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1  REDUÇÃO DA POBREZA

  E ECONOMIA 

1.1  Combate à pobreza em Tchicala 
Tcholohanga
Jornal de Angola 
01 de Maio de 2011

O município da Tchicala Tcholohanga, um dos 11 
que com põem a província do Huambo, começou a 
executar este ano o Programa Municipal Integrado de 
Desenvolvimento Rural e de Combate à Pobreza. Em 
curso encontra-se já em construção escolas primárias na 
vila da Tchicala e nas comunas do Samboto, além de um 
centro de saúde equipado para assistir a popu1a ção da 
comuna do Mbave. 
“A saúde e a educação das popu lações preocupam-nos. 
Por isso, te mos também em construção outro centro de 
saúde na comuna do Samboto e fizemos o lançamento 
do concurso público para a cons trução de uma escola 
com seis sa las, na ombala de Cangombe”, con fessou 
ao Jornal de Angola a admi nistradora do município, 
Benvinda Naculembe. 
Além das acções traçadas pelo governo do Huambo, por 
orienta ção do Ministério da Saúde, a ad ministração do 
município está a le var a cabo um programa de cuida dos 
primários de saúde na Tchicala Tcholohanga, que num 
passado mui to recente enfrentou sérias dificul dades com 
a falta de medicamen tos, manutenção de infra-estrutu-
ras e transportes, e alimentação dos doentes. 
Benvinda Naculembe assegura que com este programa, 
que decor re há três meses em toda a extensão munici-
pal, estão a ser superados vários problemas e começam 
a ve rificar-se melhorias significativas na vida das 
populações. 
“Os nossos doentes já são assisti dos em melhores condi-
ções, com mais qualidade alimentar e medi camentosa e 
isso faz-nos augurar um futuro ainda melhor no capí-
tulo da saúde”, referiu. 
Na sede municipal, o funciona mento integral do 
Hospital local é um facto que origina o orgulho dos habi-
tantes e deixa a administradora visivelmente satisfeita. 
A unidade sanitária possui capacidade de in ternamento 
para 60 pessoas, o que, juntado aos quatro centros e aos 
nove postos de saúde espalhados pelas restantes comunas 
e ombalas, tem servido os mais de 114.547ha bitantes de 
todo o município, que agora evitam deslocações desne-
cessárias à cidade do Huambo. 
“Não temos médicos suficientes para acudir aos grandes 
problemas, temos apenas um médico no hospi tal e 
outro que está cá a trabalhar no âmbito do programa de 
combate à malária”, queixou-se. 
O município tem três comunas e, tendo em conta o 

rácio que o Minis tério da Saúde ditou, falta um bom 
número de médicos, mas referiu que os dois que existem 
vão acu dindo às situações pontuais e me nos graves. 

Cinco mil sem escola 
Cerca de cinco mil crianças estão fora do sistema normal 
de ensino no município da Tchicala Tcholohanga. A pre-
ocupação da adminis tração prende-se com o aumento do 
número de professores, para ser possível incluir todas as 
crianças com idade escolar no sistema nor mal de ensino. 
“Durante o ano transacto, rece bemos cerca de 460 
novos profes sores, que foram distribuídos pelas diver-
sas comunas e aldeias do mu nicípio, mas este número 
ainda não cobre todas as necessidades do sec tor da edu-
cação. Temos apenas 66 salas de construção definitiva, 
para um total de 29 mil alunos distribuídos pelos vários 
níveis do ensino primário ao primeiro ciclo”, aponta 
Benvinda Naculembe. 
Para o segundo ciclo, o municí pio conta este ano lectivo 
com duas turmas da Escola de Professores do Futuro 
(EPF), que teve uma boa adesão por parte dos jovens 
locais. A formação decorrerá num período de quatro 
anos. 
“Estamos em crer que daqui a quatro anos teremos 
cerca de 90 professores formados aqui na Tchicala, que 
poderão suprir o défice que temos e ajudar a reduzir o 
nú mero de crianças fora do sistema normal de ensino”, 
aspira confian te. O sector da educação no municí pio 
conta actualmente com 17 uni dades escolares de cons-
trução defi nitiva e mais de 54 escolas comuni tárias 
construídas por iniciativa das populações. O município 
dispõe ainda de uma biblioteca apetrecha da com mais 
de 1.600 livros, entre científicos, didácticos e infantis, e 
um cyber-café com oito computa dores, que proporciona 
um aumen to de conhecimentos aos estudan tes. A reabi-
litação das infra-estru turas escolares e respectivo apetre-
chamento insere-se no Programa de Desenvolvimento 
Municipal (PDM), que é executado em parce ria com 
a Organização Não-Gover namental Save the Children 
e a pe trolífera Chevron, que disponibili zaram 120 mil 
dólares para a aqui sição de equipamentos.

