já estão sendo construídos na nova centralidade 
VI: do Dundo, segundo o director provincial das Obras 
Públicas, Emília da Silva Ferrão. No Dundo, a primeira 
fase do projecto de construção da nova central idade 
tem previstoa a construção de edificios de 18, 11, nove e 
cinco pisos, creches, hospitais e outros serviços sociais. 
A primeira fase do projecto, que deve estar concluída 
em 20 12~ prevê a conclusão de 419 edificios e 5004 
apartamentos. O projecto de construção da no va central 
idade do Dundo, na loca lidade de Samacaca, começou 
em Abril de 2009.

6.18  Sistema detecta dupla inscrição  
de candidatos á compra de casa
Jornal de Angola 
25 de Agosto de 2011

A inscrição dos interessados na compra de apartamen-
tos na cidade do Kilamba está a ser fei ta através de um 
sistema infor mático que detecta a inscrição repetida. 

Paulo Cascão, administrador da empresa responsável 
pelo processo de inscrição, “Delta Imobiliária”, garante 
que quem tentar a inscrição mais do que uma vez no 
mesmo posto é detectado, pois o sistema rejeita os dados 
por os computado res estarem ligados em rede. 

Se a segunda inscrição for feita num posto diferente, 
esta situação não acontece, mas acaba por ser de tectada 
posteriormente no processo de triagem dos dados, que é 
feito todos os dias. “Nestes casos, consi deramos apenas 
o primeiro registo e anulamos os demais”, esclareceu. 

A empresa, referiu, prevê inscre ver duas mil pessoas por 
dia, razão pela qual instalou um sistema elec trónico 
de atendimento, que permite o controlo da ordem de 
chegada dos clientes, através da senha que cada um tira. 

O responsável da área de infor mática da empresa, 
Augusto Cam pos, garantiu que o sistema é fiável e dinâ-
mico, dando a possibilidade de cada cliente ser atendido 
num espaço de três a cinco minutos. 
No fim do processo de inscrição, declarou Paulo Cascão, 
a empresa faz um relatório e espera que a So ciedade 
Imobiliária e Propriedades da Sonangol (SONIP) dê 
instru ções para o início da segunda fase de vendas dos 
apartamentos. 

A data limite para a inscrição, que começou segunda-
-feira, não foi ainda estabelecida pela Socie dade 
Imobiliária e Propriedades da Sonangol, nem as moda-
lidades de pagamento. Os preços dos aparta mentos da 
Cidade do Kilamba variam de 125 a 200 mil dólares. 
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6.19  Arranca construção de casas 
sociais nos municipios da chibia  
e cacula
Jornal de Angola 
25 de Agosto de 2011

As sedes municipais de Cacula e Chibia, a norte da 
província da Huíla, vão começar a construção de 100 
moradias do tipo T3 para jo vens formados nas áreas da 
saúde, economia, educação, gestão de em presas e outras 
especialidades. 

A edificação das casas fica con cluída dentro de seis 
meses. O bair ro está a nascer numa área de 64.000 
metros quadrados. 

Neste momento, a empreite ira Omatapalo, encarregada 
pelas obras, efectua a vedação e limpeza dos terrenos, a 
implantação das ba ses e a concentração do material de 
construção civil. 
Para arranque do programa, o governador provincial da 
Huíla, Isaac dos Anjos, procedeu ao lan çamento da pri-
meira pedra da construção das casas nos dois mu nicípios. 
O assessor da empreiteira Omatapalo, Luís Canteiro, 
expli cou que cada casa é projectada num espaço corres-
pondente a mil me tros quadrados, disponibilizado pe la 
Administração Municipal. 
As 100 moradias são financiadas pelo Programa Angola 
Jovem do Ministério da Juventude e Despor tos, que já 
construiu 92 casas, no bairro da Chavola, arredores da 
ci dade do Lubango. 
O director provincial da Juventu de e Desportos da 
Huíla, João Bar ros, considera que a maioria dos jo vens 
formados da província tem agora motivos para retomar 
às zo nas de origem e contribuir nas ac ções que visam 
o progresso das lo calidades, dada as condições de 
ha bitabilidade. 

Cidade satélite 
João Barros anunciou que, en quanto a construtora 
Omatapalo prossegue as obras, a Direcção Pro vincial da 
Juventude e Desportos vai promover campanhas para 
sensibilizar e mobilizar os jovens dos dois municípios, a 
fim de domina rem os critérios que os habilitem a uma 
moradia. A administradora do município da Chibia, 
Otília Noloti Vianey, considerou que a constru ção de 
40 casas é fundamental para o lançamento da cidade 
satélite, um dos desafios definidos pelas autori dades da 
província. 

A administradora anunciou que vão ser loteados, no 
mesmo local onde é construída a cidade, várias parcelas 
de terras para serem distri buídas aos jovens e pessoas 
interessadas no projecto de autocons trução dirigida. 

A par disso, a construtora Oma tapalo está a reconstruir, 
há oito meses, a estrada que liga o Luban go ao complexo 
turístico da Tunda vala, com mais de 20 quilómetros. 
Esta obra, orçada em 30 milhões de dólares, segundo 
o encarregado de obras, João Delgado, decorre a bom 
ritmo de modo que, até Agosto do próximo ano, seja 
oficialmente entregue ao Governo Provincial. 

A estrada fica com sistema de drenagem das águas das 
chuvas, montagem de equipamento de se gurança para 
protecção dos auto mobilistas, devido à existência de 
diversos desníveis ao longo da es trada, a sua sinalização e 
arbori zação de algumas áreas. A estrada entre o Lubango 
e a Tundavala, afirmou João Delgado, é ampliada de seis 
para nove metros de lar gura e as bermas passam agora a 
ter dois metros. Com estas dimen sões é possível tornar 
o trânsito mais fluido e atrair mais pessoas para apreciar 
as maravilhas natu rais da região. 

6.19  Há quer repensar os criterios 
Jornal o páis 
26 de Agosto de 2011

Um novo modelo de venda para as fases subsequentes 
das casas das ci dades da Kilamba impõe-se, com vista a 
corrigir possíveis falhas do ac tual processo. 
Esta posição foi defendida pelo sociólogo João Paulo 
Nganga, quan do comentava exclusivamente para O 
PAÍS a nova fase deste ambicioso projecto do Executivo. 

O analista identifica alguns er ros deste projecto do 
Executivo, que começam pelos critérios adapta dos 
para a obtenção das casas, que, “não parece ser o mais 
justo, tendo em conta que a cidade foi construída com 
dinheiro público”, estranhando que na hora da distri-
buição apareçam bem perfiladas em grande destaque 
várias instituições públicas. 

“Os ministérios fazem parte da or ganização funcional 
e estrutural do Estado. Isto pressupõe que o Estado 
fez as casas para o próprio Estado comprar. Isto é uma 
situação nunca vista, o Estado é concorrente do pró prio 
Estado”, comentou. 

A forma como o Estado está a actu ar desvirtua os objec-
tivos do projecto destinado aos cidadãos, bem como fere 
o princípio de igualdade entre os cidadãos, disse o soci-
ólogo que sus tenta a sua posição alegando que a situação 
coloca em clara vantagem os funcionários públicos. 
Ao debruçar-se sobre os preços, considera ser outro 
aspecto negativo, situando-se muito acima da média 
avançada por vários responsáveis do Executivo, inclusive 
o Presidente da República, que havia estimado o custo 
mínimo das casas em 60 mil dólares, valor comportável 



Development Workshop — CEDOC 08/2011 — 59  

pelas pessoas da classe média e baixa, mas na reali dade 
são destinadas a pessoas já com muito dinheiro. 

“O cidadão Angolano não tem 60 mil dólares, nem 
muito menos 200 mil dólares. Portanto, serão as mes mas 
pessoas de costume a receber as casas o que é uma pena, 
até porque o Presidente da República tinha dito que as 
casas haviam!

Renda resolúvel 
Além de discordar da gestão do projecto pela Sonangol, 
na óptica do sociólogo, o modelo mais viável seria a 
adopção da renda resolúvel, que na sua visão é um pro-
cesso triplamente vantajoso, por ser pedagógico para os 
cidadãos, incorporar a modernização da gestão da coisa 
pública e a da de fesa do património. 
“O Estado não entendeu assim, o Executivo entregou as 
casas aos pri vados, como se entregasse dinheiro público 
para os privados gerirem e os privados quando gerem 
querem ob ter lucros do mercado e infelizmente não 
estão salvaguardados os interes ses superiores dos cida-
dãos Angola nos”, disse. 

O sociólogo disse olhar com cepti cismo para as regras 
de comercializa ção das casas da Cidade do Kilamba, 
por esta apresentar alguma seme lhança com o pro-
jecto “Angola Jo vem”, facto que leva a concluir que o 
Executivo não soube tirar as devidas ilações por forma 
a evitar a repetição, como agora se vê, do fenómeno de 
desilusão dos jovens, devido ao in cumprimento das pro-
messas e metas não realizadas. 

Por outro lado, enfatiza que tais fa lhas, além de levar 
ao descrédito as instituições do Estado, provocam 
no cidadão efeitos emocionais que po dem repercutir 
negativamente, ge rando a corrupção, o desinteresse e a 
violência. 
Na ocasião, chamou a atenção para a necessidade de 
inversão “deste quadro negativo”, enfatizando ser impor-
tante que o Executivo com preenda que “está a gerar uma 
de silusão muito grande na juventude”, devendo reforçar 
a credibilidade das instituições, factos que não ocorrem, 
porque a cada dia aumenta o fosso entre o cidadão e-as 
instituições. 
No entanto, incentiva o Executivo a continuar a desen-
volver projectos semelhantes, defendendo, porém, o 
repensar dos critérios de venda, de forma qtle as próxi-
mas 7 mil casas da segunda fase tragam melhores crité-
rios e ambiente para a satisfação das necessidades dos 
Angolanos. 

6.20  Nova centralidade pronta em 2012
Jornal o pais 
26 de Agosto de 2011
 

O Governo da Lunda Nor te está empenhado em pro-
porcionar melhores condições de vida à po pulação, no 
quadro do programa integrado de desenvol vimento 
desta região, com o lança mento do projecto de reabilita-
ção e desenvolvimento do sector agrícola do Cacanda, a 
construção da Nova Centralidade do Dundo e de outros 
projectos de impacto social, que se resumem no melho-
ramento do abas tecimento da água potável, energia eléc-
trica, extensão da rede sanitá ria, educacional e de outros 
serviços, apurou O PAÍS. 
Durante uma visita de campo efectuada recentemente 
pelo vice  governador para área técnica e infra-estrutu-
ras, Uno dos Santos, iniciada na comuna de Canzar, 
20 quilóme tros a Leste do Nzagi, sede do mu nicípio de 
Cambulo, culminando no (Chitato), município sede da 
pro víncia, constatou-se a existência de muitas obras em 
execução que, num futuro muito breve, darão resposta 
às prementes necessidades que afli gem as populações 
locais, bem como atrairá o regresso de outras às suas 
áreas de origem. 
Uno dos Santos, que se fez acom panhar de uma delega-
ção multisec torial, visitou a estação de captação e distri-
buição de água potável, a subes tação eléctrica, escolas 
do primeiro e segundo ciclos em construção e ainda o 
hospital municipal “ Doutor Edu ardo Nelumba”, cons-
truído de raiz, com capacidade para cem camas. Em 
Canzar, localidade que separa 27 quilómetros da fron-
teira com a Repú blica Democrática do Congo (RDC), 
o governante mostrou -se satisfeito com o que viu, com 
realce para o fornecimento da água e da energia e outros 
serviços sociais. 

São mais de cinco mil munícipes que beneficiam do pre-
cioso líqui do que é bombeada a partir de uma central 
instalada num riacho, cujo orçamentado estima-se em 
mais de cinquenta milhões de Kwanzas, segundo uma 
fonte ligada ao pro jecto. A água é distribuída através de 
cinco chafarizes instalados nesta minúscula vila, que 
carece de infra -estruturas, aliás, as que resistiram às 
intempéries do tempo reclamam por uma intervenção 
urgente. O antigo hospital, agora em escombro, é uma 
das que precisam de reabilitação. 

Em Chitato, municí pio sede da província, constata-se a 
existên cia de muitas obras em execução o antigo hospital, 
agora em escombro, é uma das infra-estruturas que pre-
cisam de reabi litação Situada no mesmo eixo rodoviário 
que a Sociedade Mineira do Chitoto lo (SMC), o maior 
projecto da Lunda Norte, Canzar que não foi poupada 
pela guerra está a renascer dos es combros, como reco-
nheceu Uno dos Santos, prometendo que melhores dias 
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virão para a instalação de mais serviços básicos à região. 
Estão tam bém em funcionamento os serviços de saúde, 
mas só para os primeiros socorros. Há um posto médico 
que é assegurado por um único enfermei ro. 

Os casos mais graves e que reque rem médico de espe-
cialidade são en caminhados para o Nzagi, onde está 
instalado o maior hospital municipal, inaugurado pela 
ministra da Comu nicação Social, Carolina Cerqueira, 
em homenagem ao malogrado na cionalista e médico 
José Eduardo Ne lumba, de quem foi esposa, falecido por 
doença no ano transacto. Nesta unidade hospitalar que 
foi também radiografada pelo governante, fun cionam 
os serviços de medicina ge ral, pediatria, cirurgia, orto-
pedia, maternidade e outros. É assegurado por cinco 
médicos, sendo quatro es trangeiros e um Angolano. 

O mesmo será reforçado com a conclusão de um bloco 
operatório, casa mortuária e uma lavandaria, cujas 
obras estão já em construção, segundo constatou a 
nossa reporta gem. Na falta da morgue para depo sitar 
os cadáveres em caso de mortes no interior do hospital, 
os corpos são imediatamente levados às aldeias para a 
realização do velório, em obe diência a um ritual desta 
região, se gundo o administrador desta unidade sanitá-
ria, António Marinda. 

Combate às construções anárquicas 
Já no Nzagi, onde Lino dos Santos e sua comitiva visi-
taram demorada mente várias estruturas sociais, recebeu 
também explicações porme norizadamente sobre a cons-
trução de um novo bairro residencial para cidadãos de 
baixa renda Está a ser erguido nas proximidades da sede 
municipal, possui 400 lotes, e a ad ministração muni-
cipal está apoiar com a entrega de kits, constituído por 
cimento e chapas de zinco. A in tenção desta construção, 
segundo o administrador adjunto de Cambulo, Katoko 
Sozinho, visa acabar com as construções anárquicas. 

Enquadrado no projecto de fomen to habitacional do 
Governo em cur so, a edificação desse bairro faz parte 
do programa de auto-contrução di rigida e contemplará 
também sítios de lazer, escolas, campo de futebol, esqua-
dra policial e outros serviços, segundo ainda o adminis-
trador em exercício de Cambulo, que foi o nosso cice-
rone, fazendo as honras da casa dessa visita guiada. 
Durante a estada na sede muni cipal do Cambulo cons-
tatou-se o avanço da reabilitação do pavilhão multiuso 
a cargo de uma empresa denominada Kabuba, que pro-
meteu entregar a obra no prazo acordado. O mesmo tem 
a capacidade para alber gar mil assistentes. Era o campo 
uti lizado nas provas oficiais (provinciais e nacionais) 
de andebol, pelo Minei ro Atlético do Nzagi, que era 
adstrita às Forças Armadas Angolanas (FAA), segundo 
apurámos. 

Preocupado com o actual quadro infra-estrutural, o 
governador em exercício revelou a construção de mais 
empreendimentos de impacto social na região, para 
reduzir o défice de instalações para albergar mais servi-
ços sociais destinados à população. Mas a concretização 
destes projectos está condicionada com a problemá tica 
financeira, que tem sido um do “calcar mares de aquil-
les”, sendo que a província tem um orçamento limi tado, 
ao contrário de outras regiões. 

6.21  As casas da cidade de kilamba já 
começaram a ser comercializadas
Jornal semanario continente
26 de Agosto de 2011

Ao dar o título a esta comu nicação, pretendia dizer que 
a maka das casas do Kilamba já começou. Ponderando 
que es crevo no princípio da semana, prefiro manter 
aquele. A parti da, levantaria a curiosidade do estimado 
leitor, porquê hesita ção na atribuição de um título ao 
texto, se este surge natural mente?
 
A resposta é simples. O pro jecto da construção da refe-
rida cidade, nasceu como já sabe mos, porém ao termi-
nar, vimos a Sonangol imobiliária a reti rar “o pão” pron-
tinho da boca do Gabinete de Reconstrução Nacional 
(GNR), liderada pela Casa Militar do General Kope lipa, 
o que como se imagina os planos mudaram totalmente. 
Concluída a primeira fase das obras, houve um passa 
a pa lavra para ditar os preços ou seja, o Dr. Feijó no 
balanço do segundo semestre dizia que os preços e as 
modalidades se riam conhecidas num piscar de olhos, 
mas este piscar de olhas, demorou três meses. 

A Agência de Informação do Povo “Mugimbo” como 
não brinca em serviço, neste hiato, noticiou que o preço 
das casas estavam estipuladas em USD 300.000, o 
que logo levantou outro celeuma, porque não se con-
cebia um projecto do es tado mesmo não sendo social 
como tal, já que os beneficiári os são no fundo aqueles 
que têm acesso ao crédito ou cash que implicitamente 
são fun cionários públicos, considera rem-nas bastante 
exorbitante. Ora, após a inauguração da cidade, ainda 
houve a hesita ção em dizer quais seriam as modalida-
des de aquisição e o valor, mas eis que chegou a fase da 
inscrição para se gundo dizem a posteriori os candidatos 
serem chamados para entrevista e consequente forma-
lização da compra ou abandono do negócio. Pois, é aí 
onde vem a tal “maka”. Quem tentou ir a loja da baixa 
no primeiro dia de vendas, viu o quanto os homens de 
fato e gravata que por sinal madrugaram se colocaram 
nas filas desorganizadas, onde que pela avalanche só 
faltaram cavalos para organizar a bicha, que não ficou 
nada à dever aquelas do outro tempo. Ao contrário das 



Development Workshop — CEDOC 08/2011 — 61  

lojas localizadas na própria cidade, que houve enchente 
e desordem no principio, até o patrão da empresa Deltas 
a re sponsável pela venda, decidir utilizar a famosa ficha 
de “es pera a sua vez”, quando todos estavam estafados 
e se vislum brava confusão pela fatiga e morosidade 
no atendimento. Ora, aqui vê-se que depois de toda a 
espera e de transição de empresas de venda, pois que não 
é demais recordar que era a SONIP a comercializar as 
ca sas e em última hora, chamada a Deltas imobiliária 
para ficar com a “batata quente”. 

A incógnita persiste. Não há limite para inscrição, pois 
se gundo dizem e é mesmo as sim, não se sabe como será 
a engenharia para seleccionar os felizes contemplados, o 
que põe os cabelos em pé dos interessados. 

Pois o que não se entende é porque que alguns minis-
térios foram eles às compras quando estas devem ser 
personaliza das, já que na dúvida, um fun cionário que 
o seu ministério já adquiriu residências, para jogar no 
seguro, vai outra vez a título individual realizar as inscri-
ções o que necessaria mente dá um número irreal quanto 
aos inscritos. Pronto, seja como for e é o quase pe dia, 
o processo de compras dos imóveis está aí, mas como 
tomou-se hábito esticarem as datas, aguarda-se que da 
in scrição a selecção não passem mais três meses, como a 
brin car se costuma a dizer que es tas um milhão de casas, 
já que foram uma promessa eleitoral, sirvam também 
elas para caçar o voto as eleições agendadas para o ano 
2012, o que não se ria bom, porque a ser verdade, os vizi-
nhos da cidade hão-de ser os mesmos. E isto é que causa 
as tais convulsões so ciais. 

6.22  Estado requisita casas do kilamba
Novo jornal 
26 de Agosto de 2011 

Os elevados custos das residên cias da cidade do Kilamba, 
o que contrariou as expectativas dos requerentes que 
afluíram em massa na última segunda-feira, 22, fizeram 
com que vários or ganismos estatais e privados en trassem 
na corrida para a compra das referidas casas. 

Segundo atesta um comunicado da empresa Sonip que 
comercia liza as moradias, que consta em cima e publi-
cada no Jornal de Angola, na edição desta quarta-feira, 
24 de Agosto, estão inseri das várias instituições esta-
tais, em que pontificam a Casa Civil da Presidência da 
República, minis térios, órgãos de comunicação social, 
Forças Armadas Angolanas, incluindo até o Governo 
Pro vincial de Malange, entre outros. A serem aten-
didas as solicita ções requeridas por estas ins tituições, 
pouco ou nada vai sobrar para os cidadãos que reme-
teram as cópias do Bilhete de Identidade e do cartão de 

contribuinte, com a finalidade de adquirir um tecto na 
referi da centralidade. A concretizarem-se estas peti ções, 
estar-se-á diante da re edição do projecto Nova Vida, em 
que os beneficiários foram os organismos oficiais e não 
o comum dos cidadãos, como o projecto inicialmente 
previa, no caso a cidade do Kilamba. 

 6.23  Mais de seis mil casas 
 em dezembro
  Jornal o pais 
  26 de Agosto de 2011

O Executivo prevê colocar à disposição do público, 
até ao mês de Dezembro, mais 6.894 apartamentos, 
corresponden tes a 218 edifícios, segundo avançou o 
ministro de Estado e Chefe da Casa Civil, Carlos Feijó, 
na conferência de ba lanço das acções do Executivo 
durante o segundo trimestre deste ano. 
Desta feita, espera-se que até à data perspectivada a nova 
cidade absorva um total de 60 mil habitantes, sendo que 
40 mil pessoas vão se juntar às 19 mil que serão selec-
cionadas nos próximos dias para habitarem os 3.180 
apartamentos. 
Até à conclusão da primeira fase, em Dezembro de 
2012, prevê-se a entrega de outros 20 mil apartamentos 
que poderão acolher mais de 120 mil pessoas. 

A ser implementado em três fases distintas, a Cidade do 
Kilamba é o projecto de maior destaque do Programa 
Nacional de Habitação. 
É desenvolvido a 20 quilóme tros a Sul de Luanda, local 
onde estão a ser edificados 80 mil apartamentos numa 
área de 54 quilómetros quadrados. 
No ingente desafio de de belar o défice habitacional, o 
Executivo Angolano conta com projectos semelhantes 
em im plementação noutras províncias do país. 
No Leste de Angola, por exemplo, na província da 
Lunda – Norte, está a ser erguida desde 2009, a nova 
centralida de do Dundo, na localidade de Samacaca. 
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6.24  Preços desmoralizam 
 jovens Angolanos 

Novo jornal 
26 de Agosto 2011

Arrancou esta segunda-feira, o processo de inscrição 
para a com pra das casas da nova cidade do Kilamba. 
A expectativa dos jovens em conseguir casa própria é 
muita, mas, infelizmente, os preços não estão de acordo 
com os bolsos de muitos dos que sonham ter tecto 
próprio. 

