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1 REDUÇÃO DA 
POBREZA E 
ECONOMIA 
 

 
1.1 BNA reforça supervisão  
Jornal Novo Jornal 18 de Dezembro de 2009  

O Banco Nacional de Angola vai aplicar país o Sistema 
de Supervisão das Instituições Financeiras (SSIF), com 
o objectivo de manter sob vigilância actividades das ins-
tituições financeiras e conglomerados que actuam no 
mercado. Este sistema, além da vigilância sobre a 
actividade financeira, vai colocar o país na rota da 
convergência em relação às normas internacionais de 
contabilidade IFRS (Internacional Financial Reporting 
Standards) e levar à adopção das melhores prática de 
reporte financeiro. 
Para aplicação do SSIF, o BNA escolheu Capgemini 
Portugal, Serviços de consultoria e Informática, SA.  
Fonte do BNA coloca este passo agora dado pela 
instituição no âmbito de um processo que visa 
aumentar a transparência e a capacidade de vigilância 
sobre o sector financeiro angolano  
A Capgemini Portugal, numa nota de imprensa, 
sublinha que o novo sistema vai "propiciar o desenvol-
vimento de instrumentos e de metodologias que 
permitam a monitorização, a análise e avaliação da 
situação económico-financeira e dos riscos inerentes às 
actividades das instituições financeiras e conglomerados 
que actuem no Sistema Financeiro de Angola".  
Neste quadro, refere ainda a Capgemini Portugal, o 
SSIF vai permitir “ manter um registo organizado das 
instituições, com informação relevante sobre dados 
identificados, sobre composição societária – 
contemplando as estrutura de capital, de accionista e de 
controlo das instituições supervisionadas, bem como 
aglomerados financeiros e grupos económicos 
evidenciado as relações de domínio “.  
A empresa responsável pela aplicação do SSIF sublinha 
também que, com base na informação de mercado, o 
SSIF irá organizar e consolidar toda informação numa 
única base de dados integrada e relacionada. 
Ela funcionará “ produzindo os Indicadores de  
 
 
 
 
 

Estabilidade Financeira, relatórios e quadros de 
comando, facilitando a realização de consultas ad-hoc e, 
através duma alarmística apropriada, potencializando a 
actividade de monitorização “.  
O SSIF deve ter aplicado no segundo semestre de 2010, 
embora “ parte do sistema “ já deve estar operacional 
em Janeiro próximo.  

 
1.2 Inflação acumulada atingiu, 
1178 por cento  

               Semanário Angolese De 18 a 25 de Dezembro  

O preço do quilo de feijão nas últimas semanas, 
nalguns pontos de venda, passou de cerca de 200 
Kwanzas para próximo dos 500 Kwanzas. A inflação 
acumulada nos onze meses de 2009 atingiu 11,78 por-
cento contra 11,20 porcento no período homólogo de 
2008.  
O comportamento dos preços no período em re-
ferência foi relativamente marcado pela subida do 
preço do gás butano, cuja garrafa de 12 quilogramas 
chegou a custar cerca de quatro mil Kwanzas.  
Segundo o IPC, o preço do gás butano, em Novembro, 
cresceu 10,25 porcento. O agravamento do preço do 
gás, das tarifas de transportes e dos alimentos pesaram 
significativamente no rendimento familiar, dado que 
fazem parte da cesta de despesas da maioria das 
famílias.  
Salienta-se que a classe de Habitação, Agua, 
Electricidade e Combustíveis contribuiu para um 
aumento dos preços na ordem dos 1,80 porcento, 
enquanto os transportes influenciaram os preços com 
uma variação de 1,72 porcento.  
Nas últimas semanas de Novembro, as tarifas de táxis 
dispararam sob pressão da forte procura que se regista 
com a aproximação da quadra festiva.  
"O feijão, que antes ficava por 200 Kwanzas, neste 
momento é comercializado entre 400 e 500 Kwanzas, 
um subida de mais de 100 porcento", frisou uma 
vendedora. "  
Entre os produtos que mais subiram no mês de 
Novembro destacam-se o arroz corrente, com 2,53 
porcento, a massa esparguete aumentou em 7,44 
porcento, o feijão castanho cresceu 1,50 porcento, os 
ovos de galinha variaram de 4,56 porcento, o arroz 
agulha 3,88 porcento, o pão cassete registou um 
acréscimo de 1,25 por cento, enquanto o táxi colectivo 
aumentou 2,57 porcento.  
De um modo geral, os alimentos continuam a ser a 
classe mais volátil e que levam a uma depreciação 
substancial do poder de compra dos salários. Ao longo 
do ano a classe de alimentos e bebidas não alcoólicas 
foi a que registou o maior aumento acumulado de 
preços.  
Recorda-se que o táxi colectivo nos primeiros três 
meses de 2009 foi dos serviços que mais contribuíram 



 
 

2 
 
 

para o agravamento da inflação.  
A expectativa é de que no mês de Dezembro a inflação 
se fixe acima de um porcento a julgar pela tendência 
dos preços nas primeiras semanas, em que se assistiu a 
uma pressão significativa sobre os bancos os Caixas 
electrónicos que deverão um aumento monetário em 
circulação consequente aumento da procura.  
Mas, no entanto a maioria dos especialistas acreditaram 
que ainda assim a inflação acumulada no final de 2009 
se situe muito próximo da meta do Governo que é de 
13,5 por cento.  

 
1.3 Mercado cambial em 2009 
serviu como instrumento de 
politicas económicas  
Jornal do País  23 de  Dezembro de 2009  

Ao longo do último ano, a severidade da recessão que 
se abateu sobre a economia mundial, assim como os 
riscos deflacionistas que dai decorreram favoreceram a 
adopção de um conjunto de estímulos orçamentais e 
monetários, sendo que, em muitos dos casos, as po-
liticas ortodoxas revelaram – se insuficientes para 
reduzir as pressões detacionistas e recessivas. Assim, o 
mercado cambial surgiu como um instrumento 
adicional da política macroeconómica.  
Algumas autoridades governamentais e monetárias 
promoveram medidas que visavam a depreciação das 
suas próprias moedas, num esforço adicional para 
estimular a actividade económica, num contexto em 
que as políticas comuns (monetária e orçamental) já 
estavam esgotadas (taxas de juro em mínimos históricos 
e em alguns casos, próximos de zero).  
 
Assim, o Banco Nacional da Suíça, interviu 
directamente no mercado cambial com vista a estimular 
as exportações líquidas. O Banco da Inglaterra admitiu 
que a depreciação generalizada era uma condição 
indispensável para a recuperação britânica por conferir 
um impulso às exportações líquidas e ao investimento 
directo estrangeiro, dinamizando o mercado imobiliário 
e contendo as pressões deflacionistas. No mesmo 
sentido, as autoridades chinesas continuaram a optar 
pela estabilidade do Yuan  face ao dólar, mantendo-o 
artificialmente subvalorizado, de forma a conservar o 
grau de competitividade das suas exportações.  
Na realidade, o dólar tem sido penalizado, não só pelo 
clima de menor aversão ao risco nos mercados 
financeiros que favorece operações de "carry trade" 
entre moedas com uma taxa de juro maior, mas tam-
bém pelo compromisso da Reserva Federal Norte-
Americana em manter em níveis excepcionalmente 
baixos a sua rate, o que aumenta as pressões e os 
receios inflacionistas e ainda, a ameaça de diversificação 
das reservas internacionais por parte de economias 
como da China, da Índia, ou da Rússia.  

Na realidade, a manutenção da tendência de 
depreciação generalizada e sustentada do dólar poderá 
ter consequências globais, não só porque o dólar 
preserva o estatuto de principal activo de reserva de 
valor, mas também porque, num ambiente de taxas 
baixas, a fraqueza do dólar implica retornos negativos 
da dívida americana para os investidores estrangeiros de 
quem os EUA dependem para financiar o seu défice 
público.  
Por outro, as moedas das economias emergentes, 
nomeadamente o Yuan da China, com os quais os EUA 
mantém défices comerciais expressivos, pouco ou nada 
se apreciaram em relação ao dólar, pelo que a fraqueza 
do dólar poderá não estar a promover a redução do 
défice comerciais expressivos pouco ou nada se 
apreciarem em relação ao dólar poderá não estar a 
promover a redução do défice externo norte-
americano, como seria desejável.  
 