Operação tapa buracos 
Para permitir uma circulação mais segura, a administra-
ção mu nicipal está a realizar operações de tapa buracos 
em várias comunas. 
“Iniciámos o trabalho na sede do município e nos próxi-
mos tempos, à medida que nos forem disponibi lizadas as 
verbas necessárias, va mos materializar acções semelhan-
tes a sul do município, mais exacta mente nas com unas 
do Sambo e do Samboto, passando necessaria mente 
pela localidade de Cangombe”, assegura Benvinda 
Naculembe. Para se chegar às comunas do Sambo e do 
Samboto existem duas alternativas. Uma resulta de uma 
empreitada da responsabilidade do governo provincial, 
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e a outra é um troço que sai das imediações do cruzeiro 
para o Sambo e Sambo to, alcançando a faixa fronteiriça 
da vizinha província da Huíla, que é de responsabilidade 
local. 
“Como queremos garantir a cir culação com maior 
fluidez, esta mos a trabalhar no troço que liga a sede 
municipal à comuna do Sam bo. Neste momento, cir-
culamos com muita dificuldade, ratão pela qual a sua 
reparação consta das nossas prioridades”, frisou. 
Operação semelhante será reali zada na comuna do 
Mbave, que se encontra a norte do município. 

Apoio à agricultura 
A administração municipal da Tchicala Tcholohanga 
possui um programa de fornecimento de inputs agríco-
las que visa apoiar as fa mílias camponesas da região e 
fo ram adquiridos em jeito de subven ção, através da qual 
a administra ção do município pagou um deter minado 
valor e a restante percenta gem, muito reduzida, é paga 
pelo beneficiário. 
“Este procedimento é, no nosso entender, positivo, 
porque ensina o cidadão a obter as coisas com al gum 
esforço. Com a comparticipa ção que fazem, dão maior 
impor tância aos meios que recebem e di reccionam para 
a lavoura. O pro jecto já beneficiou cerca de 150 fa mílias 
e constatamos que há au mento da produção agrícola”, 
afir ma Benvinda Naculembe. 
Relativamente ao abastecimento de água, mais de 6.277 
pessoas que habitam as dez comunidades rurais do 
município da Tchicala Tcholohanga têm acesso a água 
potável, através de pontos abertos pela Or ganização 
Não-Governamental Save the Children. 
. A abertura destes furos nas co munidades do interior 
do municí pio, iniciado no ano passado, está orçada 
em 95.625 dólares, finan ciados pela USAID e a Care 
Inter nacional. 
Os furos foram abertos nas comu nidades de Chivemba 
e Calunco (comuna de Samboto); Morna Suya e 
Palestina (Mbave) e Chivembe e Caluco (Sambo), e na 
sede munici pal, mais exactamente nas comuni dades de 
Cangombe, Chimbulungo, na escola primária Hoje ya 
Henda e no posto medico. 
O programa de desenvolvimento municipal vai contem-
plar, ainda este ano, a abertura de mais seis fu ros Para 
Benvinda Naculembe era preocupante, num passado 
muito recente, ver os alunos nas escolas e as populações 
nas comunidades a consumirem água imprópria para a 
saúde humana. 