000 disponíveis nesta primeira fase mais de três mil 
apartamentos a pre ços que variam consoante o espaço. 
As casas do tipo T3 A, com 110 metros quadrados, 
custam USD 125.000; os T3 B, 110 m2, são postas 
à venda a USD 130.000; os T3 C, de 120 m2, valem 
USD 140.000; e os 1’5, com 150 m2, são vendidas a 
USD 200.000. 

Apesar de as inscrições terem já co meçado, algumas 
questões, como quem fará a selecção dos candidatos, 
como serão pagos os apartamentos e qual o período de 
conclusão do paga mento, entre outras, estão ainda no 
segredo dos deuses. Facto que está a deixar agastados os 
cidadãos inte ressados, que para se candidatarem neces-
sitam apenas de apresentar o bilhete de identidade e o 
cartão de contribuinte. 

O projecto da nova urbanização, que foi criada para fazer 
face à carência habitacional, sobretudo, para a ca mada 
mais jovem, “não corresponde”, segundo algumas 
pessoas ouvidas pelo Novo Jornal, à realidade de vida 
da maioria dos trabalhadores Angola nos, embora haja 
quem defenda que a nova cidade foi feita a pensar apenas 
nas pessoas da classe média. 

Na terça-feira, segundo dia de inscri ções, as pessoas 
compareceram em massa no sentido de conseguir uma 
senha para se inscreverem. Alguns populares mostra-
ram-se decepciona dos com os preços dos apartamentos. 
“Onde vamos conseguir tanto dinhei ro se ganhamos 
mal. Pensávamos que, pelo menos, as casas ficariam em 
60 mil dólares. Se fosse este valor, quem sabe as pessoas 
como eu con seguiriam pagar. Está claro que estes 
prédios não foram feitos para os filhos dos camponeses”, 
criticou Carlos Miguel.

Marta de Jesus é casada e vive em casa de renda há mais 
de 20 anos. Para ela, conseguir uma casa na cidade do 
Kilamba é um sonho, ainda difícil de atingir. “Quero 
tanto conseguir uma casa aqui, porque vivo há mais de 
20 anos numa casa de aluguer. Espero poder realizar este 
sonho, mas os va lores estão muito altos. Tenho fé que o 
Estado vai baixar os preços mais um pouco “, afirmou. 

Belarmino Mateus é funcionária pú blica e pretende dar 
uma vida melhor aos oito filhos, porque, segundo ela, 
a casa onde vive é muito pequena para partilhar com 
tanta gente. 
“A minha casa tem apenas dois quar tos e não chega para 
todos. Somos 10 pessoas a viver nela”, precisou. 

Para aquela mãe, não vai ser fácil conseguir um aparta-
mento na ci dade do Kilamba, “porque as coisas no país 
não são transparentes, sem contar com os preços eleva-
díssimos dos apartamentos”. 
“Fiz a inscrição, não sei se serei con templado, mas espero 
bem que sim. Não entendo porque é que não nos dizem 
como vai ser feito o pagamento. Começo já achar que 
aqui haver manobras”, revelou Moniz João.
 
O NJ apurou que muitas empresas públicas solicitaram, 
desde o início do projecto, vários apartamento para os 
seus trabalhadores, facto que foi contestado pelo soció-
logo João Paulo Ganga, numa entrevim dadaà7:fV. 

“O Estado fez casas para serem ven didas ao Estado, 
isto não está cor recto. Estas casas não são para um João 
Paulo Ganga, porque os preços são muito altos, se bem 
que em An gola já há muita gente endinhei rada. Essas 
casas foram feitas para essas pessoas”, sublinhou. 

É de recordar que, aquando da inau guração da nova 
cidade do Kilamba, o Presidente da República, José Edu-
ardo dos Santos, disse que, com a criação deste projecto, 
“pretende-se ainda colocar Luanda entre as maio res e 
mais belas cidades do mundo” O NJ tentou contactar a 
Delta Imó vel, sub-contratada pela Sonip para venda dos 
apartamentos, mas sem sucesso. 

O projecto da nova cidade do Kilamba tem conclusão 
prevista para Outubro de 2012. O empreiteiro deve 
entregar mais 595 edifícios, que correspondem a 16.822 
aparta mentos e 198 lojas. O acesso à nova cidade está 
facilitado pela primeira circular de Luanda, via com 
duas faixas de rodagem em cada sentido, cujo número 
pode ser aumentado, e separador central. 
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6.25  Odebrecht já investiu usd 1000 
milhões no sector imobiliario 
nacional
Jornal o pais 
26 de Agosto de 2011

A Odebrecht já investiu perto de USD 1.000 mil 
milhões no sector imobiliário, residências e escritórios, 
em Angola, tendo conseguido superar o que o seu direc-
tor de contrato, Félix Martins, os “difíceis” anos de 
2009 e 2010 sem paralisar qualquer con trato, e ainda 
antecipando alguns prazos de entrega. 

Félix Martins considera que o “segmento residencial de 
alto pa drão” regista uma oferta superior à demanda, que 
se localiza agora nos segmentos médio e baixo. Só que 
este depara -se com um obstáculo: o acesso ao finan-
ciamento bancário: “os riscos para a banca são muito 
elevados ainda. Por outro lado, os materiais ainda são 
na esmagado ra maioria importados, o que eleva os 
custos”, reconhece o principal responsável pela área 
imobiliária da empresa brasileira, a maior em pregadora 
privada em Angola. Pelo que, acrescenta “há que con-
seguir que a banca seja mais segura, que os seus riscos 
sejam mais diluídos, como há que rever a questão da 
le gislação específica (com intuito de dar maior garantia 
aos financiado res de empréstimo/banca credor)”. Félix 
Martins não hesita em admitir que “a demanda existe 
e desde que as pessoas tenham acesso ao crédi to vão 
gerar-se novos negócios”. E a Odebrecht, pioneira do 
projecto Luanda Sul, mais concretamente Talatona, está 
atenta às novas opor tunidades. Para já, o ramo imobiliá-
rio do gigante brasileiro, está envol vido no lançamento 
da quarta etapa do Belas Business Park, um projecto 
orçado entre USD 90 e USD 100 mi lhões e num pro-
jecto no Lobito, que considera uma aposta segura graças 
ao desenvolvimento que será indu zido pelas infraes-
truturas que ali se encontram em curso, como a nova 
refinaria ou o porto. Também ao novo empreendi-
mento projectado para o Lobito serão afectados entre 
USD 90 e USD 100 milhões. A Odebrecht olha para 
além de Luanda, o Lobito será a primeira escala fora da 
capital. Oportunidades em outras pronúncias já estão 
sendo avaliadas. “Estamos atentos a oportunidades no 
sector imobiliário e estruturados para maximizá -las em 
todos os seus segmentos. “, assim como que re sume Félix 
Martins o processo de expansão. 

Nova Centralidade 
A Odebrecht, uma empresa de origem brasileira de raiz 
familiar e di mensão global, presente em mais de 30 
países, onde emprega mais de 118 mil pessoas em áreas 
diversifi cadas que vão da infra-estruturas e construção á 
energia, passando pela mineração, pelos shopping-cen-
ters e pelo imobiliário, está em Angola há 27 anos. A 

entrada no grupo no mercado imobiliário é indissociá-
vel da oportunidade que se abriu com as perspectivas 
de desenvol vimento de uma nova centralida de, Luanda 
Sul, mais precisamente Talatona. Tratava-se, no fundo, 
de uma parceria entre o sector priva do e o governo. 
A primeira aposta foi o condomínio Atlântico Sul, 
em 1997. “Em 2004 e 2005 percebe mos que a econo-
mia já dava sinais de aquecimento e que em Talatona 
existia uma oportunidade para ac tuar e contribuir para 
requalifica ção urbanística da região, já havia um pro-
jecto urbanístico, um plano director. Esta região era cla-
ramente percepcionada como um vector de crescimento. 
Apostámos, deu cer to”, lembra Félix Martins. 

Foi, para a Odebrecht, o ponta pé de saída para o inves-
timento no sector imobiliário no nosso país. Havia 
contudo que ancorar os em preendimentos e havia 
também a experiência da Bahia (?): “na déca da de 1970 
o centro de Salvador foi ficando congestionado, carre-
gado e havia uma região que podia ser o motor de cres-
cimento”, adianta o responsável da Odebrecht. Impor-
tava então de aproveitar a experiência que inventar 
uma âncora, uma centralidade no interior dessa imensa 
nova centralidade. E assim, surgiu o Belas Shopping: 
“percebe mos que havia que trazer algumas infraestrutu-
ras para que o barco se desenvolvesse, o Belas Shopping 
funcionou como uma âncora, trou xe desenvolvimento, 
modernida de”, explica Félix Martins. 

Prova de confiança 
Foram anos dourados. A econo mia disparava, a liquidez 
abunda va, as oportunidades sucediam-se naturalmente. 
Seguiu-se o Rivie ra Atlântico, a Morada dos Reis, as 
Vivendas São Paolo de Loanda, as mansões do Vale, a 
Arte Yetu. “As empresas começaram a vir, pre cisavam de 
escritórios estrutura dos. Arrancou a segunda fase Belas 
Business Park que, num ápice, via todas as suas unida-
des vendidas. “Muitas empresas empolgaram-se com o 
mercado, a economia estava aquecida, com muita liqui-
dez e os imóveis super valorizaram-se. Os nossos produ-
tos foram vendidos a 100’/,u no lançamento, o que não 
significa, naturalmente, que re cebêssemos os 100’\” mas 
havia o compromisso com o cliente. 

E seguiram-se os anos amargos da crise. E para a 
Odebrecht res peitar os compromissos quanto a entrega 
das obras, quanto a prazos foi garantindo, mesmo que 
a ginástica financeira exigida fosse grande – “chegámos 
a confrontar-nos com dificuldades de liquidez, supridas 
pela empresa ou por pe quenos financiamentos contra-
ídos junto da banca Angolana, chegamos a ter atrasos 
de USD 40 milhões em 2009 e 2010”, confessa Félix 
Martins, para quem “2010 foi mais uma prova de con-
fiança no país (e respeito para os nossos clientes), não 
paralisámos nenhuma obra, entregámos os empreendi-
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mentos dentro do prazo, garantindo para os clientes o 
prazo previsto para retorno sobre o investimento.”. 

Investir na formação 
Mas ficou a experiência: “construir em 2007 e 2008 
foi uma aprendi zagem. A demanda era muito forte e 
tínhamos pouca mão-de-obra qualificada. Os custos 
se não invia bilizaram reduziram as margens de alguns 
projectos”. O que explica, segundo o responsável da 
Odebrecht, a forte aposta na qualificação, na formação 
de nacionais, a qual é encarada como um investimento, 
não como um custo. “Fizemos aqui um trabalho de for-
mação muito importante”, sublinha. E explica porquê: 
“sentimos muito a questão da produtividade local, 
imaginámos que era uma e deparámo-nos com outra, 
muito mais baixa. A resposta foi formar com base num 
programa de capacitação. “Nunca perdemos o foco, a 
maioria dos nossos trabalha dores são quadros nacionais. 
O nosso índice de produtividade quase que triplicou”, 
revela Félix Martins. E é este o segredo para o facto de a 
Odebrecht cometer a originalidade de antecipar prazos 
de entrega, como acontece com o empreendimento 
Noblesse Residence, que tinha como prazo de entrega 
Abril de 2012. “No Noblesse, precisa o responsável 
da Odebrecht, fizemos uma selecção e ter uma equipa 
muito qualificada muito prodillwa, o empreendimento 
foi mais estruturado e houve a von tade de se diferen-
ciar no mercado”. Reconhece: “podíamos ter ajustado o 
ritmo, mas vimos uma oportunidade de nos diferenciar 
face aos clientes, mostrar compromisso, seriedade, cor-
responder há confiança que eles depositaram em nós”. 

Os diversos instrumentos de con trolo da base monetária 
vêm sendo utilizados de uma forma cada vez menos res-
tritiva por parte do Ban co Nacional de Angola. Assim, 
quer a taxa de redesconto (a taxa de ju ros cobrada pelo 
banco central nos empréstimos que efectua aos bancos 
comerciais), quer a taxa de facilidade permanente de 
liquidez (que permite à banca comercial aceder a liqui-
dez de forma menos onerosa do que no redesconto) têm 
vindo a baixar. 
Também a taxa média ponderada do Mercado 
Interbancário – o mer cado organizado entre os bancos, 
que realizam operações entre si, à vista e a prazo, geral-
mente a muito curto prazo (1 a 7 dias) – mostra uma 
clara tendência de baixa. Esta última taxa para 1 dia 
(overnight) atingiu mesmo a passada segunda-feira, dia 
22, os 4,58”10, quando, ainda no início de Maio de 
2011, excedia os 13’i’”. 

A de redesconto situava-se, esta quarta-feira, em 20% e 
a taxa de cedência de liquidez em 14,75%. Recorde-se 
que a taxa de redescon to subiu ao longo de todo o ano de 
2009, passando de 19,75”/” em Fe vereiro para 25’Y” em 
Março e para 30% em Outubro. Só veio a descer nova-

mente para 25% já no final de 2010, mais precisamente 
no mês de Novembro e para 20% em Maio deste ano. 
Já a taxa de cedência de liquidez que atingiu os 23,5% 
a meio do úl timo ano, tem vindo a descer desde então, 
situando-se já em 17% em Ja neiro de 2011. 
Esta política de menor aperto da política monetária 
poderá contrariar, na aparência, o principal objectivo 
fixado à política económica, baixar a inflação. Tal não 
acontece por não existir uma correlação positiva en tre 
a dimensão da base monetária e o nível dos preços e 
porque o BNA tem vindo a utilizar todos os instrumen-
tos à sua disposição para absorver a liquidez diária exce-
dentária (como sejam, as operações de mercado aberto 
– Open Market – e a emissão de títulos de curto prazo). 
A pressão sobre os preços decorre sobretudo da elevada 
dependência das impor tações, designadamente de bens 
de grande consumo e, em particular, de bens alimenta-
res. Registe-se que as autoridades estimam que a inflação, 
que se situa actualmente em torno dos 14,5”/”, recue no 
final des te ano para 12”/”. O que significa uma desace-
leração, atendendo a que o Índice de Preços no Consu-
midor (lPe) na cidade de Luanda se situava em 15,31”/” 
em Dezem bro de 2010. O FMI efectua uma projecção 
menos benévola, ten do revisto recentemente em alta 
á sua previsão para a inflação este ano, fixando-a em 
14,6%. Posição intermédia é a do BPI, que estima que a 
inflação se venha a situar em termos médios anuais em 
13%. A perda de valor do dólar (con traparte monetária 
do petróleo exportado) face ao euro será um dos factores 
mais negativos, aten dendo ao peso das importações na 
economia nacional, para o anda mento da inflação. 
Por outro lado, sublinhe-se, a maior folga da política 
monetária tende a estabilizar a moeda na cional face ao 
dólar. O BNA, que remodelou recentemente o seu site 
com o objectivo de melhorar a qualidade de informa-
ção forne cida e torná -lo mais amigável aos utilizadores, 
vem complementan do a política monetária mais expan-
sionista seguida com medidas. 

6.26  Kilamba: preços assustamcidadãos 
Jornal o pais 
26 de Agosto de 2011

O arranque do processo de venda das casas da Ci dade 
do Kilamba gerou um grande desconten tamento na 
maioria dos cidadãos, ávidos por conseguir um tecto. 
Razão: os preços estipulados para as habitações, que 
oscilam entre os 125 e os 200 mil dólares. 

Na ronda efectuada pela loja situ ada na rua Rainha 
Njinga, a reporta gem de O PAÍS conversou com algu-
mas pessoas que desde as primeiras horas do dia acor-
reram àquele local com o intuito de se habilitarem à 
compra de um fogo habitacional. 
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Marcado por uma grande avalan che de pessoas em torno 
dos quatro postos criados para esse efeito, a ex pectativa 
da maior parte das pessoas foi baixando à medida que 
tomavam contacto com os valores das casas. 
Os cidadãos ouvidos por O PAÍS fo ram unânimes 
em apontar que, para a maioria dos pretendentes, o 
dese jo de uma casa própria esbarrou nos preços que, na 
verdade, constituem o principal obstáculo para remete-
rem os pedidos de compra. 
Depois de se inteirar das forma lidades bem como das 
modalidades de pagamento, Hélder Cardoso, 30 anos, 
funcionário público, mostrou- se surpreendido pela nega-
tiva, por considerar altos os preços das ca sas, alegando 
que estão longe do alcance da maioria dos Angolanos. 
“Esperava que o preço mais ele vado fosse de 125 mil 
dólares, agora esse é o valor mínimo. Isto fica bas tante 
complicado”, disse o funcio nário que depois de se fami-
liarizar com os preços, desistiu da casa para morar e pre-
feriu antes candidatar -se a um espaço para a implanta-
ção de um espaço comercial. 
Hélder Cardoso aponta que o modelo ideal para a 
Cidade do Kilamba seria a venda resolúvel, por entender 
que é o que mais garantias oferece, cujos pagamentos 
podem ser executados pelo menos num prazo razoável 
de 20 a 30 anos. 

Em função dos preços, o inter locutor de O PAÍS não se 
coibiu em afirmar que “os Angolanos ainda estão longe 
de resolver o problema da habitação. Olhando para o 
salá rio da função pública e mesmo para as ditas grandes 
empresas, acredito que sem apadrinhamento poucas 
pessoas vão candidatar-se”. 

Na mesma linha de pensamen to, o segurança privado 
João Neto disse acreditar que o Executivo está à beira de 
repetir a situação vivi da por milhares de jovens durante 
o programa “Angola Jovem” que acabou por encalhar 
em Luanda, devido aos preços. 
“Fico com a impressão de que o Executivo não teve 
em conta aque la experiência e repete os mesmos erros”, 
disse, céptico, o segurança, depois de se inteirar de todas 
as for malidades a cumprir para o efeito, mostrando 
mesmo indícios de de sistência. 

“Com o valor mínimo dos apar tamentos no Kilamba, 
em minha posse, eu posso construir a casa dos sonhos 
e ainda pode sobrar alguns trocos que poderia investir 
num outro-negócio”, disse. 
Por outro lado, considera que os preços são discrimi-
natórios para aqueles funcionários de baixa ren da, que 
em função dos preços se vêem impossibilitados de se 
ha bilitarem à compra de uma casa, caso não haja revisão 
do quadro. 

“Além dos preços, fiquei ainda surpreso porque a 
minha primei ra opção, o modelo T2, não consta das 
opções colocadas à disposição do público”, desabafou a 
professo ra Sónia Maria de 26 anos. “ Vejo a minha pos-
sibilidade muito reduzida para obter uma casa, face a 
estes preços” , argumentou. 

No cálculo aritmético que faz da situação, a professora 
diz que não terá muitas hipóteses, apesar de existir a 
possibilidade de recorrer a financiamento, mas mantém-
-se reticente quanto a isto, porque até ao momento con-
tinuam por defi nir as taxas de juro. 
Por outro lado, considera que os preços afixados suplan-
tam, de lon ge, a média de 60 mil dólares que o Presidente 
da República e che fe do Executivo havia sugerido no 
discurso de abertura do primeiro Fórum Nacional da 
Habitação. 
Com uma visão mais optimis ta, o professor Aldino 
Gonçalves, 30 anos, disse que concorreu para adqui-
rir uma residência do tipo T3 B, optando por aceder 
a um fi nanciamento, tendo em conta que não está em 
condições de pagar a pronto pagamento ou de forma 
parcelada. 
“Não disponho de recursos sufi cientes para efectuar o 
pronto pagamento ou ainda de forma faseada conforme 
as regras do jogo”, ad mitiu. 

No entanto, disse desconhecer a taxa de juro a ser apli-
cada, futu ramente, pormenor que pensa ver aclarado 
junto das instituições fi nanciadoras no caso de vir a ser 
se leccionado para a compra de uma residência. 
Do ponto de vista de Pedro da Silva, os preços estipula-
dos estão ao alcance dos cidadãos que detêm uma renda 
média, acreditando que dez anos são tempo suficiente 
para amortizar-se as contas.
 
Por outro lado, na sua visão, os preços dos apartamentos 
vão de encontro à qualidade dos aparta mentos que teve 
a ocasião de visitar com a sua família, logo após a inau-
guração da cidade. 
“Sou casada, tenho uma filha e vinha na expectativa de 
concorrer para uma casa T2” , disse Margarida Pedro, 
que depois de olhar para o painel de informação, desis-
tiu do processo, na expectativa de que nas fases subse-
quentes a nova centra lidade contemple o modelo de casa 
que deseja. 

Viradas para a ‘desdolarização’ d economia. Salvo excep-
ções tipifi cadas os bancos foram impedidos de conceder, 
desde Junho, crédito denominado em moeda estran-
geira. Na mesma linha insere-se o Aviso nº 5/10 de 10 
de Novembro de 2010 nos termos do qual a exposi ção 
cambial dos bancos passa a es tar limitada a 20% dos 
Fundos Pró prios Regulamentares, ou seja, os recursos 
de que os bancos prec~am de dispor em função da natu-
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reza e escala das suas operações, objectivo que terá de ser 
concretizado até 30 de Junho do próximo ano. E, a ava-
liar pela paridade do kwanza face ao dólar, esta política 
está a surtir efeito já que, no primeiro trimes tre do ano, a 
cotação kwanza/ dólar manteve-se estável em torno dos 
93,5. Por outro lado, a evolução dos preços do petróleo 
permitiu recom por as reservas líquidas internacio nais, 
que ascendiam já, em Abril, a USD 21,2 mil milhões. 
Paralela mente à recuperação das reservas cambiais o 
BNA vem prosseguin do urna política tendente à sua 
di versillcação, acautelando assim os efeitos da volatili-
dade do dólar nos mercados cambiais. 

6.27  Nova centralidade prontoa em 
2012
Jornal o pais 
26 de Agosto de 2011

Governo da Lunda Nor te está empenhado em proporcio-
nar melhores condições de vida à po pulação, no quadro 
do programa integrado de desenvol vimento desta região, 
com o lança mento do projecto de reabilitação e desen-
volvimento do sector agrícola do Caconda, a construção 
da Nova Centralidade do Dundo e de outros projectos 
de impacto social, que se resumem no melhoramento do 
abas tecimento da água potável, energia eléctrica, exten-
são da rede sanitá ria, educacional e de outros serviços, 
apurou O PAÍS. 