 
1.4 BNA garante um ataque 
cerrado a desestabilizadores do 
mercado  
    Jornal de Angola   29 de Dezembro de 2009  

O Governador do Banco Nacional, Abraão Gourgel, 
anunciou a eliminação das fontes de colocação de 
moeda estrangeira como meio de pagamento na 
economia angolana e reduzir a dolarização, garantindo 
o cumprimento "escrupuloso" da lei B cambial, durante 
o próximo ano.  
Falando ontem na apresentação de cumprimentos de 
fim de ano aos membros do sector, Abraão Gourgel 
disse que no próximo ano o BNA vai continuar a 
reforçar a capacidade de supervisão bancária e a 
garantir ' que todos os agentes cuja actividade legítima 
esteja relacionada com o mercado externo tenha de 
acesso livre ao mercado cambial.  
Ainda no segundo trimestre do : próximo ano, entra em 
funcionamento a Central de Informação e Risco de 
Crédito, que vai conferir às instituições financeiras do 
mais segurança e confiança na atribuição de crédito á 
economia. 
Abraão Gourgel anunciou igualmente a criação de 
Cadastro da Divida Externa Total e a implementação 
do novo Plano de Contas das Instituições Financeiras, 
para permitir a aproximação do sistema financeiro 
nacional ás melhores práticas do ponto de vista 
contabilístico e financeiro internacionais.   
Numa cerimónia assistida por líderes da banca 
comercial e funcionários do Banco Central Abraão 
Gourgel disse que o outro campo de acção para o 
próximo ano é o processo de transferência bancária dos 
salários da função pública e a educação financeira da 
população, centrada no manuseamento dos meios 
circulantes.  
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Ao mesmo tempo o BNA pretende concluir o sistema 
integrado de informações cambiais e apoiar a criação da 
câmara de compensação electrónica de Angola.  
Outros desafios centram-se no prosseguimento da 
revisão da Lei orgânica financeiras, regulamentação das 
sociedades de locação financeira (leasing) e das 
sociedades de sessão financeira (factoring) e respectivos 
normativos legais   
 
Reservas seguras  
Ao avaliar o desempenho do BNA em 2009, Abraão 
Gourgel disse que o país conseguiu manter os níveis de 
reservas internacionais num patamar mais seguro, ao 
mesmo tempo que controlou o risco de potencial 
subida abrupta do nível de preços.  
O governador do Banco Nacional de Angola lembrou 
que em Abril as reservas. tinham diminuído em cinco 
mil milhões de dólares. A contenção da queda das 
reservas e a, redução do diferencial entre a taxa de câm-
bio formal e informal foram preocupações e 
prioridades locadas pessoalmente pelo chefe do 
Governo".  
 Abraaão Gourgel falou ainda das previsões da 
economia angolana manifestou-se o optimismo quanto 
ao alcance das metas.  
Referiu que o crescimento do PIB foi de 4,9 por cento 
este ano, superior á taxa de crescimento da população 
angolana que é de três por cento. O sector não pe-
trolífero, enquanto motor do crescimento económico, 
teve uma taxa de 13,6 por cento.  
Os indicadores para o próximo ano apontam ainda para 
uma taxa de inflação não superior a 11,5 por do cento e 
uma taxa de crescimento do sector não petrolífero de 
pelo – menos 12,9 por cento.  
O governador do BNA destacou, também, o 
crescimento do – fluxo do investimento directo da 
estrangeiro para Angola, que continua elevado apesar 
da crise internacional. Portugal continua a ser o maior 
fornecedor de bens para Angola, seguido da Çhina e 
dos Estados Unidos. Estes últimos são também os 
maiores destinos das exportações angolanas.  
A África do Sul continua a ser o maior parceiro de 
Angola no ontinente africano.  
Abraão Gourgel lembrou ainda do acordo de 
financiamento que o Governo assinou com FMI, no 
valor de 1,8 mil milhões de dólares, vai servir para o 
financiamento, estabilização do mercado cambial e 
continuar com alguns projectos estruturantes do país.  
 

 
  1.5 Perspectiva de retoma do 
crescimento económico resgata 
a esperança para 2010   

           Jornal de Angola 29 de Dezembro de 2009  

Se é verdade que nem sempre chega, necessariamente, a 

bonança, depois da tempestade, a situação não poderia 
ser a melhor, no caso angolano, quanto às perspectivas 
de crescimento económico no ano que entra dentro das 
próximas horas. E, neste quadro, o optimismo 
alimentado nos principais centros de condução da 
economia angolana e entre as principais instituições 
financeiras internacionais decorre, grandemente, do 
facto de Angola não ter chegado ao fundo do poço nos 
meses mais duros da crise económica e financeira que 
sacudiu as economias mundiais.  
O país sobreviveu à turbulência global, mesmo que os 
preços das suas principais matérias-primas de exporta-
ção, o petróleo e os diamantes, tenham registado que 
das nunca antes vistas. Basta dizer que, em 2009, o país 
registou um crescimento globalmente positivo e não 
conheceu a recessão económica.  
Sinais animadores embora o sector petrolífero tenha 
registado um crescimento negativo neste ano que 
termina, a economia fora do petróleo cresceu 5,2%. 
Importa salientar que o FMI previa inicialmente para 
Angola um crescimento negativo de 3%. e 
posteriormente, reviu esta  meta para 0,2% positivos. 
Neste este quadro de previsões a Organização da 
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE )  
foi mais pessimista , ao admitir a possibilidade de  
crescimento negativo da economia nacional na monta 
de 7,2%.  
É verdade que muitos dos objectivos inicialmente 
traçados não foram cumpridos e alguns tiveram que ser 
adiados. O país, por exemplo, não conseguiu saldar 
todos os seus compromissos, em termos de liquidação 
das facturas das grandes construtoras a operar no país, 
cuja dívida supera os USD dois mil milhões.  
Contrariadas as previsões mais pessimistas, Angola sai 
da crise muito bem posicionada na grelha de partida 
para enfrentar o novo ano que se avizinha, numa 
maratona cuja meta é recolocar a nossa economia no 
estatuto por si já conquistado por mérito próprio o de 
ser das que mais crescem em todo o mundo.  
E os dados apontam para este sentido. O Governo an-
golano prevê para 2010 uma taxa de crescimento real 
de. 8,6 % sendo que o sector fora do petróleo poderá 
atingir os 10,5 %, enquanto o petrolífero deverá ficar 
pelos 3,4%.  
 
Perspectivas  
As autoridades auguram um crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) angolano na medida certa e 
necessária para a consequente melhoria das condições 
de vida da população, no sentido de se encontrar um 
ponto de equilíbrio entre o crescimento, o de-
senvolvimento e o bem-estar social o que, embora 
difícil, é um desafio a ter presente.  
As metas proposta pelo o Governo são , certamente 
ambiciosa , mas é importante ressaltar que contam , 
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desde já ,  
Ressaltar que contam, desde já, no plano externo, com 
o reconhecimento do Fundo Monetário Internacional 
(FMI), que concedeu ao país empréstimo de 
contingência que totaliza USD 1,4 mil milhões, 
precisamente para encorajar o prosseguimento das 
politicas do Executivo, mormente a continuação das 
reformas do Estado, a manutenção de níveis de 
crescimento económico significativos, os esforços da 
normalização do mercado cambial, a estabilização 
macroeconómica, a batalha da reconstrução nacional 
em curso no país, o aumento da oferta de emprego e a 
melhoria das condições de vida da população.  
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2 MICROFINANÇAS 
 

2.1 O BDA enfrentando os 
desafios do desenvolvimento 
nacional  
Semanário Económico 17 de Dezembro de 2009 

O sector informal apresenta reconhecidamente grande 
potencial de crescimento económico e de 
desenvolvimento.  
Embora nem sempre oficialmente reconhecido nas 
estatísticas do PIB e do Rendimento Nacional e não 
contribuído decisivamente para os cofres públicos pela 
ausência do pagamento de imposto, deve ser encarado 
com a importância que merece devido ao numero de 
pessoas que nele trabalham, os produtos, valores e 
riqueza que cria e os importantes serviços sociais que 
presta.  
O BDA e instituições similares poderão apoiar o 
Governo na obrigatoriedade de formalização 
progressiva do sector informal através dos programas 
de crédito e mecanismos de facilitação no registo e 
criação de micro e pequenas empresas, sem custos de 
emolumentos.  
Visando concretizar o objectivo da «Segurança e Auto-
Suficiência Alimentar», prioridade do Plano Nacional 
para 2009 e noutros programas do Governo, foram 
estabelecidas metas e taxas de crescimento da produção 
agropecuária anuais até 2012. Especificamente nas 
culturas de cereais como milho, massango/massambala, 
arroz e trigo as estimativas de produção real total 
situam-se nos níveis de cerca de setecentas e setenta e 
sete e setecentas e trinta e oito toneladas, 
respectivamente, para 2007 e 2008. Para 2009 e 2010, 
os níveis, previstos quase duplicam para um milhão, 
duzentas e noventa mil e um milhão quatrocentas e 
setenta e sete mil toneladas. Estes números estão longe 
das metas estabelecidas de quinze milhões de toneladas 
de produção anual de cereais até 2012. E evidenciam 
que o cumprimento das mesmas constitui um 
gigantesco desafio, para o cumprimento do qual é 
obrigatório afectar recursos humanos, financeiros, 
materiais, tecnológicos e de organização, projectados 
em patamares cerca de onze vezes superiores. Para tal, 
o conjunto nacional, incluindo o BDA precisam de 
muita força.   