1.2  Angola longe das metas
Jornal Terra Angolense
De 07 à de Maio de 2011

Os observadores inter nacionais temem que Angola 
não vai con seguir atingir os objectivos do milénio que 
apontam para urna redução substancial dos índices de 
mortalidade infantil até 2015. 
É que - nos últimos anos  praticamente não se registaram 
avanços nesta área. Em Ango la continuam a morrer cerca 
de 260 bebés em cada mil bebés, antes de atingirem a 
idade de cinco anos. Quer dizer, mais do que um quarto 
das crianças mor re antes de completaram os cin co anos 
de idade. Um número altíssimo: na Alemanha morrem 
menos de 4 crianças em cada mil crianças. 
Até em comparação com ou tros países em vias de desen-
volvimento, Angola apresenta nú mero altíssimos. No 
país vizinho da Namíbia morrem 62 crianças em cada 
mil, em Cabo Verde 35 em cada mil. 
O que torna a situação de An gola ainda mais gritante 
é o facto de se tratar de um país com imensas riquezas 
naturais e - por conseguinte - com altíssimos índices de 
crescimento económico. Mas as riquezas do país não são 
in vestidas no bem estar das popu lações pobres, dizem os 
críticos que salientam que o sistema de saúde continua 
em estado catas trófico, apesar de - nos últimos tempos - 
terem sido inaugurados alguns novos hospitais públicos 
e sobretudo particulares. 

1.3  Escalada de preços dos mercados 
reduz poder de compra dos 
consumidores 
Jornal Agora 
14 de Maio de 2011

Sindicato alega ainda que, em consequência dos bai xos 
ordenados e do eleva do índice de preços ao consumidor, 
os angolanos sen tem, no dia-a-dia, a redução do poder 
de compra, uma situação que pode agravar a vida de 
mui tas famílias. 
A este fenómeno, alia-se, tam bém, a taxa de inflação que 
po derá situar-se nos 12%, um indicador que contrasta 
com o ajustamento salarial de 5% feito no início do ano. 
A escalada de preços dos ali mentos no mercado interno 
é apontada como um dos princi pais factores para que os 
salários não cubram todas as necessida des, e enquanto 
isso, não nos po demos esquecer dos efeitos da crise 
mundial que afectou a eco nomia angolana, nomeada-
mente os sectores da construção, minas e serviços, tendo 
provocado o desemprego a mais de 60 mil pessoas. 
Todavia, a subida no preço das matérias-primas e dos 
alimentos a nível mundial é uma preocupa ção, e o maior 
problema com que a sociedade se debate nos dias de hoje. 
Matias da Conceição, econo mista, comentando a infor-
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mação da ONU, de que os preços dos alimentos a nível 
mundial atingi ram um novo recorde nos pri meiros 
três meses deste ano, defendeu ser necessário encon-
trar”novos instrumentos para contornar o problema em 
Ango la, aplicando taxas compensató rias para o empre-
sariado angolano”. 
“A subida dos preços é uma preocupação de toda a 
socieda de, e o maior problema com que a mesma se 
debate nos dias que correm, e é imperioso que se in verta 
o quadro”, defendeu, ten do lembrado, por outro lado, 
que o constante recurso ao mercado externo para adqui-
rir bens de primeira necessidade contribui permanente-
mente, para o au mento da carestia alimentar em qual-
quer sociedade. 
“O Executivo, para garantir o equilíbrio do mercado, 
importa anualmente produtos num valor próximo dos 
15 mil milhões de dólares, cerca de 25% do produ-
to interno bruto registado o ano passado, e 45% do 
Orçamento Geral do Estado do período em referência”, 
garantiu. 
Nestas condições, a população não recupera o poder de 
compra e adquirir produtos que antes não comprava, 
torna-se cada vez mais difícil, visto que ninguém tem 
rendimentos para melhorar a dieta alimentar e isto cria, 
em todos os sentidos, uma extraordi nária pressão social. 
Na verdade associam-se a este problema os movimentos 
finan ceiros a actuar nos mercados, que encontram aqui 
uma oportu nidade de valorização dos seus investimen-
tos e criam pressão sobre o preço dos alimentos e das 
matérias-primas. 
O Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e 
Pesca referiu, recentemente, uma ter ceira componente, 
que classifi cou de variável, difícil de resolver, como é o 
caso da fraca capacidade produtiva interna, mas realça 
que, nos últimos três anos, sobre tudo a agricultura, 
ganhou 35Q.miJhões de dólares para o fomento agrícola 
em todo o país...através..de...cooperativas de campone-
ses e outros agriculto res..Ás constantes quedas pluvio-
métricas registadas este ano, em todo o país, contribu-
íram para a destruição de muita produção e reduziram 
consideravelmente os stocks disponíveis. 
Por sua vez, o economista Alves da Rocha alertou, esta 
sema na, para a”elevada degradação do poder de compra 
dos traba lhadores angolanos”, que em 2010 se fixou 
entre os 8,5 e os 9%. A situação merece uma”verifi cação 
de imediato do Executivo”. 
Uma análise feita às percenta gens que vêm do passado 
permi te concluir que”os salários médios na economia, 
incluindo a função pública, têm sido de gradados”. 
“É necessário atentar-se a isto, porque ainda que os 
empresá rios possam admitir que não há um a perfeita 
correspondência entre o valor do salário e o valor da pro-
dutividade do trabalho, não se podem esquecer que se os 
salários não forem bons não há procura dos produtos”, 
lem brou. 