Durante uma visita de campo efectuada recentemente 
pelo vice- governador para área técnica e infra-estrutu-
ral, Uno dos Santos, iniciada na comuna de Canzar, 
20 quilóme tros a Leste do Nzagi, sede do mu nicípio de 
Cambulo, culminando no (Chitato), município sede da 
pro víncia, constatou-se a existência de muitas obras em 
execução que, num futuro muito breve, darão resposta 
às prementes necessidades que afli gem as populações 
locais, bem como atrairá o regresso de outras às suas 
áreas de origem. 

Lino dos Santos, que se fez acom panhar de uma delega-
ção multissec torial, visitou a estação de captação e dis-
tribuição de água potável, a subes tação eléctrica, escolas 
do primeiro e segundo ciclos em construção e ainda o 
hospital municipal” Doutor Edu ardo Nelumba”, cons-
truído de raiz, com capacidade para cem camas. Em 
Canzar, localidade que separa 27 quilómetros da fron-
teira com a Repú blica Democrática do Congo (RDC), 
o governante mostrou-se satisfeito com o que viu, com 
realce para o fornecimento da água e da energia e outros 
serviços sociais. 

São mais de cinco mil munícipes que beneficiam do pre-
cioso líqui do que é bombeada a partir de uma central 

instalada num riacho, cujo orçamentado estima-se em 
mais de cinquenta milhões de Kwanzas, segundo uma 
fonte ligada ao pro jecto. A água é distribuída através de 
cinco chafarizes instalados nesta minúscula vila, que 
carece de infra -estruturas, aliás, as que resistiram às 
intempéries do tempo reclamam por uma intervenção 
urgente. O antigo hospital, agora em escombro, é uma 
das que precisam de reabilitação. 

Situada no mesmo eixo rodo, que a Sociedade Mineira 
do Chitotolo (SMC), o maior projecto da Lunda Norte, 
Canzar que não foi poupa pela guerra está a renascer 
dos combros, como reconheceu Lino d Santos, prome-
tendo que melhor dias virão para a instalação de servi-
ços básicos à região. Estão também em funcionamento 
os serviços de saúde, mas só para os primeiros socor-
ros. Há um posto médico que assegurado por um único 
enfermeiro.

Os casos mais graves e que reque rem médico de espe-
cialidade são en caminhados para o Nzagi, onde esta 
instalado o maior hospital municipal, inaugurado pela 
ministra da Comu nicação Social, Carolina Cerquem, 
em homenagem ao malogrado nacionalista e médico 
José Eduardo Ne lumba, de quem foi esposa, falecido por 
doença no ano transacto. Nesta unidade hospitalar que 
foi também radiografada pelo governante, fun cionam 
os serviços de medicina ge ral, pediatria, cirurgia, orto-
pedia, maternidade e outros. É assegurado por cinco 
médicos, sendo quatro es trangeiros e um Angolano. 

O mesmo será reforçado com a conclusão de um bloco 
operatório, casa mortuária e uma lavandaria, cujas 
obras estão já em construção, segundo constatou a 
nossa reporta gem. Na falta da morgue para depo sitar 
os cadáveres em caso de mortes no interior do hospital, 
os corpos são imediatamente levados às aldeias para a 
realização do velório, em obe diência a um ritual desta 
região, se gundo o administrador desta unida de sanitá-
ria, António Marinda. 

Combate às construções anárquicas 
Já no Nzagi, onde Uno dos Santos e sua comitiva visi-
taram demorada mente várias estruturas sociais, recebeu 
também explicações porme norizadamente sobre a cons-
trução de um novo bairro residencial para cidadãos de 
baixa renda Está a ser erguido nas proximidades da sede 
municipal, possui 400 lotes, e a ad ministração muni-
cipal está apoiar com a entrega de kits, constituído por 
cimento e chapas de zinco. A in tenção desta construção, 
segundo o administrador adjunto de Cambulo, Katoko 
Sozinho, visa acabar com as construções anárquicas. 
Enquadrado no projecto de fomen to habitacional do 
Governo em cur so, a edificação desse bairro faz parte 
do programa de autoconstrução di rigida e contem-
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plará também sítios de lazer, escolas, campo de futebol, 
esquadra policial e outros serviços, segundo ainda o 
administrador em exercício de Cambulo, que foi o nosso 
cicerone, fazendo as honras da casa dessa visita guiada. 

Durante a estada na sede muni cipal do Cambulo cons-
tatou-se o avanço da reabilitação do pavilhão multiuso 
a cargo de uma empresa denominada Kabuba, que pro-
meteu entregar a obra no prazo acordado. O mesmo tem 
a capacidade para alber gar mil assistentes. Era o campo 
uti lizado nas provas oficiais (provinciais e nacionais) 
de andebol, pelo Minei ro Atlético do Nzagi, que era 
adstrita às Forças Armadas Angolanas (FAA), segundo 
apurámos. 

Preocupado com o actual quadro infra-estrutural, o 
governador em exercício revelou a construção de mais 
empreendimentos de impacto social na região, para 
reduzir o défice de instalações para albergar mais servi-
ços sociais destinados à população. Mas a concretização 
destes projectos está condicionada com a problemáti ca 
financeira, que tem sido um dos calcanhares de aquil-
les”, sendo que a província tem um orçamento limi tado, 
ao contrário de outras regiões. 

6.28  Segunda fase da construção 
começa este mês
Jornal de Angola
27 de Agosto de 2011

A segunda fase da construção de 100 casas para jovens 
na cida de do Namibe, no quadro do projecto “Angola 
jovem”, arranca este mês, garantiu à Angop o en genheiro 
Pedro Augusto. 
As obras, acrescentou, empre gam 40 trabalhadores da 
empre sa Omatapalo e têm uma duração estimada em 
seis meses. 

De acordo com o engenheiro Pedro Augusto, as casas 
terão características arquitectónicas di ferentes das pri-
meiras 92 resi dências do projecto, possuindo 100 metros 
quadrados contra os 75 das anteriores. 

A planta das moradias tem três quartos, entre os quais 
uma suite e uma casa de banho, sala e cozi nha, além de 
uma dispensa. 
A urbanização da área envolve a criação de infra-estru-
turas inte gradas, como escolas, posto mé dico, centros 
infantis, zonas de lazer para a prática de desportos colec-
tivos e posto policial. 
O secretário executivo do Con selho Provincial da 
Juventude, António Vidigal, afirmou que a execução 
do projecto vai dimi nuir as dificuldades que os jovens 
enfrentam actualmente para obter casa própria. 

Os primeiros contemplados com o projecto “Angola 
Jovem” estão a cumprir as cláusulas con tratuais junto da 
instituição ban cária que financiou a compra das casas 
na província do Namibe, onde estão em execução vários 
projectos de impacto social. 

6.29  Ocupação anarquicas de terrenos 
preocupa autoridades da ganda
Jornal independente
27 de Agosto de 2011

A ocupação anárquica de terrenos, incluindo de reser-
vas fundiárias do Estado, no município da Ganda 
Benguela), é uma prática que come ça a tirar o sono às 
autoridades locais. 

A inquietação foi manifestada por 3artolomeu Dumbo, 
administrador adjunto do município, confrontado com 
a invasão de terrenos, inclusive de reservas fundiárias, 
por um grupo.79 Indivíduos, que começou a cons truir 
moradias no local, sob pretexto de que o espaço era per-
tença da asso ciação de camponeses. 

“Este tipo de comportamento for a o sistema de governa-
ção a tomar medidas severas, que em condições normais 
não deveria ser”, argumen tou o administrador adjunto 
da Ganda. Bartolomeu Dumbo confirmou o surgimento 
de ocupações anárquicas de espaço, levando o seu execu-
tivo analisar a situação e cria um conjun to de medidas 
para disciplinas e es tancar tais práticas. Sem precisar a 
quantidade do espaço já ocupado anarquicamente, disse 
que não se trata de um caso isolado, já que tem havido 
registo de situações seme lhantes em quase todo o muni-
cípio, inclusivamente nas sedes comunais. 

Avançou que como medida foi criada uma comissão 
encarregue na gestão e cedência de espaço, com base na 
materialização das orientações já existente que permi-
tirá organizar e ordenar o processo para os cidadãos que 
legalmente solicitam para qual quer fins e objectivo. 

Adiantou que existe já um plano director para o lote-
amento e infra estruturais de áreas definidas e pos-
teriormente fazer-se a sua distribui ção a população. 
Bartolomeu Dumbo alertou que a medida visa sensibili-
zar as pessoas a fim de evitar a desor dem e em caso de 
desobediência a sua administração vai recorrer as medi-
das criminais punitivas. 
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6.30  Adiada a transferencia de cidadãos 
que estão a viver em zonas de 
risco
Jornal de Angola
27 de Agosto de 2011

O governador provincial da Huíla, Isaac dos Anjos, 
anunciou, quinta-feira, a suspensão tempo rária do rea-
lojamento das famí lias residentes em zonas de risco, no 
Lubango, previsto para o mês de Setembro próximo, por 
falta de condições nas novas áreas de acolhimento. 

Isaac dos Anjos, que falava em conferência de imprensa, 
disse que, devido ao atraso da administração munici-
pal do Lubango no cumpri mento das orientações, o 
governo da Huíla decidiu adiar a retirada das popula-
ções dos locais destinados às obras públicas. 

O governador provincial preci sou que houve atrasos na 
distribui ção de terrenos aos cidadãos abran gidos, na 
Avenida Salvador Cor reia, na zona do Arco-íris e em 
ou tros bairros do Lubango. 
“Informámos que estava em cur so o realojamento, mas 
como o nos so trabalho é feito com alto grau de respon-
sabilidade, entendemos pre parar as condições prévias”, 
disse o governador provincial. 
Isaac dos Anjos reconheceu que o realojamento deve 
decorrer com a “maior oferta de serviços possí veis”, no 
domínio da educação, saú de, água e transportes públi-
cos, para garantir a segurança e bem-estar das popula-
ções. O governador provin cial informou que em 2010 
foram demolidas 1.400 casas ao longo da linha férrea 
do Caminho-de-Ferro de Moçâmedes (CFM) e 900 
na margem do rio Mukufi, cujos mora dores receberam 
lotes de terrenos, de mil metros quadrados, destina dos à 
autoconstrução dirigi da, em curso na província. 

Isaac dos Anjos explicou que o governo entregou 4.970 
lotes de terreno, de mil metros quadrados cada, às famí-
lias retiradas da zona circunvÍzinha do CFM e do rio 
Mu kufi, e outros 536 aos moradores do bairro Arco-Íris. 

Os terrenos estão localizados em áreas de urbanização 
da comuna de Quilemba, na localidade da Chimu cua. 
Foram construídas 1.125 casas pelas famílias, que rece-
beram um contributo de 45 mil chapas de zin co, além 
de pedra e cal. 

Isaac dos Anjos acrescentou que o governo perspectiva 
o desenvolvi mento de novas urbanizações, dota das de 
redes de energia, água, tele fones e serviços públicos, 
como es colas, hospitais, esquadras de polí cia e quartéis 
de bombeiros, além de campos polidesportivos. 

6.31  Burocracia causa enchentes nos 
postos de atendimentos
Jornal o independente 
27 de Agosto de 2011

O técnico de informática Manuel Pereira Daniel con-
trariou os seus princípios e faltou ao serviço na segunda-
-feira. Foi, logo de manhã cedo ao nº 6 da Rua Rainha 
Ginga, junto ao edifício do Jornal de Angola, com os 
documentos exigidos para se candidatar a uma das casas 
da cidade do Kilamba. 

«Penso que o motivo da minha falta é justificável, pois 
tenho 38 anos e ainda vivo numa casa de renda. Tive o 
cuidado de comunicar aos meus chefes que entenderam 
a situação e relevaram o facto de não ter isso hoje. Até 
porque não sou de faltar ao trabalho, ainda por cima à 
segunda-feira», disse Manuel à nossa reportagem. 

Para falar à nossa reportagem o informático teve de 
afastar-se um pouco da fila, mas acabou por ter de inter-
romper a conversa porque a fila andou e ele teve de lutar 
para retomar ao seu lugar. Com alguns empurrões lá 
conseguiu. 

De facto, e já era de esperar, foram registadas enchentes 
em todos os postos montados Delta Imobiliária, empresa 
licenciada pela Sonap para agenciar o processo de aqui-
sição das casas da cidade do Kilamba. Não faltaram 
reclamações. Desde logo por que as várias centenas de 
cidadãos que acorreram aos postos de venda das mora-
dias da Cidade do Kilamba, tin ham todos de seguir a 
mesma fila, quer os que pretendiam obter informações 
sobre as modalidades, tipos de casa, etc., quer os que 
pretendiam adquirir a casa naquele momento. 

Para primeira fase da inscrição, sublinhe-se, os candida-
tos apresentam o bilhete de identidade e o número de 
contribuinte e preenchem um formu lário com os seus 
dados e contactos. Depois desta etapa a imobiliária vai 
seleccionar as propostas e então comu nicar as candida-
turas aceites. 

No entanto, muitos cidadãos que afluíram aos postos de 
venda das mora dias da Cidade do Kilamba, defen deram 
a diversificação das modali dades de inscrição, com vista 
a descon gestionar os quatros locais criados para o efeito. 

Segundo constatou o Semanário o Independente nos 
postos da nova cen tralidade e da rua Rainha Ginga, era 
de contribuinte e preenchem um formu lário com os seus 
dados e contactos. Depois desta etapa a imobiliária vai 
seleccionar as propostas e então comu nicar as candida-
turas aceites deram a diversificação das modali dades de 
inscrição, com vista a descongestionar os quatros locais 
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criados para o efeito do contrato o Independente nos 
postos da nova cen tralidade e da rua Rainha Ginga era 
de esperar que a empresa responsável pela venda dos 
apartamentos utilizasse outros recursos tecnológicos, 
nomea damente a Internet, para evitar aglome rações e 
constrangimentos ao cidadão que se vê obrigado a faltar 
na escola ou no serviço. 

Magalhães Eduardo, cidadão que acorreu ao posto da 
Cidade do Kilamba aplaudiu a construção do projecto, 
considerando, mas criticou o preço estipulado, conside-
rando pouco aces sível para os jovens que precisam de 
casa própria 

O enfermeiro considerou bem -vindos projectos do 
género, atendendo que a expectativa de todo jovem 
depois de formar-se é ter a casa própria e cons tituir a 
sua família. 
Para João Baptista, tendo em conta a realidade dos 
jovens, devia se estabe lecer um preço mais realista por 
formas a aderirem ao referido projecto. 

«Acredito que muitos vão ficar de fora porque os preços 
estão elevados, uma vez que o salário da função pública 
não corresponde com o preços afixado para compra das 
respectivas residên cias», referiu. 
Orlando Fonseca reclamou pela não publicação das 
regras da aquisição das casas e as modalidades de paga-
mento. As moradias da centralidade esta já à venda a 
preços que oscilam entre os 125 e 200 mil dólares ameri-
canos, segundo anúncio da Sociedade Delta Imobiliárias, 
empresa responsá vel pela comercialização dos imóveis. 
Trata-se de três mil e 180 aparta mentos do tipo 1’3 A, 
1’3B, T3C, todos com três quartos, e T5, com cinco 
quartos. O apartamento T3Aestá ava liado em 125mil 
dólares, o T3Bcustal30 mil dólares, o T3Ccusta 140mil-
dólares, dólares. 
A nova cidade, cujo projecto global contempla 710 edi-
fícios, 24 creches, nove escolas primárias e oito secun-
dárias e 50 quilómetros de estradas, constitui um elo de 
transição para a nova urbe de Luanda, que se vai situar 
junto à margem do rio Kwanza. 

O projecto tem conclusão prevista para Outubro de 
2012. Até lá, o em preiteiro deve entregar mais 595 edifí-
cios, que correspondem a 16.822 apar tamentos e 198 
lojas. 

A nova cidade do Kilamba fica a cerca de 20 quilóme-
tros da capital Angolana e é formada, nesta primeira 
fase, por 115 edifícios, com 3180 apar tamentos, 48 lojas 
e dez quilómetros de estrada. O projecto global contem-
pla 710 edifícios, 24 creches, nove escolas primárias e 
oito escolas secundárias ao passo que T5 está orçada em 
200 mil dólares. 

A nova cidade, cujo projecto global contempla 710 edi-
fícios, 24 creches, nove escolas primárias e oito secun-
dárias e 50 quilómetros de estradas, constitui um elo de 
transição para a nova urbe de Luanda, que se vai situar 
junto à margem do rio Kwanza. 

O projecto tem conclusão prevista para Outubro de 
2012. Até lá, o em preiteiro deve entregar mais 595 edifí-
cios, que correspondem a 16.822 apar tamentos e 198 
lojas. 
A nova cidade do Kilamba fica a cerca de 20 quilóme-
tros da capital Angolana e é formada, nesta primeira 
fase, por 115 edifícios, com 3180 apar tamentos, 48 lojas 
e dez quilómetros de estrada. O projecto global contem-
pla 710 edifícios, 24 creches, nove escolas primárias e 
oito escolas secundárias. 

Estão ainda previstos 50 quilómetros de estradas. 
Kilamba pretende ser um elo de transição para a nova 
urbe de Luanda, que se vai situar junto à margem do 
rio Kwanza. A nova cidade visa fazer face à carência 
habitacional e ser uma demonstração do crescimento 
urbano do país. Pretende-se ainda colocar Luanda entre 
as maiores e mais belas cidades do mundo, de acordo 
com o chefe de Estado Angolano, citado pelo Jornal de 
Angola. 

Dos cerca de 12 projectos elabora dos para criação de 
novas cidades, quatro já estão em execução nas provín-
cias de Luanda, Bengo, Cabinda e Lunda-Norte. Na 
capital Luanda, o projecto tem conclusão prevista para 
Outubro de 2012. 

6.32  Presidente lança projecto 
 de casas sociais 

Jornal de Angola 
27 de Agosto de 2011

O Presidente da República, Jo sé Eduardo dos Santos, 
proce deu, na manhã de ontem, ao lan çamento da pri-
meira pedra do projecto de construção de um bairro de 
habitações sociais pa ra cinco mil famílias. 

Antes do acto simbólico, que marcou o arranque da obra, 
e de vi sitar uma casa modelo, o Presiden te da República, 
José Eduardo dos Santos, ouviu explicações do mi nistro 
do Urbanismo e Construção, Fernando Fonseca, e de 
um dos téc nicos da empresa encarregada da construção 
do bairro que vai alber gar 30 mil pessoas. 
O ministro Fernando Fonseca dis se que o novo projecto 
imobiliário, urna extensão da Cidade do Kilamba, faz 
parte de um programa do Executivo para eliminar o 
défice ha bitacional em Angola, através da edificação de 
centralidades urbanas em vários pontos do país. 
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Joaquim Israel Marques, presi dente da administração 
da Cidade do Kilamba, garantiu que a nova urbani-
zação vai beneficiar de todas as infra-estruturas que 
estão di mensionadas para o projecto global daquela 
centralidade. 

Joaquim Israel Marques consi derou prematuro falar do 
modelo de gestão do futuro bairro. “É do conhecimento 
geral que a Cidade do Kilamba tem uma reserva de 54 
quilómetros quadrados. 

Os prédios são apenas um quinto da área de ocupação. 
Este projecto é a continuidade da expansão da Cidade 
do Kilamba”, disse Joa quim Israel Marques. O presi-
dente da administração da Cidade do Kilamba desa-
conselhou, por isso, a concepção do novo centro urbano 
como parte independente. 

Investimento chinês 
O ministro do Urbanismo e Cons trução disse, ontem, 
ao Jornal de Angola que as casas da nova urbani zação 
na Cidade do Kilamba, cujas obras arrancaram oficial-
mente on tem, têm um custo de construção que ronda os 
50 e 55 mil dólares. 

Fernando Fonseca explicou que projecto é fruto de uma 
parceria público-privado. “Trata-se de uma iniciativa, 
em que o Fundo Internacional da China tomou a inicia-
tiva de oferecer a construção des tes cinco mil fogos e 
colocar a seu risco todo o valor envolvido no projecto”, 
disse Fernando Fonse ca, sublinhando que “quando che-
garmos à conclusão do projecto estes montantes são 
recompensa dos com o pagamento dos valores corres-
pondentes pela população”. 

Projecto integrado no plano di rector da Cidade do 
Kilamba, a no va urbanização contempla 1.500 habita-
ções geminadas, com suite, dois quartos simples, uma 
casa de banho, sala comum, varanda, cozi nha, despensa, 
garagem, quintal e jardim. Mais 1.500 prédios de dois 
pisos e dois mil edificios de quatro andares com parque 
de estaciona mento no rés-do-chão. O projecto fica con-
cluído em dois anos. 

Decretos Presidenciais 
O Presidente da República pro mulgou e assinou, 
esta semana, a Lei que estabelece a divisão políti co-
administrativa das províncias de Luanda e Bengo e a Lei 
sobre a refinação de petróleo bruto e ar mazenamento, 
transporte, distri buição e comercialização de pro dutos 
petrolíferos. 

Uma fonte oficial, citada, ontem, em Luanda, pela 
Angop, disse que, no mesmo período, o Presidente 
José Eduardo dos Santos assinou vários Decretos 

Presidenciais, de signadamente o que extingue a 
Co missão Nacional Multissectorial de Implementação 
do Programa de Promoção do Comércio Rural e o que 
estabelece o regime de desa fectação dos terrenos de 
domínio público na orla costeira. 

O Chefe de Estado assinou, igual mente, diplomas que 
dão por fim o mandato dos membros do Conselho de 
Administração da Central de Compras, Empresa Pública 
(CEN CO- EP) e nomeiam a Comissão de Gestão, 
os que aprovam a abertura dos Créditos Adicionais 
Especiais, o estatuto orgânico das Universida des José 
Eduardo dos Santos, Lueji A’Nkonde, Katyavala Bwila e 
II de Novembro, o que concede o estatuto de ‘’utilidade 
pública” àAssociação dos Professores Angolanos e as ba ses 
e estratégia para o tratamento do Pré-Sal em Angola. 

O Presidente da República e Che fe do Executivo, José 
Eduardo dos Santos, promulgou e assinou, igual mente, 
quatro Despachos Presiden ciais, o que cria a comissão 
multis sectorial para proceder à revisão do Regulamento 
Sanitário Nacio nal, o que aprova a desanexação do perí-
metro do Centro Político Ad ministrativo de um Prédio 
Rústico e todas as benfeitorias nele edifica das, o que 
delega poderes ao mi nistro de Estado e Chefe da Casa 
Civil para conferir posse aAntónio Teixeira Flor e Leonel 
Pinto da Cruz e o Despacho que define a presidên cia do 
Conselho Coordenador do Cens02013. 

6.33  Presidente lança projecto de casas 
sociais 
Jornal de Angola 
27 de Agosto de 2011

O Presidente da República, Jo sé Eduardo dos Santos, 
proce deu, na manhã de ontem, ao lan çamento da pri-
meira pedra do projecto de construção de um bairro de 
habitações sociais pa ra cinco mil famílias. 