 
 
 
 
 
 

 

 
2.2 Agricultor mostra exemplo 
de fala de sintonia  

        Angolense 05 a 12 de Dezembro de 2009 

Muitos são os especialistas gestores bancários que vêem 
na agricultura uma actividade de risco. Vai daí, segundo 
os mesmos, o difícil acesso ao crédito bancário. A 
prova disso é que um dos propósitos do Programa de 
Desenvolvimento Agrícola de Angola (PROAGRO) é 
aproximar os produtores dos serviços financeiros, 
sendo certo que a falta de recursos constitui, a par da 
formação, um problema que assola a classe. Por via do 
PROAGRO, António Marques solicitou ao Banco de 
Fomento de Angola um empréstimo de 600 mil dólares 
norte-americanos, valor que se propunha aplicar na 
aquisição de máquinas agrícolas.  
O empresário diz que encontrou vários obstáculos, na 
medida em que o BFA, ao que se diz com uma linha de 
15 milhões de dólares para acções inscritas neste 
Programa, achou que "alguma coisa não estava 
correcta". Confrontado com vários obstáculos, decidiu 
avançar para outra. "Os bancos têm interesses comerci-
ais, disso não tenhamos dúvidas. O Governo tem de 
criar políticas de desenvolvimento, uma vez que está 
todo mundo sem dinheiro", defendeu.  
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3 MERCADO 
INFORMAL 
 
3.1 Houve má fé dos Vendedores 
do Kikolo  
Jornal Folha 8  12  de Dezembro de 2009 

 
A Polícia Económica rejeita às acusações feitas, 
segundo as quais, ter-se-ia apoderado do dinheiro, dado 
pela Sonangol para a restituição das botijas apreendidas 
no mercado do Kicolo, no dia 28 de Outubro último e 
de ter ordenado aos últimos vendedores contemplados, 
a não dizerem aos outros que não apareceram no acto 
da referida restituição, sobre o pagamento, pois, já não 
receberiam.  
A restituição foi feita nos dias 12 e 13 de Novembro 
último e mereceu a contestação dos vendedores pela 
forma como foi feita, chegando a acusa-la de ter ficado 
com alguma parte do dinheiro e botijas. E através de 
uma fonte ligada aquele órgão, a PE, nega 
categoricamente às acusações, afirmando ter restituído 
os valores de acordo com uma lista feita em conjunto 
com os vendedores.  
Segundo aquela fonte, no acto da apreensão houve 
muito 'tumulto, por isso, fez-se o registo quer das 
botijas, 510 o total, quer dos vendedores na Direcção 
da PE. Porém, só os mais corajosos, trinta e oito no 
total, chegaram de ir aquela Direcção e cada um foi 
dizendo quantas botijas lhe tinham sido apreendidas.  
O Folha 8 ficou a saber, que após a pressão e registo do 
produto, a Sonangol propôs a alguns dos seus agentes 
autorizados, a ficarem com o produto. E em 
contrapartida estes restituíssem os valores dos 
vendedores. Estes agentes juntaram os valores 
equivalentes as 510 botijas e 47 pequenas, e fizeram 
chegar os valores a PE. Esta por sua vez, viria fazer a 
distribuição equivalente a 10 mil kwanzas por botija.  
Acontece que muitos vendedores no acto do registo 
aproveitaram-se da ausência dos colegas ludibriando a 
PE para dizerem que eram proprietários de um numero 
de botijas, mas que na verdade não agiram de “ má fé “ 
afirmou a fonte para dizerem que eles é que 
atrapalharam tudo. “ Não podemos fazer mais nada “ 
rematou.  
Como por exemplos a fonte citou alguns vendedores 
que agiram de má fé como é o caso da Ruth da 
Conceição que afirmou a PE ter 58 botijas, mas que na 
verdade tinha 11 Quintina, é outra vendedora indicada  
 
 
 
 

 
Como tendo dito ter três botijas de 6 quilogramas e 
afirmou ter três de 12, o que não é a mesma coisa.  
Aquele responsável, afirmou por outro lado que no ano  
passado foi feita uma operação semelhante no mercado 
Roque Santeiro sem no entanto ter havido qualquer 
indemnização", tendo considerado o caso em referência 
como um processo administrativo. Sobre os 10 mil, 
valores da restituição, a fonte afirmou, "não podem 
reclamar, porque se eles receberam qualquer coisa é 
pela boa fé da concessionária para depois, lembrarem 
que, a venda do Gás só é permitida aos agentes 
autorizados.  
Sobre o descontentamento dos vendedores, por terem 
sido os únicos a serem visados, o interlocutor afirmou 
que a acção surge, devido uma carta da Sonangol 
Distribuidora enviada aquele órgão, a reclamar a forma 
como o produto em causa estava a ser comercializado 
no mercado do kicolo e a pedir interdição.  
Todavia, alertou os outros mercados não estarem 
imunes a tais operações. "Nos próximos dias vão 
chorar". De acordo ainda com a fonte que temos vindo 
a citar o processo, que ainda está em aberto, com o 
número 12, livro número 5, FL 986, será remetido ao 
Ministério Público, para análise do cumprimento do 
despacho da Procuradoria da República, junto da 
Policia Económica para os tramites legais. 
“ Só depois é que esta novela vai acabar “  
A Policia Económica tem trabalhado no sentido de 
desfazer todas as tentativas á margem da Lei. E revela 
não ser apenas os agentes não autorizados que 
cometem tais acções. “ Até aqueles agentes autorizados 
cometem, sobretudo, crimes de especulação “. Foi 
lembrado ainda que o preço oficial da Botija de Gás é 
de 12,656,69 kwanzas para as de 12 quilogramas e 
7,488,71 para as de 6.  

 
3.2 Nova rede do Presild 
Preocupa vendedores  
Jornal Agora 12 de Dezembro de 2009  

Os vendedores do Mercado Augusto Ngangula, na 7ª 
Avenida ao Cazeng.l, estão preocupados com a 
edificação das futuras estruturas da nova rede do 
Presild no local onde há quase 30 anos c ganham o pão.  
O motivo da inquietação consiste no facto de não 
saberem t onde continuar a sua actividade.  
Como se não bastasse, a administração municipal a 
quem pagam quotas diariamente fechou-se em copas 
quanto ao futuro.  
Informações não confirmadas dão conta que os 
vendedores irão juntar-se aos da Asa Branca, que já se 
encontram lotado, estando algumas pessoas a vender 
nas imediações. 
Segundo o AGORA, alguns vendedores auguraram que 
sejam seleccionados auguram que sejam seleccionados, 
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de acordo com a sua experiência, para fazerem parte do 
pessoal do Presild.  
O mercado do Ngagula existe desde os anos 80 e 
albergava cerca de 1500 vendedores, servindo de fonte 
para o sustento de muitas famílias.  
O Governo está a implementar a rede do Presild em 
todo o país com o objectivo de viabilizar preços mais 
baratos aos consumidores de baixa renda.  
O Cazenga já beneficiou de uma Loja do género, na 
avenida 4 de Fevereiro no Tala Hady e espera pela 
abertura de mais duas construídas de raiz, na 7 ª 
Avenida e na zona da Sonef respectivamente.  

 
3.3 “ O Roque Santeiro é o maior 
palco de contrafacção “ 
Jornal Folha 8 29 de Dezembro de 2009  

Chamado a, debruçar-se sobre a especulação dos 
preços, com realce para o gás butano que na véspera da 
quadra festiva esteve aos preços exorbitantes. Afirmou 
ter apenas uma manifestação, durante dez dias, tendo-
se combatido a nível nacional " neste momento 
baixou". Disse acrescentando terem sido apreendidas, 
mais de mil botijas. Sobre o mercado que mais regista 
casos de retirados e outros casos de contrafacção, 
Cristiano Francisco respondeu ser o Roque Santeriro. “ 
Não temos hipótese, o Roque Santeiro é o que mais 
regista venda de discos piratas, produtos deteriorados e 
outros. 
De acordo com a ideia segundo o qual a fiscalização 
não é eficiente em virtude de as vezes, haver operações 
a discos piratas os mesmo estão logo de volta. 
Intendente reafirmou fazer trabalho dirigido.”  
As administrações dos mercados têm de colaborar mais 
pelo o facto de, a partir dos mercados nos 
apercebermos de muitos casos.  
Balanço 2009  
Durante o ano de 2009, de 1 de Janeiro á 10 de 
Dezembro de. A PE (Policia Económica), destruiu 
47697153 quilogramas de produtos diversos, avaliados 
em 870713943,00 kwanzas, como peixe congelado, 
frangos, carne bovina e suína leite, iogurte, ovos 
bebidas, água mineral, medicamentos e vídeo – 
discográfico. De acordo com o balanço a que o F8 teve 
acesso, a PE destaca, dentre os produtos apreendidos 
farinha de trigo, arroz, milho, e a fuba de milho, dos 
5072, com detenções de 2896 cidadãos sendo 27765 
nacionais e 131 estrangeiros. A tipicidade criminal mais 
frequente foi a especulação com 2 312 casos, exercício 
ilegal de funções para profissões tituladas (287), 
exercícios ilegais de actividades farmacêuticas (5769, 
falsificações de documentos (67), aproveitamos de uma 
obra usurpadas (894), aproveitamos ilegítimos de 
fundos do Estado (16), burlas por defraudação (44), 
furtos (140) crimes contra as telecomunicações (259) e 
passagem sem conserto com falsificador Para Cristiano 