Outro senão prende-se com o aumento da procura de 
divisas no mercado financeiro, devido às restrições na 
compra de moeda estrangeira, e a não ser acautelado 
provocará uma quebra de confiança na economia. Esta 
pro cura pela moeda estrangeira, acrescentou, tem a ver 
com a própria intensidade do cresci mento da economia. 
Contudo, não menos impor tante do que esta situação, é o 
elevado peso das importações na economia angolana.”Se 
relacio narmos o valor global das im portações sobre o 
Produto Interno Bruto, o rácio andará a volta dos 70 ou 
75%”, concluiu.
 
O Fundo das Nações Unidas para Alimentação expres-
sou preocupação, com a possível continuação desta ten-
dência de subida a nível mundial, que po derá ser”mais 
exacerbada”se houverem”aumentos inespera dos dos 
preços do petróleo”, com consequências no mercado ali-
mentar, que vive uma situação”já precária”. 
A organização espera em qual quer caso”maior aperto”da 
ba lança mundial de oferta e procura de cereais, devido 
à cres cente procura e ao declínio da produção, que este 
ano deverá provocar uma”queda acentua da”das reservas 
de cerais, cujos preços dispararam já 70% nos úl timos 
três meses.• 

1.4  “Tratar atestado de pobreza custa 
cinco mil kwanzas”
Jornal de Angola 
De 14 a 21 de Maio 2011

Todo o cidadão deve ter acesso a justiça, isso vem plas-
mado na Constituição. O que sig nifica que qualquer 
pessoa que se sinta que os seus dire itos foram violados 
deve ac cionar os mecanismos judi ciais para repor a 
normali dade, mas a verdade, porém, é que até os dias de 
hoje, in felizmente, a justiça não é para os pobres. 

Um cidadão que abra um processo judicial deve pagar as 
custas judiciais, já agora, custas judiciais corre spondem 
ao preço ou a despesa inerente ao uso ou à prestação 
do serviço público de justiça e correspondem a taxa de 
justiça e os encargos 

Para se saber que custas judiciais se deve pagar, de pende 
muito do valor da acção, mas em Angola, nor malmente, 
as custas não ficam por menos de vinte e cinco mil 
Kwanzas, o que já ultrapassa, de longe, o salário mínimo 
nacional, que ronda os doze mil Kwanzas.
 