Antes do acto simbólico, que marcou o arranque da obra, 
e de vi sitar uma casa modelo, o Presiden te da República, 
José Eduardo dos Santos, ouviu explicações do mi nistro 
do Urbanismo e Construção, Fernando Fonseca, e de 
um dos téc nicos da empresa encarregada da construção 
do bairro que vai alber gar 30 mil pessoas. 

O ministro Fernando Fonseca dis se que o novo projecto 
imobiliário, urna extensão da Cidade do Kilamba, faz 
parte de um programa do Executivo para eliminar o 
défice ha bitacional em Angola, através da edificação de 
centralidades urbanas em vários pontos do país. 

Joaquim Israel Marques, presi dente da administração 
da Cidade do Kilamba, garantiu que a nova urbani-
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zação vai beneficiar de todas as infra-estruturas que 
estão di mensionadas para o projecto global daquela 
centralidade. 

Joaquim Israel Marques consi derou prematuro falar do 
modelo de gestão do futuro bairro. “É do conhecimento 
geral que a Cidade do Kilamba tem uma reserva de 54 
quilómetros quadrados. 

Os prédios são apenas um quinto da área de ocupação. 
Este projecto é a continuidade da expansão da Cidade 
do Kilamba”, disse Joa quim Israel Marques. O presi-
dente da administração da Cidade do Kilamba desa-
conselhou, por isso, a concepção do novo centro urbano 
como parte independente. 

Investimento chinês 
O ministro do Urbanismo e Cons trução disse, ontem, 
ao Jornal de Angola que as casas da nova urbani zação 
na Cidade do Kilamba, cujas obras arrancaram oficial-
mente on tem, têm um custo de construção que ronda os 
50 e 55 mil dólares. 

Fernando Fonseca explicou que projecto é fruto de uma 
parceria público-privado. “Trata-se de uma iniciativa, 
em que o Fundo Internacional da China tomou a inicia-
tiva de oferecer a construção des tes cinco mil fogos e 
colocar a seu risco todo o valor envolvido no projecto”, 
disse Fernando Fonse ca, sublinhando que “quando che-
garmos à conclusão do projecto estes montantes são 
recompensa dos com o pagamento dos valores corres-
pondentes pela população”. 

Projecto integrado no plano di rector da Cidade do 
Kilamba, a no va urbanização contempla 1.500 habita-
ções geminadas, com suite, dois quartos simples, uma 
casa de banho, sala comum, varanda, cozi nha, despensa, 
garagem, quintal e jardim. Mais 1.500 prédios de dois 
pisos e dois mil edificios de quatro andares com parque 
de estaciona mento no rés-do-chão. O projecto fica con-
cluído em dois anos. 

Decretos Presidenciais 
O Presidente da República pro mulgou e assinou, 
esta semana, a Lei que estabelece a divisão políti co-
administrativa das províncias de Luanda e Bengo e a Lei 
sobre a refinação de petróleo bruto e ar mazenamento, 
transporte, distri buição e comercialização de pro dutos 
petrolíferos. 

Uma fonte oficial, citada, ontem, em Luanda, pela 
Angop, disse que, no mesmo período, o Presidente 
José Eduardo dos Santos assinou vários Decretos 
Presidenciais, de signadamente o que extingue a 

Co missão Nacional Multissectorial de Implementação 
do Programa de Promoção do Comércio Rural e o que 
estabelece o regime de desa fectação dos terrenos de 
domínio público na orla costeira. 

O Chefe de Estado assinou, igual mente, diplomas que 
dão por fim o mandato dos membros do Conselho de 
Administração da Central de Compras, Empresa Pública 
(CEN CO- EP) e nomeiam a Comissão de Gestão, 
os que aprovam a abertura dos Créditos Adicionais 
Especiais, o estatuto orgânico das Universida des José 
Eduardo dos Santos, Lueji A’Nkonde, Katyavala Bwila e 
II de Novembro, o que concede o estatuto de ‘’utilidade 
pública” àAssociação dos Professores Angolanos e as ba ses 
e estratégia para o tratamento do Pré-Sal em Angola. 

O Presidente da República e Che fe do Executivo, José 
Eduardo dos Santos, promulgou e assinou, igual mente, 
quatro Despachos Presiden ciais, o que cria a comissão 
multis sectorial para proceder à revisão do Regulamento 
Sanitário Nacio nal, o que aprova a desanexação do perí-
metro do Centro Político Ad ministrativo de um Prédio 
Rústico e todas as benfeitorias nele edifica das, o que 
delega poderes ao mi nistro de Estado e Chefe da Casa 
Civil para conferir posse aAntónio Teixeira Flor e Leonel 
Pinto da Cruz e o Despacho que define a presidên cia do 
Conselho Coordenador do Cens02013. 

6.34  Cidadãos recebem lotes para 
autoconstrução 
Jornal de Angola
29 de Agosto de 2011

A província do Zaire tem 12 re servas fundiárias preparadas 
pa ra o projecto de autoconstrução dirigida de casas sociais. 

O projecto está na fase decisiva de execução e o gover-
nador provincial, Pedro Sebastião,já demonstrou que 
o programa é para ser concretizado, ao fazer a entrega 
simbólica, a 37 pessoàs, dos primeiros lotes na área de 
Mbanza Congo 1, a primeira re serva fundiária enqua-
drada no sub programa de autoconstrução dirigida 
gizado pelo Executivo, no âmbito do Programa Nacional 
de Habitação. 

Uma comissão técnica do projec to, constituída por 
elementos da ad ministração municipal e do Gabi-
nete Técnico para a Comissão Pro vincial do Programa 
Nacional de Urbanismo e Habitação, trabalha em 
Mbanza Congo, onde, na terça- feira, entregou aos 
primeiros bene ficiários o envelope lacrado com toda a 
documentação oficial para a construção legal de uma 
habitação com os parâmetros exigidos por lei, num lote 
com as dimensões de 30 por 25 metros cada um. 
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A planta completa de uma casa do tipo T3 ou T2 deve 
incluir o ter mo de referência e de compromis so, o reque-
rimento à administra ção, o croqui de localização, a 
me mória descritiva e justificativa e a cartilha de cons-
trução da obra. 

“Estes são os documentos conti dos no envelope que cada 
cidadão recebeu para oficializar a obra”, disse o secretá-
rio da comissão téc nica do projecto. 

Henrique Luzolo afirmou, ao Jor nal de Angola, que 
dos cem hecta res da reserva fundiária preparada, com 
a inclusão de Mbanza Congo 1, o projecto vai distri-
buir, em bre ve, 37 hectares, dos quais 47 são lo tes sub 
marcados. 

Reacções da população 
A população aplaudiu a iniciati va e Dora Luzolo, 45 
anos, vê o so nho da casa própria mais próximo. Conta 
que deu entrada dos proces sos na administração muni-
cipal de Mbanza Congo há mais de cinco anos; nego-
ciando um lote de terre no na zona próxima do cemitério 
de Kianganga. 

“Estou agora muito satisfeita, pois já tinha perdido as 
esperanças de ser contemplada, mas graças a Deus, hoje 
deu certo. Vou começar breve mente a construir a minha 
casa”, dis se, acrescentando que as pessoas que ainda 
duvidam do projecto devem mudar de opinião “porque 
a coisa é séria e o governo está a cumprir”. 

Arménio do Espírito Santo, 29 anos, também recebeu 
o lote de ter reno, mas afirma que vai ter difi culdades, 
principalmente por o ter reno ser acidentado e haver falta 
de material de construção na região. 

“Louvamos a iniciativa do Go verno, pois o nosso muni-
cípio sen te na pele a falta de habitação. Te mos agora 
uma área para edificar, mas a construção vai ser bas-
tante onerosa e não sei se todos têm ca pacidade finan-
ceira para fazer a ca sa conforme o projecto concebido 
pela equipa técnica”, disse. 

O projecto concebido pela equi pa técnica, lembrou, 
prevê a const rução com dignidade, sem a repet ição de 
casas desordenadas que transformaram, ao longo dos 
anos, 5 nossas cidades em verdadeiros musseques sem 
qualidade de vida. 

O director provincial do Ordenamento do Território, 
Urbanismo e Ambiente do Zaire afirmou, ao Jor nal de 
Angola, que os programas de construção das 200 casas, 
concebi dos para os seis municípios da pro víncia, podem 
começar antes do fim deste ano, no âmbito do programa 
das novas centralidades, que pre vê a edificação de cinco 

mil fogos habitacionais no quadro das re servas fundiá-
rias do município de Mbanza Congo. 

O Programa Nacional de Urba nismo e Habitação, 
disse Cláudio Fortunato, é vasto e compreende vá rios 
subprogramas. 

O panorama actual da provín cia, em termos de execu-
ção do programa de construção de habi tações, salientou, 
tem acções in clinadas para os municípios de Mbanza 
Congo e do Soyo. 

1 No de Mbanza Congo, referiu, já está pronta a pri-
meira fase do sub programa de auto construção dirigi 1 
da e a outra fica concluída, em Se tembro, com o início 
da segunda. 

Subprograma quase concluído 
O subprograma de autoconstru ção dirigida, concluído a 
55 por cento, foi subdividido em duas fa ses. A primeira, 
privilegia as pes soas que vivem em áreas de risco e des-
providas de espaço adequado para construir casa própria, 
enquan to a segunda é reservada aos que têm alguma capa-
cidade financeira para custear a própria casa.
 
“O objectivo é beneficiar pri meiro as pessoas que vivem 
em áreas de risco e têm necessidade imediata de ter 
um local adequado para construir, embora os outros 
também tenham necessidades, mas achamos que podem 
aguentar um pouco mais onde vivem e dar prio ridade 
aos que vivem em áreas de risco”, afirmou. 

O mapa urbanístico da zona visa da, disse, está conclu-
ído e decorre o levantamento e marcação dos lo tes e 
arruamentos do futuro bairro. 

Cláudio Fortunato declarou que objectivo é munir o micro 
plano urbano com armamentos de nível 1, devidamente 
compactados, com valas de drenagem e outros equi pamentos 
técnicos para facilitar a movimentação das pessoas e de via-
turas dentro do perímetro urba no em construção. 

A administração municipal de Mbanza Congo remeteu 
à direcção que dirige “um mar de processos, dos quais 
apenas 37 foram selec cionados por reunirem os requisi-
tos exigidos”, referiu, adiantando que “apenas seis 
mostram indícios de começar as obras”. 

Apesar disto, disse estar con fiante no bom andamento 
do pro grama, pois as dificuldades revela das no início 
das obras demonstram que o grupo alvo do programa 
foi beneficiado. 
“Acreditamos que os outros inte ressados ainda não come-
çaram a construir porque não têm condi ções financeiras 
para tal, o que não e nos entristece, antes pelo contrário, 
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encoraja-nos a prosseguir, pois o nosso objectivo é apoiar 
as pessoas que realmente necessitam de um lote de terra 
para deixar de viver em zona de risco”, afirmou. 

Soyo II
“ O projecto da reserva fundiária Soyo II, realçou, evi-
dencia avan ços substanciais, através do seu 
Subprograma de auto construção dirigido e do subpro-
grama de parceria entre o sector público e privado. 

No último programa, as empre sas privadas do ramo 
imobiliário podem solicitar à Comissão Nacio nal de 
Habitação parcelas de terras para construção de casas 
sociais de médio e de alto padrão para venda.

As reservas fundiárias do Soyo II e de Mbanza Congo 
estão tam bém incluídas no programa das novas centra-
lidades e constituem um projecto de maior abrangên-
cia, a exemplo da Cidade do Kilamba, em Luanda, 
onde milhares de apartamentos foram postos à ven da na 
semana passada. 

“O Executivo está empenhado na conclusão de novas 
centrali dades na região e tudo aponta pa ra que o projecto 
venha a conhe cer o auge nos próximos tempos na pro-
víncia do Zaire”, disse Cláudio Fortunato, sublinhando: 

“Tem havido, nos últimos dias, uma movimentação 
constante de quadros a partir de Luanda para a nossa 
região para tratarem deste processo de forma célere”. 
Disse, a terminar, que Mbanza Congo quer dar casa 
digna aos seus habitantes. 

6.35  Huila fornece moradias pre-
fabricadas ás provincias do namibe 
e benguela
Jornal de Angola 
27 de agost de 2011

O programa de fomento habita cional das províncias do 
Cunene, Benguela e Namibe vai, nos próxi mos tempos, 
contar com o apoio da empresa Cassaforma, da Huíla, 
no fornecimento de painéis para a cons trução de mora-
dias pré-fabricadas. 

O director-geral da fábrica, que prestou a informação à 
margem da visita do vice-ministro do Ordena mento do 
Território, Emanuel da Silva, disse que, para o efeito, os 
governos das províncias citadas já encetaram contactos 
com a direc ção da Cassaforma. 

‘’Temos contactos bastante avança dos com os governos 
das províncias do Cunene, Benguela e Namibe para 
que, dentro do programa de fomento habitacional em 

curso, a fábrica da Huíla comece a fornecer painéis para 
a construção de moradias nas três províncias”, disse 
Adérito de Jesus. 

O responsável afirmou que a em presa, situada nos arre-
dores da ci dade do Lubango, tem capacidade para fabri-
car cinco casas do tipo T3 por dia. A capacidade pode 
ser au mentada, em função das solicita ções. Adérito de 
Jesus sublinhou que, desde Março último, quando a 
fábrica entrou em funcionamento, foram construídas 
20 moradias na cidade do Lubango, no quadro do pro-
grama de fomento habitacional. 

Nesta altura, estão em curso obras de urbanização em 
áreas periféricas da cidade do Lubango, destinadas à 
construção de moradias do tipo pré-fabricado. Para a 
província da Huíla, Adérito de Jesus adiantou existi um 
programa que visa a construção de cinco a seis mil casas. 
O número de moradias pré-fabricadas pode crescer face 
ao interesse das províncias que manifestaram vontade 
de adquiri-las. 

“Temos capacidade para fabrica cinco casas por dia, 
incluindo um! suite, numa área de 140 metro quadra-
dos. Por enquanto, o cliente principal é o governo da 
província e a fábrica está para servir também os clientes 
privados”, disse o director-geral da Cassaforma. 

Numa primeira fase, a fábrica gerou mais de vinte novos 
postos trabalho, número que vai, a partir do próximo 
ano, ser aumentado para 44, com a entrada em funcio-
namento de novos turnos. 

6.36  Habitação e generosidade
Jornal de Angola 
29 de Agosto de 2011

A habitação é um dos sectores da nossa vida nacional 
sobre o qual as au toridades concentram grande atenção. 
As crescentes necessidades de habitação por parte da 
população obriga ram o Executivo a gizar projectos que 
estão a resultar no surgimento de milhares de casas e 
em condições de habitabilidade que proporcionam aos 
cidadãos uma boa qualidade de vida. 
Não há dúvida de que a dimensão dos projectos habi-
tacionais em Ango la é de grande alcance social, e rara 
no continente africano, sendo evidente o empenho do 
Executivo em implementar uma política habitacional 
sem vacilações, na perspectiva de os cidadãos poderem 
viver em casas dignas e desfrutarem de infra-estruturas 
diversas e funcionais. 
As novas centralidades têm sido motivo de elogios de 
especialistas, en tre os quais importa citar o bastoná-
rio da Ordem dos Arquitectos Angola nos, António 
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Gameiro. Segundo este arquitecto, as centralidades são 
uma necessidade de resposta ao aumento demográfico 
no país. 

António Gameiro entende que as centralidades servem 
para a congre gação de espaços habitacionais, das infra-
-estruturas, dos equipamentos e das zonas de lazer. 
Assiste-se hoje a uma ligação de espaços com fun ções 
que vão satisfazer as necessidades dos que habitam ou 
vão habitar nas centralidades. 

Os projectos habitacionais estão a ser concebidos a 
pensar em espaços melhores para os Angolanos, fazendo 
com que os cidadãos deixem de viver, como afirmou o 
arquitecto António Gameiro, “de forma aglutinada”. C

 A cidade do Kilamba, que hoje anda nas bocas do 
mundo. é um bom exemplo de uma área que congrega 
espaços com diferentes funções que hão-de conceder aos 
seus habitantes serviços modernos e eficientes. 

Os projectos habitacionais em Angola inserem-se nos 
grandes esforços do Executivo destinados a dar a todos 
os Angolanos uma vida melhor. São muitas as necessida-
des a satisfazer em termos de habitação no país e pode-se 
calcular as gigantescas tarefas que têm de ser executadas 
para se dar a cada família Angolana uma moradia. 

Fernando Fonseca, ministro do Urbanismo e Construção, 
assinalou va que “o desenvolvimento de Angola foi assu-
mido pelo Executivo como VII um desafio de médio 
e longo prazo, para garantir uma vida melhor aos do 
Angolanos”. As palavras do ministro Fernando Fonseca 
são a confirmação de que o Executivo vai continuar a 
avançar imparavelmente no sentido da concretização 
dos seus projectos e que se destinam a resolver os no: 
problemas do povo. 

Instituições e quadros formados em diferentes áreas do 
saber têm sido mobilizados para a grande empreitada 
que é construir um país em que todos possamos viver 
felizes. Nesta caminhada para o progresso social, os 
quadros têm um grande papel a desempenhar na luta 
contra o subdesenvolvimento e os seus conhecimentos 
terão de servir na execução dos grandes projectos de 
desenvolvimento que o país tem. 

Ter uma moradia digna é o sonho de milhares de famí-
lias Angolanas, es tando o Executivo apostado na solução 
progressiva dos problemas habita cionais dos Angolanos. 

7  TERRA 

7.1   Casa abeira da linha-férrea 
preocupa governador
Jornal de Angola
01 de Agosto de 2011

O governador provincial da Huíla, Isaac dos Anjos, 
pediu on tem uma mudança de comporta mento por 
parte dos populares que ainda persistem em construir 
moradias ao longo do ramal do ca minho-de-ferro de 
Moçamedes na cidade do Lubango. 

Falando no final da visita que efectuou às obras de rea-
bilitação e construção da linha-férrea e esta ções de apoio 
ao comboio no muni cípio do Lubango, disse que as 
pes soas não devem persistir em desa fiar as autoridades 
governamentais. Explicou que no início foram identi-
ficadas as residências ao longo da li nha-férrea e, após um 
trabalho cui dado, encontraram-se as áreas para onde as 
famílias deviam ser transfe ridas, sublinhando que numa 
pri meira fase efectuou-se a transferên cia e reduziu-se o 
número de habita ções, naquela altura. 

“As famílias afectadas receberam terrenos e material de 
construção, por isso, não se justifica, nas mes mas áreas já 
qualificadas, haver no vamente construções. Efectuámos 
uma primeira transferência que f~ • muito polémica pelo 
mundo inteiro e reduzimos o número de habitações 
a demolir naquela altura, no quadro do programa de 
reabilitação da li nha-férrea. Podíamos ter atingido 
números maiores”, lembrou. 

O governante advertiu que as fa mílias podem correr o 
risco de per der os terrenos a favor dos cidadãos interessa-
dos em erguer as suas mo radias e disse que a circulação do 
comboio vai gerar desenvolvimen to na região sul do país. 

7.2  Historial do bairro
Novo código mineiro vai beneficiar 
as populações locais 
jornal o independente 
06 de Agosto de 2011

O Novo Código Mineiro, apro vado recentemente pelo 
Exe cutivo Angolano, além de beneficiar de forma legal 
as popula ções locais, permite ao governo obter receitas 
fiscais para o Orçamento Geral do Estado, disse hoje, 
em Luan da, o economista Angolano Afonso Chipepe. 

Na óptica do economista, que falava à Angop, consti-
tuíram razões para reforma da antiga lei a neces sidade 
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de aumento das receitas fiscais do Estado, a captação de 
investimen tos privado que permita criar novos empre-
gos, a promoção do aumento da qualidade devida dos 
mineiros e seus familiares, o estímulo ao empreendedo-
rismo e a promoção da formação técnica profissional. 

Nestas regiões, disse, os impostos devem ser revertidos 
a favor das localidades de exploração mineira que neces-
sitam de sentir os efeitos contingências das riquezas que 
saem do subsolo que os viu nascer e que para tal devem 
usufruir de condições condignas como água, luz, educa-
ção, infra-estruturas, de habi tação e saúde. 

“Acima de tudo devem garantir que os rendimentos reti-
rados da produção mineira sejam reinvestidos em outras 
áreas com destaque para a agricultura, visando deste 
modo ga rantir a diversificação das economias locais”, 
referiu, acrescentando que a grande preocupação vai 
para os minerais radioactivos que devem ser considera-
dos estratégicos, sendo para tal reservas do Estado, cuja 
comercialização deveria obedecer a critérios rigorosos de 
controlo. 

Afonso Chipepe referiu-se igual mente a aspectos cons-
tantes no código relacionados com os impostos sobre o 
rendimento industrial de 25 a 30 %, royalty que deve ser 
calculado mediante o valor de produção de 3 a 5% e o de 
superfície (área ocupada). 

Quanto ao código em si, afirmou tratar-se de uma refor-
mulação, onde a exploração artesanal de diamante vem 
substituir o garimpo, demons trando, assim, a preocu-
pação do go verno na produção industrial como um dos 
alicerces não só da responsa bilidade social e ambiental, 
mas como meio de regular uma actividade de importân-
cia capital para o país. 

Sublinhou que o código é impor tante porque permite 
ao cidadão requerer junto dos órgãos respon sáveis uma 
parcela de terra (equivalente a um campo de futebol) 
para explorar legalmente. Referiu que esta acção é inter-
pretada como o culminar de um processo burocrático 
neces sário, com vista a sustentabilidade ambiental cui-
dando dos direitos e deveres dos mineiros que antes não 
existiam. 

De acordo com Afonso Chipepe, à luz do novo código, 
a designação garimpeiro com a sua carga pejorativa fica 
relegada ao passado. Os eixos constantes no código 
mineiro são resultantes de mais de cinco anos de revisão 
da legislação expressa na lei das actividades geológicas e 
minerais e na lei dos diamantes. 

7.3  Municipes aguardam ansiosos
Jornal o independente 
06 de Agosto de 2011

Munícipes do Sambizanga aguardam com expectativa 
o início das obras de requalificação da circunscrição, 
previsto para acontecer este mês, com vista melhorar a 
imagem e condições de vida dos mais de 800 mil habi-
tantes da localidade. 

Abordados pelo Semanário o Independente, alguns 
moradores consideraram que a implementação do pro-
jecto será benéfico em muitos domínios porque o seu 
escopo assenta no reordenamento habitacional e sani-
tário do bairro Operário e a urba nização da zona do 
Mota, onde exis tem muitas construções anárquicas. 