Francisco, vai-se intensificar , nos próximos tempos, o 
combatente á contracção de marcas, o controle de 
venda dos bilhetes para CAN e a falsificação de venda 
de produtos dentro e fora dos Estádios.  
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4 OGE 
INVESTIMENTOS 
PUBLICOS E 
TRANSPARENCIA 

 
4.1 Os números do OGE /2010 
aprovados pela Assembleia 
Nacional  

Jornal Semanário Angolense 18 á 25 de Dezembro de 2009  

As receitas fiscais representam 2.286,5 mil milhões de 
Kwanzas, o que corresponde a 33,9 porcento do PIB e 
as despesas fiscais correspondem a 36,8 porcento, o 
equivalente a 2.479,6 mil milhões de Kwanzas.  
Durante a sessão de aprovação na AN, o ministro da 
economia, Manuel Júnior, destacou que a indústria 
transformadora, a construção civil e outros sectores 
estão a contribuir de maneira positiva para o 
crescimento do pais, para a criação da riqueza e para a 
melhoria das condições de vida da população.  
O OGE aprovado prevê despesas e receitas totais avali-
adas em 3.092,2 mil milhões de Kwanzas e estima-se 
que o PIB nominal seja de 6.741,0 mil milhões de 
Kwanzas. A dívida externa deverá rondar 18,7 porcento 
do PIB.  

 
4.2 Aposta na defesa em 
detrimento do sector social  
Jornal Angolense 19 á  26 de Dezembro de 2009  

O Orçamento para 2010 comporta receitas em 
Kwnazas 3.092272.166.64 e despesas fixadas em 
3.092.272.166.646.00 e despesas fixadas em igual 
montante para o mesmo período.  
O mesmo começa a ser executado a partir de 1 Janeiro 
de 2010, ano em que se prevê uma taxa de inflação 
anual de 13%, redução nas despesas do Governo com 
bens e serviços e uma taxa de câmbio média de 88  
Kwanzas por um dólar.  Quanto ao petróleo bruto, o 
preço médio fiscal de exportação previsto é de  58 
dólares por barril.  
Na apresentação dos argumentos, a UNITA na voz da 
sua líder da bancada parlamentar Alda Sachiaml disse 
que apesar do plano nacional ser muito ambicioso, a 
cabimentação Orçamental para a sua efectivação está  
 
 
 
 
 
 
 

 
muito aquém das possibilidades. Segundo referiu, o seu 
partido acredita retratar-se de um plano bom, mas vai 
ficar por se concretizar, fazendo com que os mesmos 
programas se repitaml todos os anos.  
Por isso, acrescentou "a UNITA não pode ficar neste 
de exercícios, com lacunas que se repetem, quando se 
podia fazer um trabalho mais profundo, com' a con-
tribuição da oposição e dos parceiros sociais" – 
justificou o voto contra.  
O PRS absteve-se e na declaração politica pediu ao 
Governo a redefinição e politicas de emprego e a sua 
combinação com acções de criação de pequenas e 
medias empresas.   
Olhando com atenção para os números do OGE para 
2010, tal como nos anos anteriores voltou a dar  
, maior fatinha à Defesa e segurança em detrimento da 
saúde, educação e habitação. Ou seja juntando o valor 
dos três últimos sectores o da Defesa e segurança é 
superior. As eleições presidenciais não estão 
contempladas, o que desde logo deita por terra o sonho 
 daqueles que ainda esperavam por eleições no ano que 
se avizinha.  
Segundo alguns analistas da nossa praça, a redução nas 
despesas do governo vai implicar perda no poder de 
compra dos funcionários públicos, caso não se reduza o 
número de funcionários.  
O economista Carlos de Carvalho, por exemplo, en-
tende que a situação de apostar mais na Defesa em 
detrimento da educação tem que se inverter nos 
próximos anos. Porque para ele, a educação é um dos 
traços fundamentais. "Há países ricos em recursos 
naturais que são pobres mas não se conhece países que 
sejam ricos em educação e que são pobres".  
O especialista acha ainda que o Orçamento da Secre-
taria de Estado para o Ensino Superior não pode ser 
superior ao do Ministério da Educação, como se 
verifica no Orçamento ora aprovado. Por isso, 
continuou, o que está a se verificar é uma inversão e 
defende que, no caso de Angola deveria se apostar mais 
no ensino de base (primário, secundário ... ) .  

 
 
4.3 Oge de 2010 bate recorde de 
35 bilhões de dólares  
Semanário Agora 19 de Dezembro de 2009  

A Assembleia Nacional aprovou esta segunda-feira, 14, 
o Nacional Plano Nacional (Pn) 2010/2011 e 
Orçamento Geral de Estado  (Oge) para   2010 com 
175 votos a 3 contra e sete abstenções.  
A UNITA defendeu mais rigor contas  públicas e 
substância na implementação dos projectos 
apresentados. A líder da bancada parlamentar  deste 
Partido, Alda Sachiungo , incluiu uma matriz dos 
problemas actuais, medidas de politicas 'para a 
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consecução  dos objectivos e instrumentos de 
planeamento , conclamando o Governo para 
empenhar-se mais pelo o bem estar das populações  em 
todos os níveis das suas vidas.  
Por sua vez, o PRS, propôs a criação de um fundo de 
desemprego para as fam1ias desempregadas, tendo 
reiterado a urgência em materializar as acções inscrita  
para 2010 que concorram para a resolução das 
necessidades básicas das populações e dos 
trabalhadores em particular.  
 Prevê continuar a desenvolver esforços para 
implementar medidas complementares de modo a 
mitigar as insuficiências existentes. Contempla medidas 
políticas relativas aos sectores da Defesa, Interior, 
Antigos Combatentes e Relações Exteriores, assim 
como prevê políticas para rendimentos e preços, 
nomeadamente no que tange às políticas 
remuneratórias, privatização, bem como visando o 
controlo da gestão e desempenho das empresas 
públicas.  
De acordo com o documento aprovado no Parlamento, 
o Governo vai implementar políticas de massificação 
desportiva, e definir de critérios de utilização dos 
estádios de forma a conferir maior dignidade ao 
Instituto de Educação Física, actualmente sem 
instalações próprias. O Oge para 2010 aprovado 
comporta receitas em kwanzas estimadas em 
3.092.272.166.646.00 (três triliões, noventa e dois bi-
liões, duzentos e setenta e dois milhões, cento e 
sessenta e seis mil, seiscentos e quarenta e seis 
kwanzas), cerca de 35 mil milhões de dólares, e 
despesas fixadas em igual montante para o mesmo pe-
ríodo.  
Para 2010 prevê-se uma taxa de inflação anual de 13% 
e uma taxa de câmbio média de 88 kwanzas por um 
dólar. O preço médio fiscal de exportação do petróleo 
bruto previsto é de 58 dólares por barril.  
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5 GOVERNAÇÃO 
DESCENTRALIZAÇ
ÃO E CIDADANIA  

 
5.1 Bornito de Sousa quer 
Constituição ajustada á 
realidade dos angolanos  
Jornal de Angola 17 de Dezembro  

 Cidadãos dos nove municípios da Luanda 
apresentaram ontem, os seus subsídios para a 
elaboração da futura Constituição, âmbito do processo 
de auscultação da população.  
No município da Ingombota, o de acto foi orientado 
pelo presidente da Comissão Constitucional, Bornito de 
Sousa, que, na ocasião, defendeu uma Constituição 
ajustada à realidade política, histórica e cultural dos 
angolanos.  
Durante mais de duas horas, o deputado auscultou 
várias inquietações e ouviu propostas e sugestões dos 
munícipes da Ingombota, o enriquecimento da futura 
Lei Magna. O deputado anunciou que a Comissão 
Constitucional da Assembleia Nacional vai lançar, na 
sua, página na Internet, o texto de base da do projecto 
final para a elaboração e da futura Constituição.  
Explicou que "já não é o projecto A, B ou C, mas sim o 
resultado da fusão dos três projectos, fruto de 
contribuições dos cidadãos dirigidas e recolhidas pela 
Comissão Constitucional.  
"Por exemplo, o artigo primeiro é o resultado das 
contribuições do projecto A, B e C, enquanto o artigo  
Segundo é do C e o terceiro é do B.  
No documento estão indicadas as A, I fontes dos vários 
projectos", sublinhou. Acrescentou que o projecto a 
final começa a ser discutido a partir de Janeiro 
próximo. 
 Hoje o povo angolano, explicou, encarar o futuro com 
renovado da esperança, tendo em conta a segurança, a 
estabilidade e o rápido crescimento económico, não 
obstante os efeitos da crise económica e financeira 
global, com a redução dos preços dos principais de 
exportação, como o petróleo e os diamantes. 
Constitucional, Ferreira Pinto, afirmou que a 
consagração na futura Constituição de regiões autóno-
mas, conforme a proposta "A" (sistema presidencialista) 
"não garante a unidade nacional".  
Ferreira Pinto considerou que os fundamentos 
apresentados na proposta "A" sobre a descentralização 
política e administrativa e a consagração de regiões 
autónomas "não são consistentes". Questionou-se por 
que razão a proposta "A" aponta apenas duas regiões, 
enquanto a realidade indica várias regiões que 

abrangem grandes cidades.  
"Angola acaba de sair de uma grande guerra violenta, é 
um país com instituições frágeis e a consolidar-se. Vai 
já o Estado angolano, nesta fase, consagrar este tipo de 
autonomia política? Pensamos que isto não contribui 
para a unidade do Estado", disse o deputado da Co-
missão Constitucional.  
 