Numa tentativa de não se negar a justiça aos cida dãos, 
criou-se o patrocínio judiciário, que é representa ção da 
parte de um profissio nal, normalmente um advo gado, 
para atribuir a condu ção do processo a profission ais 
com a devida habilitação técnica, sem cobrar absolu-
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tamente nada. Para se fazer o pedido do patrocínio judi-
ciário o cidadão deve exibir um ates tado de pobreza. É 
aqui onde começa o problema. O atestado de pobreza 
normal mente se trata nas adminis trações municipais, 
para o efeito, o cidadão deve apenas apresentar fotocópia 
do Bi lhete de Identidade e pagar um valor estipulado, 
de sete centos Kwanzas, conforme fez saber um funcio-
nário da Administração municipal do Kilamba Kiaxi, 
que preferiu falar sob anonimato, por não ter recebido a 
devida autorização. 

A verdade, porém, é que várias são as pessoas que tra-
taram este documento, mas a quem lhes foi cobrado 
mais do que o devido.
 
“Tive problemas com o meu marido, nos separamos e 
ele queria ficar com os fil hos, como não encontramos 
entendimento, decidimos procurar ajuda de uma advo-
gada, mas como sou vende dora e não tenho dinheiro 
para pagar no tribunal, ela me aconselhou a tratar o 
atestado de pobreza, fui na administração municipal 
de Viana, tratei o documento, mas me cobraram cinco 
mil Kwanzas. Agora eu me per gunto, se já é atestado 
de po breza, como é que cobram tão caro?”, interrogou-
-se Beatriz.  Como ela, várias são as pessoas que pagam 
para obterem esse documento, assim também aconteceu 
com duas jovens no municí pio da Maianga, mas que 
preferiram falar sob anonimato, por temerem represá-
lias.”Nos dirigimos a Comissão do Bairro, nós vi vemos 
na rua dos Fonantes no bairro do Prenda. O responsável 
da comissão do bairro, como nos conhece aceitou tratar 
os atestados de pobreza, mas cobrou a cada cinco mil 
Kwanzas”, denun ciaram. 

No Sambizanga, segun do Rosa, a situação é a 
mesma.”Tive problemas com um vizinho, prefiro não 
falar do que se tratou, mas recorremos a Ordem dos 
Advogados para solicitar o patrocínio judiciário, me 
mandaram tratar o atestado de pobreza e tive que pagar 
quatro mil e quinhentos Kwanzas, aqui mesmo na 
administração. Não sei se isso é legal, mas é a verdade”, 
informou. 

Outra situação apontada pelos nossos interlocutores foi 
o facto de para obterem o mesmo documento numa 
administração municipal cobram um preço e na outra, 
outro.”Queria tratar atesta do de residência, para efeito 
de casamento, na adminis tração municipal da Maian-
ga pediram para depositar na conta deles quatrocen-
tos Kwanzas, já na administra ção do Kilamba Kiaxi, 
me cobraram para tratar o mesmo documento cinco 
mil Kwanzas, perguntei a se nhora o porquê de tanta 
di ferença, mas ela recusou-se a responder. Depois de 
algum tempo fui lá novamente tra tar um atestado de 
residên cia, encontrei outra funcio nária e esta me cobrou 

qua tro mil Kwanzas, fiquei sem saber qual é o verda-
deiro preço. É preciso que haja mais fiscalização nos 
serviços públicos para acabarmos com as manias de 
gasosa”, concluiu. 

1.5  Actividades indicadores do 
crescimento do pib deveram-se ao 
alcance da paz em angola
Jornal Independente 
14 de Maio de 2011

A ministra do Planeamento, Ana Dias Lourenço, disse 
em Istam bul, Turquia, que Angola tem projectado para 
este ano, urna taxa de crescimento do Produto Interno 
Bruto de 7,6 porcento, o que corresponderá a umaumen-
tode3,1 porcento, em relação ao ano anterior. A gover-
nante fez este anúncio quando discursava em nome 
do Executivo angolano, na 4”Confe rência das Nações 
Unidas sobre os Países Menos Avançados que a capital 
económica turca acolheu.
 