Segundo o cidadão João Mateus, um anfitrião de apro-
ximadamente 70 anos de idade, o quadro urbanístico 
actual da área é caracterizado por vários bairros de lata 
e acessos pre cários, pelo que a sua modernização dará 
maior facilidade à assistência social à população. 

“O Sambizanga é um município histórico de Luanda 
porque nele nasceram e cresceram muitos inte lectuais 
que hoje ocupam cargos de destaque na vida política e 
social do país e a sua requalificação vai alegrar a todos, 
principalmente os naturais da zona”, disse. 

Ant6nio Amado, professor do ensino primário, disse 
esperar pela implementação do projecto que con tribuirá 
na melhoria de vida da população local e na imagem da 
capital do país. “Penso que a ideia é boa e isso demonstra 
a vontade do governo de melhorar as condições de habi-
tabilidade da população. 

Devemos nos orgulhar destas iniciativas porque quem 
sai a ganhar é a sociedade”, acrescentou. Marta Matoso, 
peixeira e moradora do Sambizanga há mais de 30 anos, 
disse estar satisfeita com a iniciativa do governo e espera 
poder ver um Sambizanga moderno e com novas infra-
-estruturas sociais. 

O programa de requalificação Sambizanga, que possui 
as comunas Sambizanga (sede), Bairro Operário e Ngola 
Kiluanje, foi projectado pelo governo, para melhorar as 
condições de vida e habitação dos moradores destas áreas. 

O programa de requalificação é um projecto de âmbito 
nacional, não se resume apenas aos municípios do 
Sambizanga e Cazenga. O programa estender-se-á a 
todos municípios e províncias do país. 

O administrador municipal do Sambizanga, José Tavares 
Ferreira, considerou oportuna e louvável a iniciativa 
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do executivo em requa lificar os municípios e garantir 
me lhores condições de vida aos cidadãos. José Tavares 
proferiu estas palavras ao Independente, à margem do 
lançamento da primeira pedra para requalificação do 
Sambizanga efectuado pelo Presidente da República, 
José Eduardo dos Santos. 

De acordo com o administrador, os munícipes devem 
sentir-se felizes porque terão um município com todos os 
serviços sociais, garantido e desta forma a melhoria das 
condições de vida dos cidadãos. Esclareceu que nenhum 
munícipe será transferido para fora do Sambizanga, 
porque haverá espaço suficiente para os realojar.” disse” 

7.5  Administradora acusada de 
 usar arma de fofo 

Jornal o pais 
12 de Agosto de 2011

Os moradores do quilómetro 30 acu sam a administra-
dora adjunta de Viana, Helena Vaz, de ter aparecido no 
local com uma arma e incitado os militares a dispararem 
contra a po pulação. 

Miguel Prazeres contou que a ad ministradora adjunta os 
ameaçou com um revolver no momento em que procu-
rava obter dela uma expli cação sobre as demolições que 
esta vam a acontecer, por ser ela a líder da comitiva. Esta 
informação foi confirmada por Marcolino de Rosário. 
“Ela não tem como desmen tir porque há muita gente que 
viu o momento em que tirou a pistola e retirou o seu auto-
móvel do meio da população sem dar nenhuma expli-
cação plausível”, contou Prazeres, acrescentando que “a 
partir daquele instante começaram os disparos que atin-
giram mortalmente o senhor Fir mino de Rosário”. 

Horas antes das demolições, o camponês João Manuel 
e um grupo de moradores foram à Administra ção 
Municipal de Viana pedir expli cações e a adjunta de José 
Moreno os recebeu alegando que o administrador tinha 
viajado. Facto que terá sido desmentido horas depois por 
outro grupo de munícipes. “Ela disse-nos que não sabia 
o que se estava a passar e que havia recebido dos seus 
colegas da fiscalização fotografias de algumas lavras que 
foram destruídas por esta rem na reserva do Estado. O 
que não condiz com a realidade”, detalhou. 

João Manuel disse que esclareceu a governante sobre o 
que se passava na realidade e receberam dela a garantia 
que visitaria a localidade na manhã do dia seguinte, com 
outras indivi dualidades para averiguar o assunto. 

Uma outra comissão de campone ses, entretanto, con-
frontou no mes mo dia o administrador municipal com 

os documentos que a sua ad junta havia assinado, auto-
rizando as demolições e este disse desconhecer assunto. 
Horas antes do fecho deste jornal, administrador muni-
cipal de Via na, José Moreno, desmentiu esta in formação 
e considerou que a mesma não passa de exagero por 
parte da população, incluindo as acusações feitas contra 
a sua adjunta. 
Quanto à invasão, Zeca Moreno disse que a situação 
está resolvida e que não se tem pronunciado porque a 
acção não foi desencadeada pelo seu elenco. 

7.6  Militar mata cidadão na disputa de 
terreno
Jornal o pais 
12 de Agosto de 2011

 O cidadão Firmino João de Rosário, 42 anos, foi morto 
nesta Segunda-feira, 8, alegadamente por efectivos das 
Forças Armadas Angolanas que protegem o terreno 
adjacente ao mercado do quilómetro 30, em Viana. 

Jozimar Miguel Prazeres, 23 anos, testemunhou a esca-
ramuça supos tamente causada por mais de SO mi litares 
armados com metralhadoras do tipo AKM e 16 efecti-
vos da Policia Nacional, com armas Star, transpor tados 
em duas viaturas da Brigada Auto. 

“Aquilo parecia uma guerra, onde uns atiravam para 
matar e outros se limitavam a disparar para o ar para nos 
amedrontar. Foi algo surpreen dente e horrível”, disse a 
testemu nha. 

Antes de ser morto, Firmino de Rosário assistiu os ope-
radores das máquinas a destruírem a sua resi dência na 
Sexta-feira, S. “Estava a construir com o pouco dinheiro 
que conseguia como fiscal do mercado”, disseram 
testemunhas. 
Revoltado, o fiscal integrou o grupo de moradores que se 
juntaram para tentar travar a onda de demolições. 

Jozimar disse que quando procu ravam fugir das balas 
supostamente disparadas pelos militares foram ofendi-
dos o vizinho a dizer-se alvejado pelas costas. 

‘’Assim que foi baleado, ele come çou a gritar: apanhei, 
apanhei, vou ter que morrer com um deles e correu em 
direcção aos supostos atiradores, mas acabou por perder 
as forças e caiu sem os alcançar”, contou o nos so interlo-
cutor, esclarecendo que a vítima ainda percorrera cerca 
de dez metros de distância antes de morrer. 

Marcolino de Rosário, irmão da ví tima, contou que 
o seu parente teria informado momentos antes que os 
militares tinham atingido o braço de um dos contestatá-
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rios, identificado apenas por Santos. O ferido foi le vado 
com urgência para o Hospital Ana Paula, em Viana, e os 
médicos dizem que está fora de perigo. Pode rá receber 
alta a qualquer momento, caso o seu estado clínico per-
maneça estável. 

Marcolino salienta que o seu irmão reconheceu e 
indicou -lhes o indiví duo que efectuou os disparos que 
o vitimaram posteriormente. Nesta al tura, a equipa de 
demolição e os mi litares retiraram-se estrategicamente 
do local, mas só pararam de efectuar os tiros depois de 
se sentirem que es tavam num sítio seguro. 
“Há um dos meus irmãos meno res que acompanhou de 
perto não só a morte do Firmino, como também o nosso 
primo com o braço ferido”, disse Marcolino de Rosário. 

Populares garantem que as coisas só não acabaram pior 
graças à “coragem e bravura” de Jozimar Prazeres que 
desarmou a arma de um mili tar. O homem aparentava 
estar cheio de medo e ameaçou -os com a AKM, man-
tendo o dedo no gatilho como se estivesse prestes a dis-
parar, caso alguém marcasse um passo em sua direcção. 

“Ele quis mesmo disparar contra nós, mas não conseguiu 
realizar o seu desejo porque apareci atrás, dei-lhe uma 
queda e retirei o carregador da pistola. Se não fizesse isso 
seria uma carnificina”, contou Jozimar Praze res que se 
encontrava com o braço direito apoiado num fio, devido 
à uma lesão que sofreu em consequên cia do seu acto. 

A população atirou-se para cima do militar em causa, 
que só não foi barbaramente espancado porque o mesmo 
jovem conseguiu ajuda-lo a meter-se em pé e fugir. 

A senhora Bela, esposa de Firmi no de Rosário, não con-
seguiu conter a dor e o desespero que se apoderou dela 
quando informada da morte do esposo, acabando por 
abortar numa gravidez de seis meses. 
“Ela caiu no chão de barriga para baixo e desmaiou. 
Quando a levamos para o hospital municipal de Catete, 
os médicos disseram que perdeu a criança”, explicou 
Marcolino, sa lientando que ela recebeu alta na tar de de 
terça – feira, 9. 

O funeral de Firmino de Rosário ocorreu na manhã de 
Quinta-feira, 11, e contou com o apoio da administra-
ção do mercado municipal. 
A família do malogrado está a pon derar a possibilidade 
de mover um processo-crime contra os militares e a 
administradora adjunta de Viana. O malogrado deixou 
quatro filhos. 

Só depois do conflito é que o se gundo comandante 
de Vianda da Po lícia Nacional apareceu no local para 
acalmar os populares. 

Fim da paz e tranquilidade 
O conflito por terras no quilóme tro 30 de Viana 
começou há menos de dois meses, quando os morado-
res foram surpreendidos com anúncios segundo os quais 
a zona onde resi dem desde 1927, dizem, é reserva do 
Estado. 

Passaram a viver num clima de in segurança e medo por 
não saberem o que o futuro lhes reservava. A tensão 
aumentou com a chegada de máqui nas usadas para 
terraplanagem. 
Os efectivos das Forças Armadas Angolanas chegaram 
posteriormente e apropriaram-se das lavras de al guns 
camponeses, alegando que as mesmas eram reserva do 
Estado e que se instalaram no local para pro teger o 
património público. 

Na Quinta-feira, 4, os munícipes receberam a visita 
inesperada de uma equipa constituída por fiscais da 
administração municipal, o soba da área, o coordenador 
da comissão de moradores e outros responsáveis. Eles 
ordenaram a destruição de algu mas moradias e arma-
zéns que esta vam a ser erguidos a escassos metros do 
mercado. A acção durou dois dias. 

Ao verem a presença da equipa de reportagem de O 
PAÍS, os mora dores saíram das suas residências e mos-
traram-se disponível a contar a sua versão de tudo o que 
se passara. Entre eles estava um capitão do Exercito que 
dizia estar agastado com a situação por ser a segunda vez 
que fica diante de uma situação desta na tureza. 

“Reuni-me com o coordenador do bairro na semana 
passada e fui informado que os militares fizeram uma 
nova demarcação do bairro, na espécie de um L e dei-
xaram um pe queno espaço para os proprietários das 
lavras”, declarou, com os ânimos exaltados. 
Revoltado com a situação, o cam ponês João Domingos 
Manuel, 61 anos, desabafou que está agastado com as 
acções do Estado por ser a se gunda vez que é despejado 
das suas lavras, sem ser indemnizado. A pri meira acon-
teceu em 2007, na zona de Kikuxi. 
“Fui comando do exército portu guês, perdi dois filhos 
que eram mili tares na guerra e até agora não recebi 
nada, nem sequer pelo serviço que prestei a esta nação. 
Vivo actualmen te do cultivo e, sendo assim, gostaria de 
saber se não sou parte deste Es tado que quer deixar-nos 
ao relen to”, questionou. Acrescentou que “fizemos tudo 
por este país e o único agradecimento que recebemos é 
a morte”. Atendendo o facto de a Lei de Terras em vigor 
estabelecer que a terra e tudo que nela existe pertence 
ao Estado, o ancião João Manuel é de opinião que se o 
Executivo não quiser ver ninguém naquele espaço, deve 
aloja-los num outro local, onde eles possam desenvolver 
a sua actividade agrícola. 



Development Workshop — CEDOC 08/2011 — 78  

“Estamos a gozar uma paz amea çada porque se fosse paz 
de verdade, não estaríamos a viver num clima de inse-
gurança, com medo de sermos surpreendidos a qualquer 
momento com máquinas a destruírem as nos sas planta-
ções”, rematou. 

O PAÍS tentou contactar o soba Januário Manuel 
Francisco e o coor denador do bairro, mas não foi pos-
sível porque ambos não têm estado no local. 
Diogo Domingos, 49 anos, dis se que participou na deli-
mitação do espaço que é reserva do Estado, na altura em 
que alguns comerciantes do mercado do Roque Santeiro 
es tavam para ser transferidos para lá. ‘’A reserva do 
Estado é de 700 metros de cumprimento, a contar da 
estrada de Catete até ao bairro e mil e 600 de largura”, 
rematou. 

7.7  Oficial das faa invade propriedade 
e desafia justiça
Jornal o pais 
12 de Agosto de 2011

Chama-se Virgílio Pascoal António (Pavi), tenente 
 coronel das Forças Ar madas Angolanas (FAA), colo-
cado na Escola Su perior de Guerra (ESG). No dia 20 
de Junho, do ano em curso, acom panhado de um grupo 
de catorze pessoas, entre os quais um agente da Polícia 
Nacional (PN), Gil, em efec tivo serviço no Comando 
Provincial do Cunene, e um outro conhecido por 
Kusutula Domingos João (Kus si), invadiram a proprie-
dade do ci dadão Quintino Caienga Cacunga, 41 anos, 
denunciou este último a este jornal esta semana. 

A propriedade, constituída por uma parcela de terreno 
com as di mensões de 60 por 40 metros, lo calizada no 
bairro Dangereux, a es cassos metros da ponte do “general 
Kamorteiro”, denominação asso ciada à proximidade da 
residência desse oficial superior do exército, foi alvo de 
destruição da vedação, do tapume e de uma residência 
com posta por um quarto e uma sala. Associa-se a isso, 
alegadamente, o roubo de um gerador do tipo Elemax, 
um televisor de marca sharp uma aparelhagem de som 
do tipo Sony e um colchão de solteiro. 

Entre os bens roubados na cala da da noite, segundo a 
fonte, cons tam ainda quatro mil dólares ame ricanos, 
uma mochila com duas t-shirts, chapas de zinco reti-
radas do tecto e do quintal. A acção cri minosa terá sido 
arquitectada por Kusutula Domingos João, que teve o 
apoio incondicional do tenente-co ronel Pavi que, apro-
veitando-se da sua condição de oficial superior do exér-
cito, colocou homens armados fazendo uma outra cons-
trução no mesmo espaço no período de noite, durante 
a invasão. 

Quintino Caienga, mecânico de profissão, contou a 
OPAÍS que o terreno invadido foi comprado à se nhora 
Adelina José Veloso, em 2004, por 600 dólares ameri-
canos, sendo que nessa altura o espaço era uma lavra. 
O negócio terá sido testemu nhado por um dos filhos 
da senhora, Ângelo Veloso, que confirmou o fac to em 
declarações prestadas a este jornal. “O local era lavra da 
minha mãe, mas ela depois decidiu vender e fez negócio 
sem qualquer coação de ninguém, porque as pessoas 
que possuíam lavras aqui no Dangereux venderam-nas”, 
afirmou. 

Em conversa com este jornal, Ân gelo Veloso disse não 
acreditar no que está a acontecer, porque a sua mãe fez 
um negócio daquilo que era sua propriedade exclusiva 
e não de ninguém. Mostrou-se disposto a re confirmar 
às autoridades judiciais as suas declarações no que con-
cerne à venda do terreno em causa. 

Entretanto, o possessor da pro priedade mostrou-
-se abalado quan do falava com O PAÍS, e defendeu a 
titularidade do terreno legalizado pela Administração 
Municipal do Kilamba Kiaxi através de documen tos 
que exibiu. 

“Tenho tudo legal, o que atesta a titularidade do terreno. 
Cumpri toda a tramitação junto das autorida des com-
petentes para que me fosse dada esta mesma documen-
tação”, declarou Quintino Caienga, acres centando que 
essa situação lhe está a provocar insónias, receando 
perder a sua propriedade por causa do ca pricho de alguns 
indivíduos, que aos poucos, o estão a expropriar com a 
edificação de uma outra residência já no mesmo local. 

Durante a invasão do espaço, os acusados vandaliza-
ram também as viaturas e outros meios rolantes que se 
encontravam no local, pertenças do Caienga. 

 7.8 50 Casas abaixo 
O pais 
19 de Agosto de 2011

Na ocasião da visita de campo realizada pelas delegações 
do GPL e da Administração Mu nicipal do Cazenga, esta 
última encabeçada pelo administrador Victor Nataniel 
Narciso, este aproveitou apresentar o projecto de criação 
daquilo que chamou de bacias hidráulicas. 

Trata-se de buracos de grande profundidade abertos por 
má quinas retro escavadoras, onde serão encaminhadas 
as águas pluviométricas e residuais. 

“É aqui para onde vamos ca nalizar todas as águas das 
ruas a serem terraplanadas”, explicou “Tany” Narciso, 
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anunciando que a comitiva estava estacio nada na 
rua 7 A, nas imediações das famosas ruas da Lama e 
Mwazambi. 
As bacias encontram -se apenas ladeadas de terra, uma 
situação que poderá complicar ainda mais o saneamento 
básico da população local caso não sejam cobertas com 
referencia do betão armado, isso de acordo com o perito 
da coordenação provincial, Júlio da Silva, que levan-
tou ainda a questão das características naturais da zona 
daquela e outras zonas do mu nicípio, tipicamente com-
postas por lençóis freáticos e terreno bastante argiloso. 

Perseverante na solução ar ranjada pela administração 
que dirige, “Tany” Narciso revelou que tenciona resolver 
situações semelhantes noutras localidades do Cazenga, 
como é o caso da área da cacimba’. 

“Para isso, precisamos de demolir mais 50 casas”, disse 
o administrador do Cazenga, mencionando o facto de 
terem sido destruídas quatro residên cias no local onde 
foi construída a bacia hidráulica visitada. 

O engenheiro Júlio da Silva recomendou o administra-
dor do Cazenga a comunicar o caso das demolições a 
Bento Soito, coordenador do gabinete de requalificação 
dos municípios do Sambizanga e Cazenga, para trata-
rem do realojamento da população residente na área 
pretendida. 

“Se é a solução viável, é melhor falar já com Bento Soito, 
para verem o desalojamento e consequente e alojamento 
da população de tais áreas”, aconselhou. 

Na rua da Lama, os espaços onde foram desalojadas 
algumas famílias estão a ser novamente ocupadas por 
pessoas sin gulares. Ergueram algunmas construções 
sem orientação e fiscalização, uma situação que deixou 
bastante constrangido o administrador do número do 
Cazenga. “Como é possível haver mais construções no 
sítio onde já desalojamos pessoas”, desabafou “Tany” 
Narciso. 

7.9  Tribunal exclui militares de um 
polemico coso de desalojamento
Jornal angolense
de 13 a 20 de Agosto de 2011

Quinze famílias dev erão abandonar a qualquer ins-
tante o prédio “Magalhães”, situado no bairro 28, zona 
comercial da cidade do Lobito, província de Benguela, 
após decisão judicial tomada na sequên cia de uma acção 
movida pela suposta proprietária do imóvel, a senhora 
Helena Magalhães. Para o espanto dos cidadãos à beira 
do desalojamento, a decisão do Tribunal Provincial 
não abrangeu as demais vinte e uma famílias ali resi-
dentes, todas elas, por coincidên cia, de militares das 
Forças Armadas Angolanas (FAA). Quarta-feira, 10, 
dia do fecho desta edição, o cenário era de alguma agi-
tação, com funcionários do Tribunal e agentes da Polícia 
Nacional prontos para o despejo, adiado, como se pôde 
observar, devido à renitência dos moradores. 

Enquanto faziam vincar a sua posição, procuravam 
perceber as razões da exclusão dos militares, chegando, 
inclusive, a uti lizar a palavra medo para descrever a 
“estranha” medida. “Os militares foram recebidos por 
nós, chegaram muito depois”, diziam alguns dos vários 
moradores que pretendiam chegar à fala com Helena 
Magalhães, na altura ausente, por isso também longe 
da objectiva deste semanário. A cidadã Sílvia Gomes, 
detentora de um contrato de arrendamento, disse que 
cumpriu sempre com as suas obrigações, pelo menos até 
ao momen to em que a proprietária deixou de cobrar as 
rendas. “É uma autêntica injustiça, até porque este pro-
cesso, que já tem quase vinte anos, deveria ter chegado 
ao Tribunal Supremo. É o que nós e o nosso advoga do 
esperávamos”, frisou. 

De acordo com Sílvia, a ideia da senhoria, apresen tada 
faz tempo, era de pagar a cada morador entre 
18/20 mil dólares, valor que, nos dias de hoje, “não serve 
para comprar casa”. Inconformada, reiterou que os mora-
dores têm todos os documentos em dia, a com provar os 
elevados gastos feitos ao longo de vários anos. “Ninguém 
toca nos meus móveis, nem mesmo a Polícia”, desafiou, 
para mais adiante sublinhar que os salários dos afecta-
dos, que rondam os 20 mil Kwanzas, são insuficientes 
para arrendar uma outra moradia. 

Já Teresa Santiago, no prédio há 10 anos, metade do 
tempo da primeira interlocutora, afirmou que o “escân-
dalo” representou um certo traumatismo para as crian-
ças, actualmente em exames escolares. “Os nos sos filhos 
estão atormenta dos com esta pouca-ver gonha e o mais 
preocu pante é que a senhora não aparece para falar con-
nosco”, afiançou. 
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Do Governo Provincial de Benguela, uma das enti dades 
que recebeu docu mentos que dão conta do sucedido, os 
moradores não obtiveram ainda ne nhum pronuncia-
mento, con trariamente ao sucedido com o partido no 
poder, que prometeu dialogar com a cidadã que diz ser 
dona do “Magalhães”. Espectadora atenta, a pequena 
Tatiana declarou que estava bas tante chateada com o 
que assistia, sobretudo por ter perdido uma prova final. 

“Sinto-me mal, cheguei a chorar por ver o prédio cheio 
de polícias”, reforçou. O Angolense não conseguiu obter 
reacções de Helena Magalhães, pelo que con tinuará 
nesse exercício, nem tão pouco de uma das famílias que 
se vêem, con forme a decisão judicial, livres do desaloja-
mento. Convidado a emitir um ponto de vista sobre o 
assunto, o jurista Francisco Viena começou por aventar 
a hipótese de os militares terem regularizada a situ ação 
arrendatária. Quando soube que o mesmo se pas sava 
com os cidadãos que deverão ser desabrigados, a fazer 
valer os seus próprios pronunciamentos e os documentos 
que exibi am, disse que se trata, efec tivamente, de um 
caso algo complicado. “Espero estar por dentro de tudo, 
só assim posso fazer um co mentário mais abrangente”, 
finalizou. 