Mosaico político  
Na Maianga, o encontro foi dirigido pelo deputado 
João Martins que considerou que as intervenções e 
contribuições apresentadas pelos munícipes reflectem o 
mosaico político e cultural do país.  
Disse que os participantes mostram-se preocupados em 
relação às questões da terra, à organização do poder 
político, dos símbolos nacionais, a garantia de liberdade 
e as garantias fundamentais dos cidadãos.  
"São de facto matérias que os deputados, investidos no 
seu poder constituinte, vão dar o devido tratamento", 
disse João Martins.  
O deputando. Ngola Kabango considera que o debate 
sobre a Constituição, nos nove municípios de Luanda, 
foi um exercício de cidadania e superou as expectativas. 
"Houve participação e penso que continuando assim o 
processo chega ao porto que os angolanos pretendem. 
Eu encorajo ao debate porque é importante que os 
angolanos participem no debate democrático", disse.  
A Comissão Constitucional adiou para a próxima 
segunda feira a reunião que inicialmente estava prevista 
para ontem. O encontro devia discutir o texto base da 
futura Constituição. Actividades idênticas decorreram 
nos municípios do Cazenga , Rangel, Cacuaco, 
Sambizanga, Prenda e Kilamba Kiaxi.  
 

5.2 Jaka Jamba ausculta 
trabalhos da Constituição 

        Jornal de Angola 19 de Dezembro de 2009  

Uma delegação da Comissão Constitucional chefiada 
pelo deputado Almerinda Jaka Lamba esteve ontem em 
Caxito, província do Bengo, para auscultar a população 
local sobre os três projectos da futura Constituição do 
país.  
Durante um debate, Jaka Lamba ouviu atentamente as 
opiniões dos cidadãos e disse que foi um momento 
bastante interessante, vez que as pessoas expuseram li-
vremente as suas sugestões e opiniões sobre os 
projectos.  
O deputado disse ter havido contribuições que podem 
ser consideradas mais valias e que tomou boa nota das 
propostas que vão ser encaminhadas à comissão técnica 
para enriquecimento do texto final.  
 “ Foram elaboradas três matrizes para permitir que o 
povo tenha uma palavra a dizer, em tudo que está a ser 
feito para dignificação do homem angolano Jaka  
Jamba. Estiveram presentes administradores comunais, 
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entidades relegiosas, tradicionais, membros dos partidos 
políticos, policia nacional, oficiais das Forças das 
Angolanas e membros da  sociedade . 
 

5.3 Comissão Constitucional 
aprecia texto base da futura 
Constituição  

            Jornal de Angola 21 de Dezembro de 2009  

A Comissão Constitucional reúne hoje, às 15HOO, na 
Assembleia Nacional, tendo como ponto principal na 
agenda de trabalhos a apreciação do texto de base para 
o projecto final da Constituição da República.  
Inicialmente marcada para quinta-feira (foi adiada a 
pedido da UNITA), a plenária da Comissão 
Constitucional tem na agenda de trabalhos a apreciação 
das actas de três reuniões anteriores e o balanço do 
plano de deslocações dos deputados às províncias.  
Em declarações ao Jornal de Angola, o porta-voz da 
Comissão, Samuel Daniel, disse que a sessão de hoje 
está aberta a assistência do público. A sessão de amanhã 
(hoje) é aberta ao público, e os interessados em assisti-
la devem inscrever-se no período da manhã na sala 4 da 
Assembleia Nacional – disse.  
O texto de base para o projecto final da Constituição da 
República é o resultado da condensação dos três ante-
projectos (A, B e C), feita pela comissão técnica, que 
remeteu a Comissão Constitucional, no passado dia 15, 
durante uma plenária que tinha na agenda, além da 
recepção do referido texto, a apreciação das actas 
pendentes das reuniões anteriores e uma informação 
sobre os trabalhos da comissão técnica.  
A elaboração da proposta do projecto final decorre 
paralelamente ao debate público e ao debate interno (a 
nível do grupo técnico) sobre questões específicas dos 
três textos constitucionais, segundo recomendação feita 
numa das reuniões da Comissão Constitucional, órgão 
da Assembleia Nacional encarregue de elaborar a nova 
Constituição da República. 
A comissão Constitucional é integrada por 45 membros 
efectivos, em representação das forças politicas com 
assento parlamentar. A composição do referido órgão 
segue o princípio da proporcionalidade, tendo em 
referência a representação das forças politicas como 
referência a representação parlamentar resultante das 
eleições legislativas de Setembro de 2008. O MPLA 
tem 35 assentos, UNITA (6), O PRS (2) a FNLA (1) e a 
Nova Democracia Coligação Eleitoral (1). 
 

 
5.4 FNLA promete fiscalização 
serrada aos actos e programas 
do Governo  
Jornal de Angola 25 de e Dezembro de 2009 

O presidente da bancada parlamentar da FNLA, Ngola 

Kabangu, espera que 2010 seja o ano de arranque dos 
grandes programas sociais do Governo, como a 
melhoria. No fornecimento de água e energia eléctrica, 
assistência sanitária condigna e a garantia de segurança 
alimentar dos cidadãos. 
Em declarações ao Jornal de Angola que o convidou a 
fazer um balanço sobre o ano prestes a terminar e a 
perspectivar o de 2010, o chefe da bancada da quarta 
força política representada no Parlamento considerou 
que a execução do Orçamento Geral do Estado (OGE) 
e do Plano do ano todavia em curso, tal como nos 
anteriores, "não foi muito famosa", razão pela qual 
promete uma fiscalização serrada às acções do 
Governo, durante 2010.  
"É verdade que foram reabilitadas muitas infra-
estruturas como estradas e pontes, mas também não 
deixa de ser verdade que outros sectores ficaram muito 
aquém das expectativas criadas", acrescentou Gola 
Abanou que prometeu uma fiscalização com "grande 
sentido patriótico" ao longo do próximo ano.  
"Vamos dar continuidade à nossa acção fiscalizadora, 
através de delegações que irão deslocar-se às províncias, 
bem no seio das comissões permanentes de trabalho da 
Assembleia Nacional em que a FNLA está 
representada", assegurou o deputado.  
Mais controlo e rigor na fiscalização é o que defende, 
igualmente, a coligação Nova Democracia, pelo menos 
no que se refere aos serviços de distribuição de energia 
eléctrica. Este apelo foi lançado, este mês, pelo 
deputado Quintino Moreira, durante a aprovação do 
OGE para 20 10 e Plano Nacional referente ao biénio 
2010-20 11. O deputado referiu-se à questão da 
corrupção e defendeu a criação de instrumentos legais 
para combater essa prática.  
Durante a aprovação dos dois documentos, a UNITA, 
maior partido da oposição, votou contra, o PRS, ter-
ceira maior força política, absteve-se, enquanto a FNLA 
e a coligação Nova Democracia votaram a favor.  
Na declaração política de sustentação do voto emitido, 
a líder da bancada da UNITA, Alda Sachiambo, reco-
nheceu que o Plano apresenta melhorias de forma, por 
incluir uma matriz dos problemas actuais e as medidas 
políticas para atingir os objectivos, mas considerou-as 
insuficiente . 

 
5.5 Victor Narziso Administrador 
do Cazenga  

       Jornal de Angolese  26 de Dezembro de 2010  

O administrador do Cazenga disse que estão a construir 
o hospital municipal, cuja obra está já bem avançada, 
poderá ser inaugurada em Janeiro de 2010. "É um 
hospital enorme que vai dar solução aos problemas de 
saúde e assistência sanitária que temos enfrentado. Por 
outro lado, vai poder servir também Kilamba Kiaxi e 
Viana, porque ele fica na área do Grafanil. No próximo 
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ano começa a funcionar, neste momento estamos a ver 
o problema dos arruamentos que dão acesso ao 
hospital, os esgotos, energia eléctrica e os funcionários", 
garantiu.  
O saneamento básico é outra área que beneficiará de 
melhoria no próximo ano. ''A avenida Hoji-Ya-Henda, 
onde está a escola 15, está a ser reabilitada, as obras vão 
cuidar também do saneamento, o mesmo acontece com 
a rua A, ela já tem esgotos montados, mas ainda não 
começaram a funcionar porque ainda estão a terminar 
as obras. O sistema de drenagem no Cazenga está a 
bom ritmo, comporta dois focos principais, que são: a 
construção da vala Cariango/Cazenga e da vala do 
Soroca, onde vão escoar praticamente todas as águas do 
Cazenga. Enquanto isso, não termina. O que estamos a 
fazer é limpar as valas que estão em céu aberto, no 
sentido de as águas escoarem para Cacuaco e Kilamba 
Kiaxi", informou.  
Quanto as demolições, o administrador prometeu que 
os visados serão justamente indemnizados. "Alguns 
moradores, cujas casas serão demolidas, poderão ficar 
mesmo aqui no município, porque vamos construir 
vinte mil casas, no projecto de requalificação do bairro 
Tunga-Gó, mas outros irão para o Zango", disse.  
O Centro Comunitário da juventude, segundo o 
administrador, está quase pronto e começará a 
funcionar no próximo ano, isso para melhorar a 
recreação juvenil. "Está previsto apoio a algumas 
iniciativas privadas, como é os cines Cazenga e África", 
informou.  
"Os armazéns do Hoji-ya-Henda vão fechar, porque 
não temos ali armazéns, são lojas, barracas e quintais, 
totalmente inadequados para o comércio".  
 