Ana Dias Lourenço referiu que os actuais indicadores 
do crescimento do Produto Interno Bruto angolano 
deve ram-se ao alcance da Paz em Angola em 2002, que 
permitiu ao governo conce ber programas de reanima-
ção do sector económico, visando a estabilização so cial 
e o combate à pobreza. Com estes programas, segundo 
a ministra do Planeamento, o governo angolano prevê 
manter urna taxa de crescimento do seu PIB, não infe-
rior a sete porcento por ano e aumentar o rácio do inves-
timento no Produto Interno Bruto para 25 porcento ano, 
com vista a reduzir para metade o nú mero de pessoas 
que vivem em extrema pobreza até 2015. 

Sobre o Combate à Pobreza, a go vernante, frisou que o 
Executivo de Angola elaborou em 2002 urna Es tratégia 
Nacional de inversão, cujas áreas de intervenção prio-
ritárias inci diram na segurança alimentar e desenvol-
vimento rural; na desmina gem na saúde; na educação; 
no em prego e formação profissional; na governação; na 
reabilitação de infra -estruturas económicas e sociais; na 
gestão macro-económica; na reinser ção social e na alte-
ração dos índices do VIH/SIDA.
 
Na óptica de Ana Dias Lourenço, o sector da educação 
mereceu também a atenção especial do governo ango-
lano, neste período, foram construídas e reabilitadas 
novas escolas, o que resul tou num aumento da oferta 
dos servi ços de educação, particularmente no ensino 
primário. O número de alunos matriculados no sistema 
de ensino em 2002 era de 2.127.371, passando em 2010 
para 6.168.454. 

O presidente turco que esteve la deado pelo secretário-
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-geral da ONU, Ban ki-Moon, defendeu um maior estrei-
tamento nas relações entre os Paí ses Menos Avançados, 
o incremento da cooperação Sul, a transferência de tec-
nologias, o investimento no desen volvimento humano, 
assim como o aperfeiçoamento das actividades agrí colas 
nestes países. 
 

1.6  Mapess regista casos de conflitos 
laborais
Jornal de Angola 
18 de Maio de 2011

A chefe do departamento de inspecção da direcção do 
Kuan do-Kubango da Administração Pública, Emprego 
e Segurança Social (MAPESS), disse segun da-feira em 
Menongue que a instituição regista redução con siderável 
de casos de conflitos laborais, fruto das campanhas de 
sensibilização, nos locais de tra balho, sobre direitos e 
deveres dos trabalhadores. 

Falando durante uma palestra sobre”Os direitos e deveres 
dos trabalhadores”, no quadro das comemorações da 
17”semana nacional de inspecção-geral do trabalho, 
Joaquina Lichone Ca lenga, ao dirigir-se aos funcioná-
rios da empresa de construção civil Lyon, realçou que 
no pri meiro trimestre deste ano, o MA PESS registou 
apenas 13 casos  de conflitos laborais, ao passo que em 
20 I O foram notificados 59 ocorrências. 

Sublinhou que os casos de conflito laboral mais frequen-
tes são os despedimentos anárqui cos, subsídios de férias 
e salários em atraso, situações a que o MA PESS tem 
sabido encontrar solu ções junto do patronato. 

O mapess, segundo a res ponsável, vai continuar a inten-
sificar o trabalho de inspecção, com vista a cumprir-se 
rigorosa mente os direitos e deveres dos trabalhadores, 
bem como a segu rança no local de trabalho. Se gundo 
Joaquina Lichone, neste capítulo, o seu organismo vai 
continuar o trabalho até que as entidades patronais 
comecem a respeitar os artigos 43 e 45, que consagram os 
direitos e deveres dos trabalhadores. Durante a se mana 
nacional de inspecção-ge ral do trabalho, a direcção pro-
vincial do MAPESS vai realizar, entre outras activida-
des, pales tras sobre a não discriminação de seropositivos 
no local de traba lho, despedimentos anárquicos, 
os direitos e deveres dos trabalhadores, salário mínimo 
nacional. 