7.10  Corrida á terra em áfrica
Jornal agora 
20 de Agosto de 2011

Com o sistema financeiro a ruir e o preço dos alimen tos 
e combustíveis a dis parar, quem tem ou gere dinheiro 
vira-se para o cultivo de alimentos ou de plantas que 
pro duzem bio diesel. 

A tendência não é nova, mas no último ano teve mais 
visibili dade devido aos relatórios que expuseram alega-
das práticas fraudulentas de compra e arren damento de 
terras em África. O alerta foi dado, em 2010, pelo banco 
Mundial, num relatório que salientava a necessidade de 
transparência nos contratos, para proteger as populações 
do risco de perderem as suas terras. 

“Estas aquisições em grande escala podem ter um custo 
eleva do. O véu de secretismo que en volve estas tran-
sacções tem de ser levantado para que não se jam as 
pessoas pobres a pagar o pesado preço de perderem as 
suas terras”, sustentou Ngozi Okonjo-Iweal, director 
geral do Banco Mundial, a propósito da divulgação do 
documento Ri sing Global Interest in Farmland’ em 
Setembro. “Com o preço dos alimentos ainda muito 
volátil, os negócios com terrenos em gran de escala são é 
uma realidade crescente no mundo em desen volvimento 
e põem em evidência a necessidade de acções concer-
tadas que beneficiem todas as partes”, acrescentou. 

De acordo com o estudo (que inclui 14 países, dos quais 
sete são africanos), estes negócios en volveram 45 milhões 
de hectares, só em 2009. Um número que contrasta com 
a taxa de expan são media por ano (4 milhões de hecta-
res) registada na década passada, até 2008. 
O relatório salienta a necessi dade de os países definirem 
cri térios claros e reconhecerem direitos sobre as terras 
que per mitam aos proprietários negociar directamente 
com os investido res por preço justos. É que para a ins-
tituição que se dedica à erra dicação da pobreza e ao 
desen volvimento, quando os Governos locais têm um 
papel forte, as populações rurais co lhem os frutos disso. 
O Banco Mundial recomenda aos investi dores que res-
peitam os directos à terra e aos recursos e que assegu-
rem a transparência, a consulta e participação das popu-
lações, en tre outros aspectos, como a sus tentabilidade 
social e ambiental. 

Em Maio, porém, o Oakland Institute – grupo norte-
-america no de reflexão (think tank), sobre temas sociais, 
económicos e am bientais – divulgou um estudo sobre 
investimentos em agricul tura na Serra Leoa, no qual 
acusa o Banco Mundial de neste país não seguir as suas 
próprias reco mendações. O Oakland Institute justifica a 
acusação alegando que o Banco Mundial financia insti-
tuições e promove alterações cu jos objectivos são atrair 
investidores e assegurar o seu acesso à terra, deixando de 
fora os interesses dos locais. 

No mesmo relatório, são tam bém referidos os negócios 
na Serra Leoa da Quifel, holding li derada por Miguel 
Pais do Ama ral 

Curiosamente, Nicolas Berg gruen (sócio histórico de 
Pais do Amaral em vários negócios), através do instituto 
que leva o seu nome e em conjunto com a Comunidade 
da África Oriental, decidiu criar uma bolsa regional de 
alimentos, que permita re duzir os custos de transacções 
e disponibilizar informação aos agricultores. O objec-
tivo é miti gar os efeitos especulativos na formação dos 
preços. 

Portugueses em África com ol hos na jatrofa 
A Quifel não a única com capi tais nacionais a olhar 
para África como terreno fértil para negócios agrícolas. 
Pedro Queiroz Pereira, líder da Portucel, tem desde o 
ano passado a concessão de 173 mil hectares de terreno 
na Zam bézia e mais 220 mil hectares em Manica, em 
Moçambique. 
O projecto deverá gerar 7500 postos de trabalho e 800 
milhões de dólares por ano em expor tações. 
A Geocapital, dos empresários Stanley Ho e Jorge Ferro 
Ribeiro, aguarda a concessão de terrenos para arrancar 
com uma plan tação de jatrofa em Moçambique. O pro-
jecto poderá, no futuro, in cluir o cultivo de alimentos, 
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mas para já o objectivo é o bio combustível. A Zamcorp, 
empresa moçambicana participada pela Geocapital, 
está vocacionada para operações agrícolas no vale do 
Zambeze. A esta iniciativa, que aguarda há cerca de ano 
e meio autorização para operar, irá somar-se uma seme-
lhante na Guiné-bissau que está ainda numa fase mais 
incipiente. 

Os bio-combustiveis são tam bém o que levou a Galp a 
Moçambique para produzir o chamado petróleo verde, 
assim designado por ser feito à base de planta. A Galp 
está a começar a explorar na Beira cerca de 10 mil hecta-
res de jatrofa, como forma de cumprir as leis europeias, 
que obrigam a incorporação de 10% de energia verde 
nos combustíveis até 2020. 

A primeira exportação de bio- combustível moçambi-
cano, porém, não pertence a uma em presa portuguesa. 
Foi feita final de Julho a partir da fábrica de Manica 
da britânica Sun Biofuels. O destino das 30 toneladas 
de combustível foi os depósitos da companhia aérea 
Lufthansa, que à semelhança da Galp também tem de 
cumprir a imposição eu ropeia.

8  SERVIÇOS BASICOS

8.1  Habitantes do município do 
Cavango passaram a consumir água 
potável 
Jornal de Angola
01 de Agosto de 2011

Mais de 10 mil pessoas que vivem na sede municipal 
do Cuvango, província da Huíla, estão a consu mir água 
potável, com a conclusão das obras da segunda fase da 
reabi litação e ampliação do sistema de abastecimento. 
Os trabalhos enquadram-se no programa “Agua para 
todos” e cus taram aos cofres do Estado 63 mi lhões de 
kwanzas. As obras da se gunda fase duraram 120 dias e 
fo ram executados pela empresa Sela Grupo, que colocou 
no local um tanque de água com capacidade pa ra 
bombear 600 metros cúbicos. 
O director provincial das águas na Huíla, Abel João da 
Costa, dis se que as obras da primeira fase permitiram 
colocar um outro tan que com capacidade para armaze-
nar 200 metros cúbicos, referindo que além de fornecer 
água às mo radias que anteriormente já dela beneficia-
vam foram feitas novas ligações a 200 residências. 
Com a conclusão das obras do sistema de abastecimento, 
os mu nícipes do Cavango voltam a beber água potável a 
partir das torneiras de casa, ao fim de 20 anos de priva-
ção. A acção enquadra-se no pro grama do Executivo e 
vai estender se a outras áreas da Huíla. 
As ligações domiciliares, referiu responsável das águas, 
estão ainda em fase de execução a partir da estação de 
tratamento e captação de água no rio Cuvango, onde 
foi colocado um tanque com capacida de para 60 metros 
cúbicos hora. 

Abel João da Costa acrescentou que existem aproxi-
madamente 20 quilómetros de rede, entre aduto ras às 
linhas de distribuição. Pre tende-se com isso ter uma 
relação comercial menos conflituosa com os consumi-
dores, instalando me didores de água. Para esta emprei-
tada, disse, é necessário a colaboração das pessoas no 
pagamento daquilo que consomem. 

Cruz Jamba, um dos beneficiá rios, disse que as acções 
do go verno da província da Huíla estão a melhorar a 
qualidade de vida das populações. 

O governo está a fazer tudo para que o Cuvango volte 
a ter água nas torneiras, como no passado, con fessando 
estar satisfeito com outras acções em curso no municí-
pio co mo, por exemplo, as obras das ruas, construção de 
escolas e hospitais. 
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8.2  Programa “água para todos “ chega 
a milhares no bailundo.
Jornal de Angola
11 de agosta de 2011

Mais de 2.500 famílias do mu nicípio do Bailundo 
beneficiam, desde 2010, de água potável no âmbito do 
programa do Executi vo “Água para Todos”, revelou ao 
Jornal de Angola o chefe de re partição de Energia e 
Águas da quela circunscrição do Huambo, Hélder David 
Canhara. Como resultado deste programa, lançado em 
2007, foram reabilitados 34 pontos de água que chega 
actual mente aos habitantes das comunas do Bimbe, 
Lunje e sede municipal. Através do programa, estão a 
ser reabilitados os sistemas de capta ção e tratamento de 
água da Missão Católica do Hanga, num investi mento 
avaliado em mais de 15 mi lhões de kwanzas. 

O Bailundo já possui quatro sis temas de tratamento e 
abasteci mento de água a funcionar nas co munas Bimbe, 
Luvemba, Lunje e sede, enquanto para o Hengue foi ela-
borado um outro projecto que deve funcionar até final 
do ano, se gundo o responsável da Energia e Agua, que 
também anunciou a ex pansão da rede domiciliar através 
de sistemas de gravidade. 

Escoamento de produtos 
Os camponeses do município do Bailundo enfrentam 
sérias dificul dades de escoamento dos produtos para os 
grandes centros de consu mo das províncias vizinhas 
do Huambo e Luanda, reconheceu o responsável local 
da Estação de Desenvolvimento Agrário, EDA, Alcino 
Cungui. A falta de meios de transporte para escoamento 
da pro dução agrícola, acrescentou, tem causado graves 
prejuízos às coope rativas e famílias de camponeses de 
várias comunas, aldeias e omba las do município do 
Bailundo, “já que a produção que não é consumi da na 
região vai se deteriorando”, salientou Alcino Cungui ao 
Jornal de Angola. 

“A falta de transporte e o mau es tado das vias secun-
dárias e terciá rias que ligam a sede do município do 
Bailundo às demais comunas são as principais causas 
da dificul dade no escoamento dos produtos, o que está 
a provocar prejuízos tan to às cooperativas agrícolas 
como a muitas famílias de camponeses que vivem do 
cultivo”, acentuou. No âmbito do programa de combate 
à pobreza, o sector da agricultura no município apresen-
tou ao governo da província um programa para aquisi-
ção de meios de transporte e recuperação de rede viária 
do mu nicípio, “no sentido de facilitar a vida aos campo-
neses e proporcio nar uma maior e melhor oferta de bens 
alimentares às populações que habitam as zonas urbanas 
da província”. 

Muito rico em produção de mi lho, feijão, batata rena, 
mandioca, ginguba, massambala e hortícolas, o municí-
pio do Bailundo fica a 64 quilómetros da cidade capital 
do Huambo e tem uma populaça esti mada em 237.610 
habitantes. 

8.3  Nova operadora em acção no 
kilamba kiax
Jornal de Angola 
13 de Agosto de 2011

A recolha de resíduos sólidos no município do Kilamba 
Kiaxi, em Luanda, vai passar a ser feita; den tro em 
breve, pela empresa Angola na Soproenge Ambiental SA. 

O director executivo, Pedro Dias, disse na quinta-feira, 
durante a apre sentação dos equipamentos a serem uti-
lizados, que está previsto reco lher diariamente 305 
toneladas de li xo. “Fizemos um investimento pa ra satis-
fazer todas as necessidades dos nossos serviços. Temos 
22 ca miões, 23 tractores, nove Dumpers de apoio para 
raspar a areia nas vias e uma pá carregadora para servi-
ços de recolha de entulhos e volumo sos”, pormenorizou. 
Além disso, todas as viaturas têm sistema de localização 
através de GPS e um soft ware exclusivo da actividade de 
re colha de resíduos, de forma li opti mizar o registo de 
dados de campo e aprimorar o rendimento das equi pas 
de trabalho. 

O modelo de recolha dos resíduos sólidos e outros servi-
ços a serem prestados pela empresa fazem parte da nova 
aposta do governo de Luan da, que prevê a recolha do 
lixo em zonas de difícil acesso. 
“Vamos actuar em áreas perifé ricas. A recolha vai ser 
feita porta a porta durante o dia. Nas zonas de difícil 
acesso será feita atra vés de tractores e equipamentos 
capazes para recolher 305 tone ladas por dia. Dentro do 
progra ma de trabalho, ainda temos re cursos para atender 
um tipo de lixo não doméstico”, explicou Pe dro Dias. A 
empresa vai fazer a re colha de lixo numa área de 32 qui-
lómetros, habitada por mais de um milhão de pessoas 
e que inclui os bairros do Popular, Golfe I, Golfe II, 
Palanca, Capolo, Boa vista, Wengemaka 11 e Camama. 
Por esta área passam vias rodoviá rias de referência, como 
a avenida Deolinda Rodrigues, as ruas Pedro de Castro 
Van-Dúnem (Loy), Avó Kumbi e Olímpio Maqueira. 

“As pessoas devem juntar o lixo num saco plástico e 
pousa-lo ao la do da porta de casa para ser recolhido pela 
nossa empresa”, explicou. 
O caderno de encargos inclui ain da varredores de rua, 
lavagem de vias pavimentadas, poda de árvores e recolha 
de volumosos. 
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8.4  Municipes do prenda clamam 
 por água potavel 

Jornal angolense 
de 13 a 20 de 2011

O bairro do Prenda tam bém faz parte do município da 
Maianga. Este bairro começa no sentido descendente 
para quem sai do aeroporto, pas sando debaixo da ponte, 
entrando pela rua da Faculdade de engenharia. Outra 
alternativa é para quem vêm no sentido ascen dente da 
ponte do Zamba Dois, até a paragem do Prenda. 

O bairro, em termos de estrutura, é caracterizado maio-
ritariamente por prédios, mas existem também casas 
de blocos e, em algumas áreas, casas de madeira. Tem 
uma esquadra de Polícia, quatro escolas primárias e 
um Instituto Médio, o “Semione Mucune”, um Centro 
Médico, que presta os primeiros socorros aos mu nícipes 
da zona, encontra-se localizado na rua do chafariz do 
Dando (chamam-no assim porque metade dos morado-
res que lá vivem são do município do Dondo, Kwanza 
Norte). 

Um dos Centros de Formação mais conhecidos é o 
“Adom Center”, que lec ciona os cursos de Contabili-
dade, Francês, Inglês, Infor mática e outros. 

De toda extensão do Prenda, apenas duas das ruas estão 
asfaltadas, a primeira é a chamada rua do Petrof, que vai 
até a escola primária do Augusto Ngangula e a outra é a 
rua dos Militares, passando pela outra escola primária, 
Posto Quinze e entre os lotes um, dois e três, terminado 
o asfal to no lote quatro. 
O bairro possui dois mer cados informais principais, 
conhecidos como “Praça Grande” e o “Banga Sumo”, o 
mercado Praça Grande, que dá o nome a uma das para-
gens de táxi da área, tem uma zona de venda de roupas, 
sapatos e outros utensílios de beleza conheci das como 
área dos Cabo-ver dianos, porque a maioria dos morado-
res são de Cabo Ver de. 

Na outra parte está a con hecida “Angochula”, uma 
pe quena parcela do mercado onde durante o dia as 
vende doras comercializam frutas e outras verduras, mas, 
por volta das dezoito horas, até de madrugada vendem 
“pin chos” (pedaços de carne de porco), cabrité (carne de 
cabrito grelhada) e muita bebida alcoólica. O bairro tem 
um número bastante ele vado de “Janelas Abertas”, casas 
onde vendem bebidas alcoólicas. 

No seu interior algumas ruas estão a passar por um 
processo de reabilitação. Estão há alguns meses traba-
lhadores de uma empre sa de construção civil, a reabi-
litar passeios para pos teriormente asfaltar as ruas, mas, 
segundo apurámos, as obras correm a um ritmo len to 

como consequência as áreas em que já haviam colo cado 
as divisões para a pos terior finalização dos pas seios que 
estão a degradar-se. Outro problema é a poeira que paira 
no ar por conta das obras que estão a ser feitas. 

Em virtude do Projecto “Agua para Todos”, que inclui 
o Prenda, contam os munícipes que foram co locados 
fontanários e fez-se a canalização de água nas residên-
cias, mas, pouco depois de alguns meses, em algumas 
casas deixou de jor rar água, disseram os munícipes, que 
na altura os homens da EPAL diziam que os próprios 
moços do bairro desligavam a água a partir da conduta. 

Actualmente, apenas em um dos fontanários jorra o 
lí quido, mas só de vez enquanto, frisou uma munícipe. 
De acordo com os mora dores, há mais de três meses que 
toda zona do Prenda está sem água potável, obrig ando-os 
a pagar aos moços, que fazem o trabalho de acarretar 
água, onde por cada bidão cobram cem kwanzas. 

Quanto ao saneamento básico, verificamos que a área 
onde estão situados os prédios é limpa porque a recolha 
do lixo é feita con stantemente pela Elisal empresa encar-
regue da lim peza, mas, importa aqui realçar que embora 
a recolha do lixo dos contentores seja feita todos os dias, 
haviam alguns prédios com muito lixo nos arredores. 

“Os próprios moradores atiram lixo, água, e outras coisas 
mais do prédio abaixo”, denunciou uma munícipe. 
Já em termos de criminal idade, os munícipes disser am 
que diminuiu muito em relação aos anos anteriores, tudo 
porque todas as quar tas-feira a polícia têm efectu ado 
buscas. Para Ângelo Casimiro, morador da rua da oitava 
esquadra, no que toca a criminalidade a situação melho-
rou bastante em relação ao ano de 2010, mas, quanto 
ao abastecimento de água potável disse estar pés simo, 
porque há mais de dois meses que não têm água, tendo 
que se deslocar ao bairro do Cassenda para comprar por 
cada bidão cinquenta Kwanzas. “A água está difícil”, 
lamentou. 

Em relação a energia eléctrica, a fonte acima citada mani-
festou o seu descon tentamento, pois o forneci mento tem 
tido muitas falhas. Já Adão Famorosa, munícipe, enfa-
tizou mais o combate a delinquência, que a Polícia tem 
vindo a efectuar na área, realçando que agora qualquer 
pessoa circula sem nenhum problema, porque os grupos 
existentes estão a ser todos desmantelados pela polícia. 
“A polícia está a tra balhar bem”, elogiou. 

Vladimer Vicente, outro munícipe, acrescentou que há 
alguns meses apareceram alguns funcionários da EPAL 
na rua da 83 esquadra e montaram uma conduta de 
água, mas até ao momento não fizeram a ligação nas 
residências, apenas a Unidade da Polícia, que se encon-
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tra na rua com o mesmo nome se beneficia da água que 
sai da conduta. “Como é possível a conduta só abastecer a 
esquadra?”, interrogou. 

Quanto a diversão, Pedro Sebastião, também morador, 
disse que todos os fins-de semana os jovens do bairro 
organizam festas e partidas de futebol. 

O salão “Estrela” é o mais famoso da área por causa da 
grande adesão das pessoas, sendo que estes têm organi-
zado todo tipo de eventos como: festas de aniversários, 
casamentos, pedidos e out ras mais. 
Por outro lado, no que tange a criminalidade, para o 
munícipe, Benvindo Zacarias, ainda há criminali dade 
no bairro tendo citado Os Turmas, Anjos e Ganstar, 
como sendo os grupos que têm actuado na área. O 
mesmo acrescentou que os membros destes grupos são 
jovens moradores do Prenda, as suas acções são feitas 
normalmente a noite. 

Têm lutado entre Si’”, salientou, tendo acrescenta do que 
muitas vezes usam catanas, garrafas e outros utensílios 
cortantes e, quanto aos moradores, têm sido víti mas 
destas confusões. 

Outra munícipe contou que no mês passado um ado-
lescente pertencente a um desses grupos foi morto 
du rante uma briga de grupos. Na rua do Zé Banana, 
falam os com a Anciã Cecília Francisco, munícipe desde 
1973, conhecida por todo bairro como “Dona Cecília”, 
que é a única pessoa reven dedora de Gás Butano na área. 
Contou que durante o período nocturno não conse-
gue dormir por causas de confusões que alguns grupos 
fazem. “Batem os portões para perturbar as pessoas”, 
reclamou. 

8.5  Habitantes da cahama 
 com água potavel

Jornal de Angola
20 de Agosto de 2011

Mais de 12 mil habitantes da se de do município da 
Cahama, pro víncia do Cunene, estão, deste quin ta-
feira, a consumir água potável, com a inauguração de 
três siste mas de abastecimento construídos no âmbito 
do Programa “Água pa ra Todos”. 

Os sistemas de captação, trata mento e distribuição, com 
igual nú mero de tanques com capacidade pa ra bombear 
três mil litros de água por hora, foram inaugurados pelo 
gover nador António Didalelwa, com vista a proporcio-
nar o bem-estar das po pulações e fornecer água potável 
aos habitantes. 

O governador disse que o projec to, orçado em cerca de 
30 milhões de kwanzas, é extensivo às outras comunida-
des, visando minimizar as dificuldades que a população 
en frenta, neste sector. 

António Didalelwa salientou que projecto vai ainda 
contribuir para a melhoria de abastecimento de água 
potável às populações da sede do município e ajudar no 
saneamento comunitário das áreas suburbanas e rurais 
da Cahama. 

Construí do pela empresa Sela Grupo, o referido sistema 
é com posto ainda por painéis solares, la vandarias com 
quatro tanques cada e sistema de abastecimento, fun-
cionando 24 horas ao dia através de três chafarizes. A 
construção dos sistemas teve a duração de 60 dias. 

8.6  Programa “água para todos” chega 
á localidade do kinge
Jornal de Angola
22 de Agosto de 2011

As populações do Kinge, mu nicípio de Calandula, 135 
quiló metros a nordeste de Malange; ganharam recen-
temente um cha fariz completamente reabilitado, no 
âmbito do programa “Água para todos”, concebido pelo 
Exe cutivo Angolano. 

Os beneficiários exprimiram a sua satisfação porque 
deixaram de caminhar longas distâncias à procu ra de 
água. Ana da Costa, moradora da comuna do Kinge, 
disse que “ter minou o sofrimento de acordar to dos os 
dias e caminhar vários quiló metros para acarretar água”. 
Pediu a intervenção do governo noutras zonas que 
também vivem o proble ma de falta de água. A popula-
ção do Kinge pede agora energia eléc trica e a montagem 
de moagens, para a produção de fuba de bombó. 

Para além da energia eléctrica, Ana da Costa, que falou 
em nome da comunidade, apontou a degra dação da 
estrada como outra difi culdade da população do Kinge. 
Pediu o envio de tractores para des bravar as terras, para 
aumentar a produção agrícola. 