5.6 Medidas para “ tolerância 
zero “ em estudo  

        Jornal de Angola 29 de Dezembro de 2009  

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, 
pediu ontem, em Luanda, a conjugação de esforços de 
todos os angolanos para que comece um processo 
participativo e inclusivo de consolidação da paz, 
reconstrução nacional e desenvolvimento sustentável 
em que cada um possa encontrar um lugar de 
intervenção".  
O Presidente José Eduardo dos a Santos falava ontem 
de improviso na cerimónia oficial em que, em 
companhia da primeira-dama, Ana Paula dos Santos, 
recebeu cumprimentos de fim de ano de membros dos 
órgãos de soberania, das autoridades tradicionais, da 
sociedade civil, partidos políticos e de funcionários da 
Presidência da República.  
O Chefe de Estado pediu para que cada angolano neste 
processo de reconstrução e desenvolvimento encontre 
o lugar para a realização do seu sonho de hoje e do fu-
turo, ao propor que todos o acompanhassem num 

brinde ao povo angolano para um ano novo muito 
próspero.  
José Eduardo dos Santos anunciou o início de uma 
nova era no próximo ano, pelo que pediu que todos os 
angolanos acompanhem o Governo que chefia neste 
esforço.   
"Começa uma nova era que nos, permita irmos 
atacando os problema, mas que foram relegados para 
segundo plano, porque tínhamos outras prioridades, 
seja no contexto da consolidação da paz e da 
reconciliação nacional, seja contexto da reconstrução 
nacional", disse.   
  
Medidas legislativas   
 O Presidente da República anunciou que estão em 
estudo medidas nos planos legislativo, institucional e 
partidário no sentido de estar levar à prática de forma 
sustentado da aquilo que foi considerado como sendo  
a intenção de estabelecer tolerância zero em relação à 
falta de transparência e à má gestão".  
O Presidente José Eduardo dos Santos reafirmou a 
necessidade de se promover uma nova atitude ter mais 
responsável perante o trabalho e gestão da coisa 
pública, uma recomendação saída do VI Congresso do 
partido do Governo.  
Cerca de três mil pessoas, entre membros do Governo, 
deputados (e representantes da sociedade civil, 
deslocaram-se ao Palácio Presidencial para apresentar 
votos de feliz ano novo ao Presidente da me República. 
A gala de apresentação de cumprimentos ao Presidente 
República foi animada pelas bandas Semba Muxima e 
Movimento, e pelos músicos Dodó Miranda, Ary, 
Bangão, Big N elo, Pérola e Matias Damásio.  
Governo com menos membros que o actual. 
O Presidente José Eduardo dos Santos, anunciou 
ontem que dentro de poucas semanas deve concluir a 
reflexão sobre a criação de um Governo com menos 
membros que o actual.  
A recomendação saída do último congresso do MPLA 
está em estudo e "tão logo haja nova Constituição esse 
Governo pode ser formado", garantiu o Presidente 
angolano.  
José Eduardo dos Santos disse que o partido do 
Governo enriqueceu o seu projecto de sociedade para 
Angola, apresentado aos eleitores no ano passado, 
traçou orientações estratégicas e definiu objectivos de 
curto, médio e longo prazo, que devem começar a ser 
materializados a partir dos primeiros meses do próximo 
ano.  
O Chefe de Estado afirmou que todos os angolanos 
têm o dever de organizar, incentivar e apoiar os 
jogadores para que consigam o melhor resultado 
possível no Campeonato Africano das Nações "Orange 
Angola '2010".  

 



 
 

13 
 
 

5.7 PR cria gabinete para gestão 
da politica de quadros  
    Jornal do País  30 de Dezembro  

Depois de ter tecido críticas à política de gestão de 
quadros seguida pelo o  MPLA  no VI congresso deste 
partido, que culminou com o afastamento de Virgílio 
de Fontes Pereira do secretariado  do bureau político, 
José Eduardo dos c Santos mantém as mesmas preo-
cupações em relação ao país no seu no seu todo.  
Com efeito, este semanário apurou que a direcção dos 
recursos humanos o do Conselho de Ministros foi 
desactivada e criado um Gabinete de Gestão a da 
Política de Quadros afecto ao Presidente da República. 
De acordo com o Diário da República publicado a 1 de 
Outubro do ano a em curso, o novo gabinete terá uma 
composição de 34 funcionários, mas que ainda não se 
sabe quem ocupará a e nova pasta.  
Tanto quanto este jornal apurou, o actual director do 
gabinete do Presidente da República, Frederico 
Cardoso, tem sido a pessoa que se tem encarregado do 
assunto, estando o mesmo na incumbência, desde á 
origem, de um processo de cadastramento dos quadros 
angolanos formados no pais e no estrangeiro.  
Sob a alçada deste processo estão os quadros médios e 
superiores já formados em Angola e no exterior sobre 
os quais o país pretende ter o controlo.   
A gestão dos quadros angolanos tem levantado 
polémica, de há um algum tempo a esta parte, 
nomeadamente na inserção dos mesmos em vários 
organismos internacionais e do sistema das Nações 
Unidas, onde Angola aparece mal representada.  
Internamente, e face às políticas de algumas empresas 
influentes do sector petrolífero, foi lançado há alguns 
anos a política de angolanização consubstanciada na 
promoção de mais de quadros na cadeia de comando 
dessas empresas.  
Entretanto, o sector da construção m civil é o que 
regista um elevado número de pessoal expatriado sem 
qualificações médias e superiores, num claro prejuízo 
dos técnicos angolanos,) podendo-se o mesmo notar 
noutras áreas de serviços em que nunca é obedecido o 
princípio da primazia ao recurso ao mercado angolano 
para o recrutamento de mão de obra.  
O Governo angolano já havia realizado em Luanda, em 
Novembro de 2004, um encontro de quadros na di-
áspora que visou apresentar as perspectivas de inserção 
dos mesmos no pais dadas as oportunidades de oferta 
de empregos gerada pelos índices de crescimento que 
Angola estava a conhecer.  
De lá para cá, este passo, criação do Gabinete de 
Gestão da Política de Quadros é o primeiro acto 
concreto que reflecte a preocupação do estado 
angolano para com a inserção dos quadros angolanos 
na vida nacional.  
A direcção dos recursos humanos do Conselho de 

Ministros tem realizado há já algum tempo, um 
processo de cadastramento de todos os quadros médios 
e superiores em toda a Angola que, segundo fonte do o 
 País estender-se ao exterior dos pais.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

14 
 
 

6 URBANISMO E 
HABITAÇÃO 

6.1 UNITA pede ao Governo que 
acabe com especulação  

           Jornal de Angola  3 de Dezembro de 2009 

A UNITA fez um apelo ao Governo no sentido de 
estancar a especulação dos preços no sector imobiliário. 
Segundo o secretário-geral do maior partido da opo-
sição, Abílio Camalata Numa, que falava ontem em 
conferência de imprensa, é preciso criar programas que 
permitam aos angolanos terem acesso a financiamento 
bancário para compra de habitação. 
 "Há que parar com a especulação imobiliária. Um 
apartamento com um custo real de 300 mil dólares é 
vendido a 1,4 milhão de dólares. Há que lançar 
programas que favoreçam a compra de habitação 
bonificada para os jovens e programas que facilitem o 
financiamento para a compra de habitação a quem não 
tem", defendeu Camalata Numa o secretário geral da 
UNITA chamou a atenção para as dificuldades que en-
frentam empresas angolanas do sector da construção 
civil, que, segundo aponta, estão forçadas a despedir os 
trabalhadores. Camalata Numa disse ainda que, num 
momento em que se encontram em debate na 
especialidade o  Plano . 