O governador de Malange, Boa ventura Cardoso, con-
siderou a apli cação do projecto “Agua para to dos” no 
Kinge como o somatório de mais pontos no cômputo 
geral do programa, uma vez que a província tinha défice 
no que toca á água

“Agora queremos acelerar o pra zo para recuperarmos o 
tempo per dido. Estamos aqui no Kinge e bre vemente 
estamos em Kateco-KAngola, depois em Massango 
e outras inaugurações vão ser feitas no âm bito do 
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programa Água para Todos”, prometeu Boaventura 
Cardoso, que antes reinaugurou outro ponto de abas-
tecimento de água no bairro das Bananeiras, na cidade 
de Malange.Pediu à população bene ficiária a conserva-
ção do chafariz e das manivelas inauguradas para, como 
disse, “levarem mais tempo de vida e ajudar a minimizar 
as difi culdades da população”. 

8.7  Modalidades de protecção social 
debatidas na cidade de benguela
Jornal de Angola
23 de Agosto de 2011

A população da sede municipal de Massango, 230 qui-
lómetros a Norte da cidade de Malange, bene ficia ainda 
este ano de um sistema de abastecimento, no quadro do 
programa “Agua para todos”. 

A informação foi dada pelo che fe de Departamento 
de Aguas da Direcção Provincial da Energia e Aguas, 
Lourenço Neto. O projecto vai beneficiar 3.500 pessoas. 
A ini ciativa vai abranger também este ano, a comuna 
de Cateco CAngola, município de Calandula, com mais 
duas mi I pessoas. 

Segundo Lourenço Neto, o siste ma de abastecimento de 
água, a ser instalado no município de Massango, tem 
um reservatório de 40 me tros cúbicos, enquanto o de 
Cateco CAngola é de 35 mil litros. Vão ser ainda cons-
truídos cinco fontaná rios em cada uma das localidades. 

8.8  Água ainda não é para todos 
Jornal o pais 
26 de Agosto de 2011

Angola ainda está distan te de atingir os níveis de cober-
tura de forneci mento de água potável à sua população, 
assim como o saneamento básico das suas localida-
des, quando comparado com outros Estados da África 
Austral, se gundo o último estudo do Centro de Estudos 
e Investigação Científica, da Universidade Católica de 
Angola. 

Neste momento, o pais apresenta um índice de 40 por 
cento para acesso à água potável e de 50 por cento para 
saneamento básico, estando esta úl tima estimativa 10 
pontos percentu ais abaixo dos números de cobertura 
nacional assegurados pelo Inquérito Sobre o Bem – Estar 
da População, que o Instituto Nacional de Estatística do 
Ministério do Planeamento publica. 

Os défices existentes de acordo com os investigadores, 
que não se esqueceram dos constrangimentos causados 

pelo longo e penoso conflito armado, podem ser ultra-
passados., porque dispõe de uma rede composta por 
47 bacias hidrográficas que per fazem um escoamento 
superficial estimado em 140 milhões de metros cúbicos, 
em direcção a cinco ver tentes principais: o Oceano 
Atlânti co (41%), os rios Zaire (22), Zambe ze (18), 
Okavango (12) e a região de Etosha (2). 

Para chegar aos indicadores apre sentados recentemente, 
os investi gadores Nelson Pestana “Bonavena”, coad-
juvado por Eduardo Sassa e Cláudio Fortuna, usaram 
como pa radigma situações vividas em vá rias localidades 
urbanas e rurais do país, com realce para as existentes 
nas províncias de Luanda e Kuando  Kubango. 

Mesmo sendo uma das mais privi legiadas regiões do país 
em termo de investimentos para o fornecimento de água 
e saneamento básico, Luan da ainda apresenta indicado-
res mui to baixos. Acredita-se mesmo que a maioria dos 
bairros não têm redes de distribuição de água potável e 
o abastecimento dos seus populares é feito por chafarizes 
e sobretudo por camiões cisternas. 
A capital do pais é também um dos exemplos de como o 
mercado in formal sobrepõe-se ao formal, uma vez que a 
Empresa Pública de Água (EPAL) tem cerca de 120 mil 
clientes registados quando a Associação de Captores e 
Transportadores de Água de Angola (ANGOMENHA) 
fornece “água a mais de três milhões de ha bitantes da 
capital”. Um estudo ela borado pela organização não-
gover namental Development Workshop estima em 500 
milhões de dólares o volume de negócios no mercado 
in formal do precioso líquido na capital do país. 

Embora possua uma rede hidro gráfica composta pelos 
rios Kubango Kuando e outros como Kutato, Keve, 
Kuzumbia, Kujamaba, Kueio, Matunga, Muhondo e 
outros, a situa ção que se vive no Kuando-Kubango em 
relação ao abastecimento de água potável é tido como a 
pior do país. 

Dos nove municípios a que compõem, apenas três são 
apontados como tendo sistemas de abastecimento de 
água, nomeadamente o município sede (Menongue), 
Cuchie Cuangar (Comuna do Savate). 
Os dados avançados indicam que a região metropolitana 
Benguela Catumbela-Lobito, a segunda maior concen-
tração urbana do país, cami nha a bom porto desde a 
implemen tação do projecto “Águas de Bengue la”, em 
2007, integrada no Programa de Melhoria e Aumento 
da Oferta dos Serviços Básicos às Populações. 

“Águas de Benguela” visou a cons trução de um novo 
sistema de abas tecimento de água integrado (Baía Farta 
– Benguela -Catumbela – Labito) que permitisse dis-
tribuir 86 mil me tros cúbicos de água, por dia, a cer ca 
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de 1, 7 milhões de consumidores. Duas fases deste 
projecto estão con cluídas, mas o surgimento de novos 
aglomerados coloca novos desafios às empresas de água 
e saneamento. 

O Huambo por sua vez, apesar de possuir uma popula-
ção de 2, 3 milhões de habitantes, o índice de co bertura 
em água potável é de 24 por cento, dispondo de uma 
rede de dis tribuição e um total de 91 pontos de água. 

Foi o UNICEF que levou água a muitos populares desta 
província do Planalto Central através de um pro jecto de 
abastecimento desenvolvido entre 2003 e 2007. 
Permitiu a implementação de cha farizes nas localida-
des de Cuqueta, Ussoque, Mbave, Galanga e Cumbila, 
graças ao financiamento de 441 mil dólares fornecido 
pela British Airways. 

O projecto “Águas para Todos” che gou apenas entre 
2008 e 2009, altura em que foram instalados quatro 
pe quenos sistemas de água, constituídos por um furo 
artesiano vertical, bomba de captação e um chafariz. 
As loca lidades escolhidas foram Boas Águas (Tchicala 
Tcholoanga), Cruzeiro (município-sede), Missão 
Evangélica de Chilume (Bailundo) e Ombala da Na zaré 
(Langonjo).
Mas o programa foi extensivo às ou tras localidades 
como Mbave, Sambo e Samboto, ainda no Huambo. 
Mas na Caála, um dos principais pontos agrí colas, a 
maior parte da população não tem acesso à água potável 
e os habi tantes recorrem às cacimbas despro tegidas e 
fontes naturais. 
As portas de Luanda, Bengo contam com oito municí-
pios, albergando qua se 250 mil populares. Possui apenas 
três estações de tratamento de água e uma ainda em 
construção no Dande. 
Nesta província registou-se uma seca na localidade de 
Quicabo, onde milhares de indivíduos que lá residem 
buscavam água nas povoações mais distantes que pos-
suíam cacimbas. 
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9  GENERO E VIOLENCIA 

9.1  Governos provinciais são chamados 
a promover lei que reprime 
violencia
Jornal de Angola 
5 de Agosto de 2011

A ministra da Família e Promo ção da Mulher, Genoveva 
Lino, instou em Malange os governos provinciais a ela-
borarem um plano de divulgação da Lei contra a Vio-
lência Doméstica, em colaboração com as autoridades 
tradicionais e judiciais. 

Genoveva Lino, que falava no âmbito da campa-
nha nacional de divulgação da Lei contra a Violên cia 
Doméstica, anunciou acções de esclarecimento em todas 
as esco las, municípios e comunas do país para realçar as 
vantagens legais do novo instrumento jurídico aprova do 
pela Assembleia Nacional. 

Na cerimónia em que estiveram presentes autorida-
des tradicionais e religiosas, deputados e estudan-
tes, a ministra esclareceu que a Lei contra a Violência 
Doméstica tem muitos aspectos educativos, capa zes de 
contribuir para a mudança de mentalidades no sentido 
do diá logo, ao invés da agressão, perante conflitos fami-
liares ou sociais. 

A governante precisou que, por esse facto, o referido 
instrumento jurídico não prevê apenas punição, mas 
também a criação de condi ções de apoio, quer às vítimas 
quer aos agressores, através de mecanis mos próprios de 
sensibilização das partes para uma convivência pacífica 
e harmoniosa, sobretudo no lar. A campanha nacional 
de divul gação da Lei contra a Violência Doméstica foi 
abertura segunda-feira, na cidade de Ndalatando, pro-
víncia do Kwanza-Norte. 

O diploma legal adopta um con junto de medidas de 
apoio e protec ção da vítima, entre os quais se des taca 
a possibilidade de encaminha mento para espaços de 
abrigo, sem pre que a gravidade da situação de termine, a 
restrição de contactos entre a vítima e o agente do crime, 
sempre que a segurança da vítima 

9.2  Mulheres vitimas de violencias 
sexual apresentam mais problemas 
mentais 
Jornal de Angola 
05 de Agosto de 2011

O Governo Provincial de Malan ge vai construir este 
ano 168 esco las do 10 e 20 ciclo em vários muni cípios, 
anunciou ontem o director da Educação. 

Segundo Gabriel Boaventura, a construção dos esta-
belecimentos de ensino enquadra-se no progra ma do 
goveI1lo que visa a inserção de mais crianças no sistema 
educa tivo, uma acção que faz parte do Programa de 
Investimento Públi co. Gabriel Boaventura precisou que 
o sector da Educação vai con tactar as administrações 
munici pais no sentido de as futuras esco las incluírem 
uma residência para acomodar os professores. 

“Estamos a trabalhar em todas as componentes, de modo 
a criar as condições que permitam a fácil in serção do 
professor na localidade”, afirmou. Gabriel Boaventura 
es clareceu que o Ministério da Edu cação está a tomar 
algumas medi das para incentivar os professores a ensinar 
nas zonas rurais. “Quando nos apercebermos que um 
professor abandonou a sua área de juris dição, tomamos 
medidas adminis trativas e disciplinares para que o pro-
fessor regresse e retome o seu trabalho”, frisou. 
O responsável revelou que a di recção da Educação criou 
um pro jecto de nivelamento académico dos professo-
res que funcionam na zonas rurais, que teve início no 
municípios de Malange, Cacula ma, Quela, Kambundi-
Katembo Kunda-dia-Base. Este projecto visa fazer o 
levantamento de professores com nível de escolaridada 
abaixo da 93 classe. 

9.3  Mulheres comunitarias formadas 
em liderança
Jornal de Angola
24 de Agosto de 2011

Mulheres das províncias da Huíla, do Cunene e 
do Namibe partici pam desde ontem, na cidade do 
Lubango, no curso regional so bre formação de lideran-
ças fe mininas, no âmbito do Projecto de Fortalecimento 
das Com petências de Mulheres de Zo nas Rurais. 

O projecto, promovido pela organização não governa-
mental Comité Nacional para a Promo ção da Mulher 
Rural, arrancou na cidade do Lubango com a forma ção 
de cerca de 90 mulheres, de um total de 480 em todo 
o país, para impulsionar a sua participa ção efectiva no 
processo de de senvolvimento. 
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O director do Comité Nacio nal para a Promoção da 
Mulher Rural, António João, explicou que a formação 
visa contribuir para o fortalecimento de conhe cimentos 
teóricos e práticos das mulheres rurais para a mudança 
de atitudes sobre os grandes de safios do país. 
António João disse que a ini ciativa vai igualmente dotar 
as mulheres com técnicas adequa das para o desenvol-
vimento das comunidades e promover a sua participa-
ção nos programas inte grados municipais de combate à 
pobreza. “Entendemos que, par: serem bem sucedidos, 
estes programas municipais devem contar com a par-
ticipação activa da Mulheres das zonas rurais, pouco 
envolvimento delas nas acções intersectoriais ainda não 
satis faz”, disse.
 
António João adiantou que o apoio às mulheres justifica-
-se pelo facto de elas constituírem a maioria dos cida-
dãos das zonas rurais e centros urbanos, embora sejam 
raras as vezes em que são integradas nas direcções de 
asso ciações e cooperativas. 

O curso aborda, até sexta-feira, temas como a 
“Participação da mulher rural no desenvolvimento 
de Angola”, “Género como cons trução social” e 
“Empreendedorismo da mulher rural como fac tor de 
desenvolvimento”. 

A deputada Maria Medina in centivou, na abertura do 
curso, as mulheres a constituírem associa ções e coopera-
tivas, como forma de terem acesso facilitado ao cré dito 
agrícola e comercial em to das as províncias. 

O Comité Nacional para a Pro moção da Mulher Rural é 
uma organização não governamental Angolana fundada 
em 1992, com o objectivo de promover o desen-
volvimento económico e social da mulher do meio rural. 

9.4  Mulheres em sessões sobre a lei 
Jornal de Angola
20 de Agosto de 2011

A Direcção Provincial da Família e Promoção da 
Mulher no Bengo promove na próxima segunda-feira, 
em Caxito, uma sessão de esclarecimento sobre a Lei 
contra a Violência-Doméstica, aprovada em Julho deste 
ano pela Assem bleia Nacional. 

Com este encontro, pretende-se elucidar as pessoas sobre 
os crimes e penas a serem aplicadas aos infra ctores, 
de forma a reduzir os casos de violência doméstica na 
província. 

A lei assegura, entre outras ques tões, a legitimidade de 
queixa ou denúncia a todo o cidadão que te nha conhe-

cimento de factos que consubstanciem violência domés-
tica e institui a possibilidade de pe dido de indemnização 
no âmbito do processo penal e nos termos da lei civil. 
No primeiro trimestre deste ano, foram registados 59 
casos de violência doméstica do Bengo, menos sete casos 
do que em igual período do ano passado. 

Segundo a directora da Família e Promoção da Mulher 
no Bengo, Joana Pinto, estão na base desta re dução de 
casos de violência do méstica as acções de sensibilização 
sobre temas ligados à família, que a instituição está a 
desenvolver nas comunidades. Dos casos notifica dos 
destacam-se as ofensas corpo rais e fuga à paternidade. 

9.5  Participação da mulher do meio 
rural em actividades sociais 

 é muito baixo
Jornal de Angola 
23 de Agosto de 2011

A vice-presidente do Comité Nacional para a Promoção 
da Mulher Rural (COMUR), Joana Li na, considerou 
ontem, em Luan da, que a participação da mu lher rural 
na vida social ainda é diminuta, realçando os desequilí-
brios e diferenças em relação ao género feminino. 

Joana Lina falava na abertura do Projecto de 
Fortalecimento das Com petências das Mulheres Rurais, 
que tem como objectivo fortalecer o pa pel social da 
mulher no campo. 

O projecto de formação, que abran ge as dezoito provin-
ciais do país, é uma iniciativa do Comité Nacional para 
a Promoção da Mulher Rural. 

“A mulher rural deve participar em projectos específicos 
nas áreas de micro-crédito, formação profis sional, edu-
cação para a saúde e prevenção contra as doenças endé-
micas”, disse, acrescentando que ela é, em muitos casos, 
o elemento principal da estabilidade, coesão e sustento 
das famílias. 

Joana Lina considerou a forma ção como uma oportuni-
dade de en volver os vários membros da so ciedade (famí-
lias, comunidades e associações) no desenvolvimento de 
Angola. 

“Este projecto vai servir de ins trumento para o desenvol-
vimento e animação no meio rural. Pretende mos esta-
belecer uma relação direc ta entre a formação e os vários 
pa péis que cada uma, enquanto mu lher, vai desenvol-
ver”, disse. 
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A responsável salientou que o Co mité Nacional para 
a Promoção da Mulher Rural pretende, com esta for-
mação, identificar as principais difi culdades da mulher 
rural e estudar a forma de levá-la a participar activa-
mente na vida económica e social. 

Agenda recheado o projecto, que se estende até 10 de 
Setembro, deve formar 480 mu lheres rurais em todo o 
país. 

Durante três semanas, as partici pantes receber conhe-
cimentos sobre os temas “A dinamizadora como ac tor 
social”, “A dinamizadora como líder”, “A participação da 
mulher ru ral no desenvolvimento de Angola”, “Género 
como construção social”. 

“O empreendedorismo da mu lher rural como factor de 
desen volvimento” e “Boa governação das associações ou 
cooperativas”, entre outros.  

9.6  Lei sobre violencia domestica: 
socciedade chamada a denunciar
Jornal semanario factual 
20 a 27 de Agosto de 2011

A violência domésti ca refere-se a qual quer tipo de acção 
de violência praticada con tra o ser humano que re sultem 
em danos físico e moral. 
As mulheres são as mais vulneráveis à violên cia no seio 
familiar. Muitas delas sofrem em silên cio ao achar por 
bem não denunciar os maridos, pois ~ comum estes sim-
plesmente negarem as acusações, ao afirmar que elas ao 
muito exageradas. 

Existem, ao mesmo tempo, os maridos que, após espan-
car as esposas, caiem no, arrependimento, prometendo 
nunca mais voltar a ter a mesma ati tude, mas tais des-
culpas juram apenas certo tem po, mas depois ocorre 
no vamente a mesma situa ção. 

Em conversa com o Factual, Maria Gaspar (nome fictí-
cio) revelou ter tido um relacionamento que durou cerca 
de 14 anos, mas, por falta de compreensão com o par-
ceiro e pelos constantes actos de violência, acaba ram por 
se separa. 

“Embora tenhamos dois filhos, tive de desistir da relação, 
pois estava a deixar-me muito mal. Ele agredia-me quase 
todas as semanas e eu ficava com hematomas; ele nem se 
quer dava os cuidados ne cessários aos filhos; eu ti nha de 
fazer tudo, mas, no fim, ainda era espancada”. 
Maria, já hoje no seu segundo relacionamento, afirma 
sentir-se melhor do que antes, visto que, den tro do 
lar, existe compre ensão e respeito de ideias com o 

actual parceiro. Nem todas têm a mesma sorte, muitas 
acabam ain da por estar pior do que antes, o que faz que 
as mu lheres, face aos maus-tra tos ou represálias para 
com as crianças, optem em permanecer com o mesmo 
marido. 

Influência comportamental da violência doméstica 
Não existe um único perfil para o agressor, por um lado, 
há aqueles cuja violência é esporádica, por outro, uns são 
criados num ambiente de extrema controvérsia domes-
tica, passando a sua infância num ambiente hostil, no 
qual a agressão física e psí quica é o prato do dia. 
Muitos homens con sideram aceitável ou nor mal bater 
numa mulher, partindo do conceito de que o marido 
tem o direito sobre a esposa, conceito aprendido a partir 
dos progenitores. 
De acordo com espe cialistas, um homem cria do num 
ambiente de vio lência no seio familiar aprende com o pai, 
logo na infância, a desprezar as mulheres. Ele aprende o 
ensinamento de que sem pre tem de haver sobre a mulher 
e a ma neira de fazer isto é tratá-la como objecto. 

Neste caso, a socióloga Ana Celestina aconselha a família 
a ter mais cuidado com os filhos, uma vez tais factos 
poderem afectar psicologicamente a criança e serem um 
dos grandes fac tores para a má relação social e afectiva 
posterior mente. 

Causas da violência doméstica 
Existem várias causas que possam influenciar na geração 
de um conflito dentro de um lar, como a endógena 
internas pessoa que nascem com tais tendências), ante-
cedentes em violência doméstica, o desemprego, o uso 
abusivo de drogas e bebidas alco ólicas, não conclusão do 
nível médio de escolaridade, renda de vida muito baixa, 
formação cultural diferente entre o casal, más compa-
nhias ... 

Acredita-se, igualmen te, que a maioria das vio lências 
contra a mulher é causada urna vez que as pessoas se 
envolvem, pri meiro, antes de conhecer a outra pessoa. 
Neste caso, há necessidade de conhe cer a família, desco-
brir se a pessoa tem boa índole, a fim de saber com quem 
es tá a envolver-se. Sempre que for vítima de algum ti po 
de violência, deve to mar-se atitude como co municar às 
autoridades para se prevenir e evitar que tal situação 
atinja o ex tremo. 

Responsabilidade 
À violência domestica A sociedade agora é chamada a 
denunciar os tipos de crimes domésticos no seu seio, no 
sentido de se preservar o respeito no género, bem como a 
conivência à luz da paz e da tranquilidade familiar, para 
que cresça num ambiente de harmonia. 



Development Workshop — CEDOC 08/2011 — 90  

Face aos constantes ca sos de atrocidades que se caracte-
rizavam no seio da família, o Executivo achou por opor-
tuno a aprovação da lei que assegura a legi timidade de 
queixa ou de núncia do cidadão que te nha conhecimento 
de factos que resumam em violência doméstica. 

O diploma institui a possibilidade de pedido de indem-
nização no âmbito do Processo Penal e nos termos da lei 
civil. A lei cria novos tipos penais pú blicos e as respecti-
vas san ções, destacando-se a ofensa à integridade física 
ou psicológica grave e irreversível, a falta de prestação 
de alimentos à cri ança e de assistência devi da à mulher 
grávida, o abuso sexual de menores, idosos sob tutela 
ou guar da, a apropriação indevida de bens de herança 
que pelo seu valor atente con tra a dignidade social dos 
herdeiros, sonegação, ali mentação ou oneração de bem 
patrimonial da famí lia, tendo em conta o seu valor pecu-
niário, a prática e a promoção de casamen to tradicional 
com meno res de 14 anos. 

O diploma resulta da necessidade de conformar a pro-
posta de Lei do Exe cutivo aos princípios da garantia 
jurídico-criminal, a conciliação e coesão fa miliar, a 
reinserção e a pro tecção à vitima e à oportu nidade de 
sancionar e responsabilizar os actos que atentem contra 
a mulher grávida, menor, idoso e pessoas, psicológica, 
física e economicamente vul neráveis e práticas tradicio-
nais que atentem contra a dignidade humana. 

Possibilitar os actos que atentem contra a mulher grávida, 
menor, idoso e pessoas, psicológica, física e economica-
mente vul neráveis e práticas tradicionais que atentem 
contra a dignidade humana. 

À procura de Ajuda 
Maltratar a esposa é uma violação de todos os princípios. 
O homem “e o talento pode mudar de comportamento 
caso se decide. Em contrapartida uma das vias mais 
recomendáveis é adquirir conhecimentos religiosos em 
que aprenda a encara a sua esposa não come uma escrava 
n1as come uma companheira não inferior e merecedora 
de toda a honra. 
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10  AMBIENTE 

1.1  Projecto de construção de 
 mini-hidricas leva a luz a 
 meio milhão de casas 

Jornal de Angola 
03 de Agosto de 2011

O secretário de Estado das Re lações Exteriores, Rui 
Mangueira, anunciou ontem, em Luanda, que está 
em curso no país a elabora ção de estudos de impacto 
am biental para vários projectos de construção de mini 
hídricas, que vão permitir o acesso à electrici dade a cerca 
de meio milhão de famílias e criação de mais de dez mil 
novos postos de trabalho. 

Rui Mangueira, que falava na “Segunda sessão do 
diálogo de par ceria estratégica no sector de ener gia”, 
entre Angola e os Estados Unidos da América, garan-
tiu que com o programa de industrializa ção de Angola 
em curso, o aumento da produção de energia toma-se 
necessário para responder às exi gências do desenvolvi-
mento e às expectativas de melhores condi ções de vida 
das populações. 
“Estas iniciativas e projectos de exploração de bio-com-
bustíveis re presentam oportunidade de coope ração entre 
os dois países, quer no âmbito público quer no privado.” 
O secretário de Estado das Rela ções Exteriores indicou 
que neste momento estão em curso trabalhos de rea-
bilitação e expansão da rede de energia eléctrica em 
Cabinda, Saurimo, Caxito, Dundo, Porto Amboim, 
Sumbe, Huambo, Caála, Lubango, Namibe e Tômbwa. 
Em Luanda, continuam a decorrer trabalho de reabi-
litação e expansão da rede eléc trica. Rui Mangueira 
afirmou que o país contribui para a segurança energé-
tica dos Estados Unidos da Amé rica, cujas empresas de 
exploração de petróleo e gás operam em Angola. 

Defendeu que os dois países de vem dar um novo impulso 
à coope ração com a realização de acções práticas, não só 
no que concerne à energia, como em outras áreas. 
“Esta é uma área de interesse co mum que deve merecer a 
nossa atenção no que concerne ao seu de senvolvimento, 
protegendo e con servando o meio ambiente, garan tindo 
melhores condições de segu rança contra os perigos 
transnacio nais, encorajando parcerias para o reforço e 
desempenho do sector pri vado.” Rui Mangueira realçou 
que para o Executivo este diálogo de parceria estratégica 
com os Estados Unidos está adequado ao momento que 
o mundo vive e inscreve-se na necessidade urgente de 
reconstru ção nacional em que Angola está engajada e ao 
projecto de desenvol vimento nacional e da projecção do 
país no plano internacional. 

O secretário de Estado das Rela ções Exteriores disse que 
este me canismo de consultas e cooperação foi criado 
com o objectivo de incre mentar as relações bilaterais 
em questões como democracia e desen volvimento, segu-
rança energética global e paz e estabilidade global. 

Disse que o encontro entre os dois países permite enten-
der a dinâ mica que a paz e a democracia estão a impri-
mir na sociedade Angolana, criando oportunidades, 
realizando expectativas dentro de um processo de desen-
volvimento abrangente inclusivo. “Num continente 
confron tado com grandes desafios de insta bilidade e de 
conflitos em que al guns países estão a viver sérias con-
vulsões sociais, Angola tem sabido firmar-se como um 
exemplo de es tabilidade, tolerância e inclusão po lítica, 
continuando a dar passos se guros dentro de uma estra-
tégia na cional para consolidar a democra cia, a liberdade 
de expressão e in centivar o desenvolvimento econó mico 
e social em África.” 

Energias limpas 
O secretário de Estado da Ener gia, João Borges, disse 
que o Exe cutivo tem um plano de electrifica ção em 
curso, denominado “Aldeia Solar”, que consiste na ins-
talação de painéis solares em centros popu lacionais, para 
levar electricidade às instalações essenciais, como postos 
de saúde, escolas e edificios administrativos. 

Esta acção vai criar emprego, combatendo a pobreza. 
Isso, se gundo o secretário de Estado, im plica um esforço 
financeiro e adop ção de políticas de fomento de uti-
lização destas tecnologias. Disse que o Executivo está 
inte ressado em desenvolver capacida des no domínio das 
energias limpas e renováveis para servir cerca de 70 por 
cento da população que vive sem acesso à electricidade. 
Lembrou que o Executivo elabo rou um programa de 
reabilitação de centrais eléctricas destruídas du rante a 
guerra. 

10.2  Programa sobre saneamento é 
lançado nas comunidades
Jornal de Angola
04 de Agosto de 2011

O Ministério do Ambiente pers pectiva lançar, no 
próximo ano, um programa denominado “Educação 
para o Saneamento nas Comunida des”, para sensibili-
zar e mudar a mentalidade dos cidadãos em ques tões 
ambientais. 

Segundo o chefe de departamen to de educação ambien-
tal, Nasci mento Soares, o programa vai, de forma inin-
terrupta, promover cam panhas sobre questões ambien-
tais para melhorar a qualidade de vida da população. 
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Nascimento Soares explicou que está em curso, desde o 
ano passado, o projecto “Campanha alargada de educa-
ção ambiental e cidadania”. Referiu que o Departamento 
de Edu cação Ambiental atingiu, em seis meses, com as 
acções de formação e sensibilização, 12 mil pessoas, em 
Luanda. 

Quadros do Ministério do Am biente das 18 províncias, 
represen tantes de organismos internacio nais e da socie-
dade civil, parceiros e doadores avaliaram, entre segun da-
feira e ontem, as linhas estraté gicas do Plano Nacional de 
Gestão Ambiental para o período 2012/2017. Durante 
o seu terceiro Conselho Consultivo, a ministra do 
Ambiente, Maria de Fátima Jardim, afirmou que apesar 
dos constrangimentos de ordem financeira o sector con-
tinua a programar acções de educação e conscienciali-
zação dos cidadãos, tanto nas esco las como a nível das 
comunidades, para que se tenha uma educação ambien-
tal mais adequada. 

Fátima Jardim afirmou que a de núncia de práticas 
lesivas tem ser vido para a sensibilização e mu dança 
de atitudes para a conserva ção e preservação do meio 
am biente. Defendeu, por isso, o refor ço das administra-
ções, através da formação dos agentes, e a transfor mação 
dos serviços de auditoria para compensar os danos cau-
sados ao ambiente. 

Disse ainda que a aplicação da Lei de Base do Ambiente 
e os res pectivos regulamentos têm sido melhorados 
pelo pacote legislati vo aprovado, tendo em conta a 
or ganização progressiva das fun ções descentralizadas do 
ambien te no país. 

No âmbito da campanha de sen sibilização ambiental 
para uma Angola mais verde, a ministra do Ambiente 
visitou ontem o municí pio do Alto Zambeze, na compa-
nhia do governador João Ernesto dos Santos “Liberdade”. 

10.3 Administração do cacuaco tem 
plano de contingencia
Jornal de Angola 
07 de Agosto de 2011

Um plano de prevenção para a época das chuvas no 
município do Cacuaco, em Luanda, foi aprovado ontem 
pelos membros do conselho municipal, em reunião diri-
gida pe lo administrador Manuel Cafussa. 

Para o efeito, foi criada urna co missão composta por 
membros afectos às repartições dos serviços técnicos, 
ordenamento do territó rio, urbanismo e ambiente, 
fiscali zação, assuntos sociais, saneamen to básico, energia 
e águas. 

As acções vão ser dirigidas para as zonas críticas, onde 
habitam pes soas que necessitam de interven ções pontu-
ais, escolas, postos e cen tros de saúde, reservas fundiá-
rias e vias secundárias e terciárias. 

As últimas chuvas que caíram sobre a província de 
Luanda provo caram um rasto de destruição, entre 
mortes, feridos, inundações de ca sas, ruas e campos de 
cultivo. 

O administrador Manuel Cafus sa apelou aos membros 
das comis sões de moradores, autoridades tra dicionais 
e líderes religiosos para que participem nos programas 
sociais em curso. 

O administrador do município do Cacuaco solicitou 
o reforço da sensibilização dos munícipes, atra vés de 
palestras, sobre o perigo que correm em termos de saúde 
públi ca, se não forem melhorados o sa neamento e a 
higiene do meio e o tratamento da água. 

10.4  Chuvas, o grande fiscalizador 
 das obras 

Jornal o indepedente
13 de Agosto de 20

Oficialmente termina a extaçao de cacimbo a 15 de 
Agosto de cada ano, naturalmente inicia a época quente 
ou então a extação chuvosa, preocupantes para a maior 
parte da população da cidade capital, principalmente da 
periferia, merce dos habituais constrangimentos. 

Em Luanda a época chuvosa, de certa maneira, provoca 
destruições vá rias, deslizamento de terras, trans bordo 
dos colectores, deformação do pavimento rodoviário e 
passeios, inun dações de vastas áreas habitadas e outros 
constrangimentos provocados pelo mau estado técnico 
de grande parte da rede de esgotos, pelas constru ções 
anárquicas em linhas naturais de água e seu consequente 
estreitamento, resultando na diminuição da capaci dade 
de escoamento dos colectores e valas de drenagem e 
ainda por conter, em parte ou na totalidade, lodos sépti-
cos sedimentados ou resíduos sólidos acumulados em 
grandes extensões. 

Com o seu início as preocupações dos cidadãos aumen-
tam, aqueles que vivem em áreas de risco e cuja topo-
grafia é principalmente plana com condições de drena-
gem precária ou inexistentes terão os dias contados. 

A morfologia territorial e urbanís tica de Luanda é 
caracterizada por áreas plana e planáltica irregular da 
qual ressaltam elevações montanhosas de transição 
para a litorânea, sendo que em algumas partes da pri-
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meira é no tório a natureza argilosa dos solos, de difícil 
infiltração, que a conferem características susceptíveis 
a alagamentos quando a ocupação urbanística é feita 
desordenadamente e principal mente quando não há 
infraestruturais prévia adequada. 

Importa realçar que os problemas de Luanda, neste 
aspecto, são de natu reza estrutural, começando pela peri-
feria ou áreas suburbanas, onde os es paços adjacentes as 
linhas naturais de água e valas de drenagem foram ocu-
padas, impedindo o livre escoamento das águas pluviais. 

O sistema de micro drenagem en trou praticamente em 
colapso e tende a agravar-se em direcção ao centro da 
Cidade se não agir já em conformi dade com o surgi-
mento dos grandes edifícios, por estes constituir como 
problemáticos para as infra-estruturas públicas de dre-
nagem que continuam sendo as mesmas, dimen sionadas 
e implantadas na segunda metade do século passado. 

A história das cidades reporta a inundação urbana 
como uma ocorrên cia tão antiga quanto o surgimento 
dos aglomerados urbanos e acontece quan do a água sai 
do leito de escoamento devido a falta de capacidade de 
trans porte dos sistemas de drenagem e áreas utilizadas 
pela população. 

A inundação também pode ser am pliada em função das 
alterações produ zidas pelo homem para urbanização, 
através da impermeabilização das superfícies e Luanda 
não foge a regra, isto confirma-se pela sua história de 
cres cimento urbano em que as primeiras infra-estrutu-
ras para o efeito come çaram a surgir na segunda metade 
do século passado após as grandes enxur radas dos anos 
60 que inundou e soter rou a baixa da cidade. 

Registaram-se sempre inundações nos chamados mus-
seques, talvez não com a mesma gravidade actual, mas 
aconteceram e continuam acontecendo na actualidade 
em áreas periféricas às valas de drenagem, aterradas pela 
população até ao quase desapareci mento das mesmas, 
para efeitos de habitação e em bairros onde não se acau-
telaram os pressupostos de dre nagem pluvial artificial 
quando cons truíram sobre as linhas de água natural. 

O centro urbano não apresenta problemas com dimen-
sões idênticas aos dos bairros suburbanos, por estarem 
na magistraturas com sistema de colectores públicos, 
ainda que estas funcionem deficientemente por falta ou 
irregularidade de manutenção, sub metidos que estão aos 
esforços externos por cargas excessivas de veículos pesa-
dos e antiguidade. 

As inundações dos bairros subur banos só passarão a ser, 
gradativa mente, acontecimentos do passado quando os 

projectos de reabilitação e requalificação passarem a ser 
inte grados de forma coerente com as irúra estruturas 
existentes e projecta das e com as áreas circundantes 
habitadas, tendo-as como unidades funcionais interliga-
das, concebidas na base de um plano director de desen-
volvimento urbano. Se assim não acontecer estare mos 
remendando a velha manta com pedacinhos novos. 

Para acautelar os impactos negati vos que podem advir 
das intensidades das chuvas que se avizinham a Elisal e o 
GPL iniciaram, na primeira semana de Julho, a limpeza 
e reperfilamento das valas de drenagem que constituem 
a macro-drenagem da cidade. 

Esta actividade é caracterizada por imensos constrangi-
mentos, resultan tes da ocupação desordenada das áreas 
adjacentes que não possibilitam a movimentação ade-
quada das máqui nas e agravadas com a deposição cons-
tante de resíduos sólidos nos troços já limpos. 

As longas extensões das valas e as dificuldades de pene-
tração e movi mentação dos equipamentos, em mui tos 
pontos, têm sido factores de pon deração para o aumento 
do número de empresas operadoras envolvidas no pro-
cesso, de forma a tornar célere a limpeza e sua posterior 
manutenção, dada a aproximação das chuvas. 
Pelo facto a população deve ter um comportamento 
cívico adequado para que os trabalhos em curso se 
desen volvam sem grandes constrangimen tos. O mesmo 
serve para a edilidade no tocante a sensibilização dos 
munícipes para um maior envolvimento em ter mos 
participativos.

10.5  Plano para protecção ambiental 
lançado em Luanda 
Novo jornal 
19 de Agosto de 2011

O Ministério do Ambiente e a To tal EP lançaram esta 
semana, em Lu anda, um protocolo de cooperação para 
o financiamento de três projec tos que visam promover e 
dinamizar as políticas relacionadas com a ges tão e pro-
tecção ambiental. 

O projecto, assinado em Dezembro do ano passado, 
está orçado em mais de cinco milhões de dólares norte-
-americanos e terá a duração de dois anos, com o apoio 
financei ro da empresa petrolífera Total EP Angola. 

Os projectos visam a instalação do Centro de Alterações 
Climáticas e Biodiversidade, a implementação do 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo em Angola 
(MDL), bem como a campanha Nacional de Protecção 
da Biodiversidade e Reflorestação. O Centro de 
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Alterações Climáticas e Biodiversidade estará vocacio-
nado para a pesquisa interdisciplinar so bre a biodiver-
sidade dos diferentes ecossistemas, através da avaliação 
específica dos efeitos das alterações climáticas nas comu-
nidades locais, a nível nacional, com a instalação de dois 
laboratórios móveis. 

Já o projecto de Implementação do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo em Angola, vulgo MDL, pas-
sará a inventariar as emissões de gases base de Angola, 
a reportar às organizações internacionais e de senvolver 
os planos nacionais para as alterações climáticas. O pro-
jecto de Protecção da Biodi versidade e Reflorestação terá 
como objectivo a sensibilização ambiental das popula-
ções, através dos seus parceiros, bem como a transferên-
cia do “know-how” sobre a biodiversidade. 

Chamada a intervir na cerimónia, a Ministra do 
Ambiente, Fátima Jar dim, disse que os projectos a 
imple mentar irão apoiar a concretização do programa 
do governo com desta que para as alterações climáticas. 
“Em 2011, ano mundial das florestas e da biodiversi-
dade, a preservação é uma responsabilidade de todos nós 
para que vivamos num ambiente cada vez mais puro e 
consigamos le gar, assim, um mundo melhor às nos sas 
gerações”, sublinhou a ministra. Fátima Jardim afirmou 
ainda que as políticas públicas para o ambiente consti-
tuem uma nova área da socie dade moderna e consolida 
o pensa mento do desenvolvimento susten tável. 

Por sua vez, o director adjunto da To tal, Jorge de Abreu, 
recordou que o processo culminou em Dezembro 
úl timo com a assinatura de um proto colo que contem-
pla o financiamento da sua empresa e parceiros dos três 
projectos acima referidos. 

Os projectos, que visam igualmente combater a desflo-
restação, o aumen to das campanhas de arborização das 
cidades, bem como atenuar o im pacto do consumo da 
lenha nas co munidades rurais, foram aplaudidos por 
alguns parceiros do executivo ambiental. 

A Rede ambiental Maiombe, na voz do seu secretário-
-geral, Rafael Mi guel Neto, saudou a iniciativa do 
governo, e disse acreditar que os pro gramas serão viáveis 
tendo em conta a inserção da sociedade no programa 
que visa a recuperação da biodiversi dade. 

“Achamos que a implementação deste projecto é bem 
vinda porque irá permitir a participação de toda a 
comunidade, quer seja, pessoas singulares e colectivas, 
que poderão dar o seu contributo àquilo que é um pro-
jecto comum que visa a conser vação e a protecção do 
ambiente”, concluiu o secretário geral da plata forma das 
organizações ambientais. 

 10.6  Angola vai ter sistema de alerta 
contra as calamidades naturais 
Jornal de Angola
17 de Agosto de 2011

O país vai dispor, dentro em breve, de um sistema de 
alerta rápido e eficaz para a prevenção e mitigação das 
cheias na bacia hidrográfica do rio Zambeze, anunciou 
ontem, em Luanda, o director nacional dos Recursos 
Hídricos do Ministério da Ener gia e Águas. 

Manuel Quintino, que discursava na sessão de abertura 
da consulta pú blica sobre o “Projecto de gestão de cheias 
e estratégia de alerta rápido da bacia hidrográfica do rio 
Zambeze”, disse que o sistema vai servir para prevenir 
e mitigar fenómenos natu rais que possam ocorrer ao 
longo da bacia hidrográfica do rio Zambeze. 

O objectivo da consulta pública é a recolha de contri-
buições para a elaboração de um quadro de gestão das 
cheias em Angola e para uma estratégia para o estabe-
lecimento de alerta rápido a nível da Comuni dade de 
Desenvolvimento da Afri ca Austral (SADC). “O sistema 
de alerta rápido é um mecanismo que permite atem-
padamente tomar to das as medidas necessárias para 
mi nimizar ou mitigar todo e qualquer impacto negativo 
que venha a re sultar de uma calamidade natural”, esclare-
ceu. Considerada a quarta maior do continente africano, 
a ba cia hidrográfica do rio Zambeze tem uma exten-
são de 2.575 quiló metros, e é partilhada por oito paí-
ses, nomeadamente, Angola, Bots wana, Moçambique, 
Namíbia, Re pública Democrática do Congo. Tanzânia, 
Zâmbia e Zimbabué. 

O director nacional dos Recursos Hídricos do Ministério 
da Energia e Aguas disse que existem vários projectos 
para a bacia hidrográfica, no quadro da implementação 
do Plano de acção da SADC. 

Manuel Quintino reconheceu os esforços recentes da 
organização na conclusão do projecto de sincro nização 
de barragens, e de Angola no processo de elaboração 
do plano director geral de aproveitamento dos recursos 
hídricos da bacia hi drográfica do rio Zambeze, no ter-
ritório nacional. 
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10.7  Rangel prepara condições para 
evitar as inundações 
Jornal de Angola
25 de Agosto de 2011

A administradora do Rangel pediu, ontem, aos mora-
dores daque le município que se mantenham serenos 
durante o período das chuvas, garantindo que a adminis-
tração já “arregaçou as mangas” para evitar inundações. 
Maria Clemente da Silva, que fez apelo em declarações 
à Angop, afirmou ter já visitado algumas áreas para ter 
uma ideia de como elas podem ficar durante as chuvas. 

“Já estive a ver algumas ruas que estão a ser melhora-
das pela Empre sa Nacional de Construção e Infra-
estruturas Básicas, na zona da Ter ra Nova, e por isso 
peço aos munícipes que estejam tranquilos”, dis se Maria 
Clemente da Silva.

A comuna do Rangel, declarou, tem algumas ruas que 
estão a ser terraplanadas para haver melhor circulação, 
sobretudo, rodoviária. 

Em relação ao Marçal, referiu, estão a ser recuperados os 
meios técnicos à disposição da administração municipal 
para, no mais cur to espaço de tempo, começarem a ser 
feitos a sucção das águas e ou tros trabalhos. 

As valas e sarjetas, adiantou, es tão a ser limpas para 
poderem es coar, com normalidade, as águas pluviais e 
residuais. 

10.8  Chuva a caminho e estradas 
debilitadas 
Novo jornal 
26 de Agosto de 2011

Com o aproximar da época chuvo sa, muitos são os auto-
mobilistas que estão agastados com o mau estado das 
estradas de Luanda. Segundo algumas pessoas, as “auto-
ridades ti veram tempo suficiente para arranjar o tapete 
asfáltico”. 

Uma pesquisa feita pelo Novo Jornal dá conta que a 
maioria das vias de Luanda encontram-se degradadas. A 
avenida Ngola Kiluanje, mesmo na ausência de chuva, 
é tida para os motoristas como a via mais precária, uma 
vez que todos os dias se encon tra inundada. 

A estrada do Senado da Câmara foi reabilitada há algum 
tempo, mas, in felizmente, para circular naquela via é 
preciso ter muita paciência, apesar de haver já indícios 
de início de obras para melhoria da referida via, com 
trabalhos de terraplanagem. 

Se na época de cacimbo, circular no interior dos bairros 
é já uma dor de cabeça, que dizer então no tempo 
chuvoso, que agora chegou e a via do bairro da Mabor, 
que no lugar do asfalto tem areia e buracos, é bem a 
resposta para isso. 

Para, quem quer fugir ao engarrafa mento da Avenida 
Brasil e tiver que passar pela Avenida Comandante 
Valódia terá que enfrentar os exces sivos buracos que 
aquela estrada apresenta, sem contar com as águas 
estagnadas. 

Alguns automobilistas que falaram à nossa reportagem 
não esconderam o seu descontentamento com o mau 
estado daquelas vias. 

“Isto é inadmissível. Se no tempo de cacimbo isto 
está assim, imagine quando a chuva começar a cair?”, 
questionou Adão Manuel, acrescen tando indignado: 
“Sinceramente, não sei o que é que os administra dores 
municipais fazem em prol dos municípios” . 

Para o automobilista Cândido João não há motivos 
para as estradas de Luanda ficarem degradadas, porque, 
segundo ele, com o pagamento da taxa de circulação o 
Estado pode re parar as vias. 

“Nós pagamos a taxa de circulação, mas mesmo assim 
não satisfazem o nosso desejo de ver as estradas, pelo 
menos, sem buracos”, revelou. Maria de Lurdes é de 
opinião que “a má fé” de alguns administradores tem 
como resultado as condições pre cárias em que se encon-
tram muitas vias de acesso.”Muitos administra dores não 
trabalham, nem dedicam a mínima atenção aos proble-
mas das estradas. E, como sempre, nós, que transitamos 
nestas estradas péssi mas, é que sofremos, porque eles não 
vivem nestas zonas”, caracterizou a jovem automobilista. 
“É necessário e urgente que arranjem estas vias.”