 
6.2 O Rocha Pinto, na Mira da 
Urbanização! 

        Folha 8 05 de Dezembro de 2009 

O bairro do Rocha Pinto, é uma periferia que se encon-
tra perto dos empregos urbanos, dos mercados e dos 
serviços sociais, tendo estado à aumentar o valor 
pecuniário e simbólico das suas terras, fruto da 
especulação imobiliária que vai tomando conta dos 
terrenos mais apetecíveis que são os ribeirinhos a nova 
via estabeleci da que será ainda mais valorizada com a 
instalação da denominada nova " Marginal", é um 
exemplo de Musseque em transição, que tem níveis 
elevados de pobreza, mas comparativamente com os 
outros bairros peri-urbanos, chega a ter melhor acesso a 
infra-estruturas e serviços, a densidade de ocupação das 
casas são altas e com proporções elevadas de pessoas 
provenientes de outras províncias.  
E seguramente, um dos bairros da cidade de Luanda 
qualificado como peri-urbano, e já foi considerado, 
como dos mais emblemáticos, pelo facto de ter sido lá 
onde se concentravam o maior nível de pobreza da 
cidade, hoje seguramente que já não tem este condão, 
porque outros bairros ainda mais pobres foram 
surgindo, o facto de a cidade ir se estendendo 
significativamente para o Sul, foi alvo de alguns 

investimentos individuais fazendo com que o bairro 
tenha hoje uma apresentação menos precária, do que os 
outros bairros da sua categoria em termos de génese.  
O Rocha Pinto, é um bairro de contrariedades onde, 
apesar auto-construção"selvagem" " que se observou 
naquela parcela do território da Maianga, por incúria da 
Administração, não podemos de sublinhar que houve 
iniciativas peregrinas que despertaram à atenção de 
alguns estudiosos da Arquitectura e do Urbanismo, 
como foi caso duma construção feita por um antigo 
funcionário da refinaria de Luanda que construiu, a sua 
própria casa através de tubos de perfuração que já não 
eram úteis para Indústria petrolífera, reciclou com um 
piso superior com a fachada que simbolizava um gorila 
sentado, não fosse ele um homem originário de 
Cabinda, que pretendeu simbolizar uma das marcas 
mais conceituadas da floresta do Maiombe, no Rocha 
Pinto.  
Um bairro que tem a particularidade, de ser um 
Musseque em transição, na medida em possui uma 
mistura de um Musseque de transição e outra de 
Musseque periférico, porque apesar de ter um elevado 
nível de pobreza, possui em determinadas áreas do 
bairro, alguma facilidade de acesso, nomeadamente na 
denominada área dos "Langas" " de resto uma 
expressão pejorativa que tem sido usada na periferia, 
para qualificar os nossos irmãos provenientes da 
Republica Democrática do Congo, é uma área onde 
podemos encontrar os acessos basicamente facilitados, 
quanto ao facto de ser periférico, deve as circunstâncias 
criadas da sua própria génese, e agudizada pela evo-
lução da guerra civil depois da independência, e até 
após os resultados eleitorais de 1992, onde as áreas 
rurais e não só tornaram-se instáveis em perigosas, 
provocando vagas sucessivas de imigração para Luanda, 
inicialmente as famílias deslocadas procuravam refúgios 
perto dos seus familiares, que migraram mais cedo para 
Luanda, e o Rocha Pinto pela sua localização geográfica 
se transformou numa "rota obvia".  
O Rocha Pinto hoje faz parte da urbanização, em 
virtude do crescimento acelerado do inevitável do fenó-
meno da urbanização, que graça a nossa capital, que 
segundo alguns estudos feitos apontavam que Luanda, 
sofreu uma quadruplicação da "sua" população e como 
prova disso, é que passou de 948.000 habitantes no 
censo de1983, para cerca de 3.200.000. (Segundo esti-
mativas do INE, de 2000).  
Segundo alguns estudos avulsos, dão conta, que a 
população que constitui hoje o território do Rocha 
Pinto é estimada em 1.500.000 habitantes, população 
esta que é constituída por uma amalgama de diversas 
origens e sensibilidades, é um bairro com falta de 
saneamento básico, sem uma traça urbana definida, sem 
arruamentos, onde abunda as construções precárias, é 
visível a ausência de condições de habitabilidade, é 
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notaria a autoconstrução anárquica, que em termos 
práticos se traduz em dinheiro mal gasto, da parte dos 
sacrificados cidadãos, que procuram com toda justiça 
realizar um dos postulados da constituição que é o 
direito habitação, que na cimeira de Estrasburgo de 
1996, cujo tema presidente foi o da habitação, ficou 
patente naquela cimeira que a autoconstrução ainda é 
melhor via para acudir o direito habitação, porque os 
governos dificilmente conseguem por si sós, cobrir esta 
lacuna social.  
Portanto, a via que melhor se enquadra para nós ainda 
é a auto – construção dirigida, isto é o cidadão constrói, 
e Administração faz o acompanhamento técnico e 
orientador, no sentido de se evitar as construções 
"brawnianas" até aqui verifica das, com casas feitas com 
muros de " inveja" onde os caminhões entravam para o 
interior destas casas e ninguém conseguia ver sequer 
espreitar para o interior do quintal.  
Falar da requalificação urbana do Rocha Pinto, implica 
falar, de um Ordenamento daquele Território do 
Município da Maianga, pressentimos que hoje a 
tendência das imobiliárias é a de tomar conta dos ter-
renos mais apetecíveis e que se apresentam como 
ribeirinhos para nova via que estabelecida.  
O facto de este bairro ter a particularidade de poder 
casar-se com outros bairros que o circundam, que faz 
com tenha um estatuto diferente do havia tido, acaba 
por ser importante não só para o próprio bairro, como 
para a própria estruturação de urbanização dos bairros 
que lhes são vizinhos, quer dizer que começa a ser 
estruturante pela traça da cidade, os investimentos 
pessoas que foram feitos que resultou no actual 
figurino do bairro, mesmo que ainda precário mas 
acaba por ser diferente daquele que se verificava no 
inicio dos anos de 1980.  
"Quando o Estado derruba uma casa num determinado 
bairro precário, deve devolver um nível e qualidade de 
vida mais elevado para estes cidadãos, e nunca deve por 
e simplesmente, mandar para ortigas os seus habitantes, 
esperamos que este cenário não se verifique no Rocha 
Pinto, até porque o estado deve assegurar a protecção e 
integração dos cidadãos, visando o seu desen-
volvimento integral. Este é o modelo puro e duro, de 
justiça social que se pretende para Angola"  . 

 
 
6.3 Projecto de auto-construção 
para angolanos repatriados  

             Jornal de Angola 15 de Dezembro de 2009 

Um projecto de auto-construção dirigida para apoiar os 
angolanos provenientes da República Democrática do 
Congo (RDC) começa a ser desenvolvido no próximo 
ano, na localidade de Mbanza Mazina, município de 
Mbanza Congo, província do Zaire.  
 

A directora provincial da Assistência e Reinserção 
Social, Madalena das Dores, que revelou o facto ontem, 
à Angop, em Mbanza Congo, disse que o projecto vai  
beneficiar  63 famílias, correspondendo a 171 pessoas, 
que não conseguiram determinar o seu destino final.  
"Neste preciso momento, esses compatriotas estão 
abrigados em tendas que o Governo Provincial, através 
do Ministério da Assistência e reinserção Social 
(MINARS) e parceiros, instalou na localidade de 
Mbanza Mazina, onde, no próximo ano, começa a ser 
executado o projecto de auto-construção dirigida, em 
prol desses concidadãos", explicou.  
Esclareceu que o projecto consiste na atribuição, aos 
contemplados, de lotes de terreno e de material de 
construção, principalmente de chapas de zinco para a 
edificação de moradias de baixa renda.  
Na localidade de Mbanza Mazina, acrescentou, está 
também a ser desenvolvido um projecto agrícola, 
visando garantir a dieta alimentar desses angolanos.  
A Empresa Nacional de Mecanização Agrícola 
(Mecanagro) já preparou terras aráveis para o cultivo e 
que, a partir desta semana, começam a ser distribuídos 
aos beneficiários", referiu.  
Madalena das Dores disse igualmente que, para além 
deste projecto agrícola, o Governo Provincial, através 
da direcção local do Ministério da Assistência e 
Reinserção Social passa também a apoiá-los men-
salmente com bens alimentares, num período de três 
meses. A localidade de Mbanza Mazina dista cinco 
quilómetros de Mbanza Congo, a capital da província 
do Zaire.  

 
6.4 Investimento de 1,2 milhões 
USD em fábrica de portas 
seccionadas  
Jornal o País 18 de Dezembro de 2009 

A 2P, Portas e Perfis, empresa produtora instaladora de 
portas seccionadas e automatizadas, terá a sua fábrica 
construída em  2001 . 
A ser construída no quilómetro 36, estrada de Catete, a 
nova unidade fabril da empresa está orçada em 1,2 
milhões USD.  
Há dois anos no mercado a empresa detém a 
exclusividade no fabrico e montagem de portões 
seccionados e grades de enrolar. "  
Com um investimento inicial de 500 mil USD a 2P 
contabilizou um milhão de USD em melhorias para as 
suas instalações provisórias, em que se aloja até à 
finalização da nova unidade fabril.  
Felipe Santos, sócio gerente da 2P em conversa com o 
Expansão afirmou que: "constatámos que estes 
produtos não eram comercializado no País, quem 
precisasse teria que recorrer a mercados como África 
do sul, Europa e esperar muito tempo, na eventualidade 
da compra não havia facilidades de encontrar quem 
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instalasse de forma correcta."  
Para além dos portões para residência a empresa 
produz também portões industriais para pavilhões, para 
armazéns e centros logísticos. 
Hoje a empresa conta com uma mão-de-obra nacional 
capaz de fabricar e montar estes produtos.  
Segundo Felipe Santos, inicialmente a empresa 
começou a trabalhar em várias vertentes, "tínhamos que 
divulgar o produto e para tal utilizamos a Constrói 
Angola, trabalhar na produção e na instalação 
utilizando  
Formação a futuros agentes. Neste momento já 
estamos com um agente na província e Huíla, mas o 
programa  
 Der-se para as demais províncias pretendemos obter o 
maior de mero de agentes possíveis".  
 A 2P, Portas e Perfis, conta da uma carteira de clientes 
diversificada, de que constam empresas de construção 
portuguesas, brasileiras, angolanas e também 
particulares.  
"Estamos a falar dos construtores principais, Soares da 
Costa Teixeira Duarte, Eusébio, Mata GIL, diversos 
instaladores estrangeiros que estão cá, bancos COI 
BFA, o BESA, e particulares de média e alta", declarou 
Fernando Santos. O gestor salientou aprovação deste 
projecto por parte  da agência nacional de ANIP, 
superou a expectativa "Tem-se notado uma melhor 
funcionamento da agência, como do Guinche Único, 
portanto foram os dois organismos que constatei que 
estão a cumprir: missão efectivamente."  

 
 

6.5 O Banco do Brasil intensifica 
actuação no domínio do crédito 
imobiliário  
Jornal de Angola  30 d e Dezembro de 2009 

O Banco do Brasil (BB) está empenhado em 
intensificar a sua actuação no crédito imobiliário. Em 
reunião no Secovi-SP, os vice-presidentes do Banco do 
Brasil, Paulo Rogério Caffarelli (Pequenas e Médias 
empresas) e Allan Simões Toledo (Negócios 
Internacionais). Acompanhados de vários directores da 
instituição apresentaram planos, produtos, serviços e 
estrutura para compradores e empresas de mercado 
imobiliário.  
"Analisamos o cenário e vimos que não poderíamos 
ficar fora dessa área. Temos interesse em ampliar o 
relacionamento com as empresas e estamos 
estruturados para atender o sector, com agilidade e 
conhecimento. O que procuramos é uma parceria com 
o mercado, um relacionamento de longo prazo", afir-
mou Allan Toledo.  
De acordo com Paulo Caffarelli que falou em nome do 
presidente do BB, Aldemir Bendini, a meta é 
incrementar as operações a pessoas físicas e jurídicas. 

"Estamos prontos para receber propostas enquadradas 
no Programa Minha Casa, Minha Vida já temos alguns 
projectos assinados".  
Segundo o presidente do Secovi – SP, João Crestana, a 
presença da equipa do BB na entidade mostra a 
vontade do banco de quebrar paradigmas e trazer de 
novo para, concorrência. "O Banco do Brasil “ dedica-
se cada vez mais ao sector, conferindo prioridade ao 
crédito imobiliário".  
Por sugestão do vice-presidente de Programas 
Habitacionais do Sindicato , Flávio Prando, foi 
aprovada a instituição de um grupo de trabalho 
conjunto com o BB para conhecer normativas e propor 
aperfeiçoamentos. "Vamos começar a trabalhar no 
início de Janeiro", garantiu.  
 
 

6.6 V Gardens premiado como 
melhor empreendimento em 
África 2009  
Jornal o País 18 de Dezembro de 2009  

O prémio de melhor empreendimento em África do 
Europe & África Property Awards 2009 foi atribuído a 
Vivendi Plaza, a imobiliária responsável pela 
comercialização de um dos mais recentes e luxuosos 
projectos de Luanda, o V Gardens. A cerimónia de 
entrega deste prémio decorreu em Londres, no dia 16 
de Outubro e contou com a presença da Embaixadora 
angolana no Reino Unido, Ana Maria Teles Carreira. 
Na semana passada a administração do empreen-
dimento procedeu à entrega do prémio à cidade de 
Luanda que foi recebido pelas mãos da vice-gover-
nadora Juvelina Imperial.  
O Property Awards que trabalha em parceria com a 
cadeia americana de televisão CNBC, e é um dos 
organismos mundiais mais conceituados na atribuição 
de prémios no ramo da construção e imobiliário, que 
visa estimular a qualidade e a excelência da construção 
no mundo. O projecto V-Gardens, em Talatona -
Luanda Sul, traz o primeiro prémio do género para o 
País.  
A quando da recepção do prémio, Ana Carreira 
afirmou que ''Angola está a começar a colocar a sua 
bandeira no mundo em diversas áreas, apesar das 
diversas dificuldades existentes no país." A em-
baixadora acrescentou que "temos conseguido 
demonstrar que se consegue implementar projectos 
sólidos, contribuindo para o crescimento ao mais alto 
nível. Espero que no próximo ano possam haver mais 
empresas e projectos angolanos a serem reconhecidos, 
mundialmente."  
O administrador da Vivendi  Plaza, Moe Nesr, referiu 
também que e "a atribuição deste prémio representa 
mais do que o reconhecimento da qualidade do 
projecto. É o reconhecimento de um percurso que a 
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Vivendi  Plaza continua a fazer no sentido demonstrar 
uma nova Angola ao mundo. Um país que se renova 
ano após ano, ultrapassando-se cada vez mais nos seus 
padrões de exigência"  
Constituída em 2005, a Vivendi Plaza opera 
principalmente como uma Empresa de desenvolvimen-
to comercial e residencial, a outro nível, a empresa 
também funciona como consultora em projectos de 
design e desenvolvimento imobiliário junto de terceiros.  
O  V  Gardens é um condomínio fechado de 20 
vivendas com 850 metros quadrados, construído pela  
Edifer Angola com um modelo arquitectónico que 
procura dar atenção aos pormenores de designo 
Segundo os mentores do projecto cada vivenda tem "o 
seu próprio carácter e individualidade, mantendo por 
outro lado uma harmonia completa ao longo de todo o 
condomínio. O uso de materiais como Madeira e Pedra 
são conjugados com quedas de água e cornos verdes 
dos jardins. Segundo JuveLina Imperial, que 
parabenizou administração do projecto, o prémio é 
motivo de orgulho e vem dignificar car a cidade de 
Luanda. 

 
6.7 Viver na Nova Vida  

         Jornal o País  18 de Dezembro de 2009  

A urbanização Nova Vida, em Luanda Sul, vai contar 
com mais um empreendimento. Dá pelo nome de 
Viver, cobre cinco hectares, envolve, na sua primeira 
fase, um investimento de USD 100 milhões  e apresenta 
a particularidade de se destinar às camadas mais jovens 
da população.  
O novo projecto urbanístico procura associar elevados 
padrões de qualidade a preços considerados acessíveis, 
objectivo que levou os promotores a desenvolver um 
sistema de financiamento flexível, o qual permite o 
pagamento em prestações que se querem adaptadas à 
capacidade dos potenciais interessados. Um TO custa 
USD 170 mil. Os interessados poderão optar por urna 
entrada inicial de 30% do valor do imóvel no valor de 
USD 51 mil  
Comprometendo-se com 29 prestações de USD 
3.517,24 cada e, no momento de entrega das chaves, 
pagarão o valor residual de USD 17 mil. Já um T3 é 
comercializado ao preço de USD 440 mil, sendo a 
entrada, seguindo a mesma filosofia de pagamento, de 
30% do valor total do imóvel, tendo cada uma das 29 
prestações subsequentes o valor de USD 9.103,45. Para 
ficar na posse definitiva do apartamento o comprador 
entregará mais USD 44 mil. Todos os apartamentos, 
independentemente da respectiva tipologia, têm direito 
a um lugar de garagem. As lojas são comercializadas a 
USD 450 mil e USD 650 mil, consoante a área 
adquirida seja de 100 ou 150 metros quadrados.   
O ordenamento paisagístico alvo de um projecto 
próprio e vai dotar a nova urbanização de espaços 

verdes, quadra de ténis e parque infantil. Nesta primeira 
fase, o complexo abarca oito edifícios de cinco pisos 
servidos por elevadores, compreendendo 320 
apartamentos (TO, T1,T2 e T3) e parque de 
estacionamento cave. Abrange ainda a venda (lojas seis 
restaurantes ou cafetarias. A entrega aos proprietários 
far-se-á a partir de Março de 2012.   
 O novo complexo imobiliário assinatura da GOP 
arquitectos, sendo a construção da responsabilidade 
ARC. A comercialização está a cargo e a promoção 
cometida á Living , Gestão e Promoção Imobiliária , a 
empresa imobiliária do Grupo Genius que está  a 
construir o edifício Torres do Carmo .  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