1.7  Cidade de luanda tem défice de 
escolas
Jornal de Angola 
19 de Maio de 2011

O director provincial da Educa ção de Luanda, André 
Soma, dis se na terça-feira, no município de Cacuaco, 
que a província de Luanda precisa de 17 escolas de 
12 salas para enquadrar 32.120 mil que estão fora do 
sistema de ensino.
 
André Soma, que falava durante um encontro com os 
professores do ensino primário sobre a reforma educa-
tiva, assegurou que o proces so de reforma educativa em 
curso no país tem diversas vantagens, re lativamente ao 
anterior sistema de ensino, no que se refere à aplicação 
dos novos métodos e conteúdos curriculares. 

Sobre a monodocência (um pro fessor para todas as dis-
ciplinas) que actualmente funciona da pré até à 6”classe, 
disse que este mode lo de ensino vai continuar até à 
4ªclasse, devendo a 5ª e 6ª classes contar com mais dois 
professores, perfazendo um total de três.”Um professor 
vai encarregar-se de lec cionar as disciplinas de Língua 
Portuguesa e História e Geografia, outro vai ministrar 
as disciplinas de Matemática, Educação Visual e Plástica 
(EVP) e Formação Manual e Politécnica e o terceiro vai 
leccio nar Educação Moral e Cívica, Edu cação Física e 
Educação Musical”, sublinhou André Soma.
 
Reforma educativa
Durante o encontro, que se desti nou a ouvir a opinião 
dos docentes do ensino primário relativamente às van-
tagens e desvantagens da re forma educativa, o director 
provin cial reconheceu os esforços dos professores na 
educação e forma ção das crianças. André Soma fri sou 
que deve ser dada atenção es pecial ao ensino primário, 
porque é nele que se inicia a formação séria, sólida e sus-
tentável das crianças. 
Grande parte das preocupações levantadas pelos profes-
sores tem a ver com a monodocência, distri buição de 
manuais escolares, bai xos salários e actualização de cate-
gorias, como admitiu a professora Analdeth Madalena 
Kachec. 
Para ela, os professores têm tido muitas dificuldades 
em leccionar a cadeira de Educação Musical e ou tras 
disciplinas, por falta de domí nio.”Imagine que uma 
professora formada em Geografia e História é indicada 
para leccionar as discipli nas de Educação Musical e de 
Educação Física, logicamente terá difi culdades”, consi-
derou, Francisco Teka, professor da escola primária do 
Ludi 1, defendeu a necessidade de a direcção provin-
cial da Educa ção recrutar professores especiali zados na 
cadeira de Educação Mu sical”para não deturpar a mente 
das crianças”, disse. 
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Merenda escolar
Quanto ao programa de merenda escolar, o director pro-
vincial de Educação de Luanda esclareceu que os valores 
atribuídos para o presente ano lectivo não são suficien-
tes para atender os cerca de 420 mil alunos contempla-
dos na província de Luanda. André Soma afirmou que 
dos valores disponibi lizados apenas vai beneficiar 7.500 
alunos, a partir do mês de Junho. 
“Luanda possui 420 mil alunos que precisam de se ali-
mentar todos os dias”, disse André Soma. No qua dro da 
sua visita às escolas, o direc tor provincial de Educação 
de Luanda já manteve encontros com os professores dos 
municípios de Cacuaco, Viana, Samba, Kilamba Kiaxi, 
Rangel, Maianga e Ingom bota, devendo visitar hoje os 
muni cípios do Sambizanga e Cazenga. 

1.8  Desemprego no interior de angola 
atinge mais de 30 porcento
Semanário Angolense 
De 21 á 28 de 2011

O economista Alves da Rocha disse, na segunda-feira, 
16, que 36 porcento da população economicamente 
activa do interior do País não tem emprego. O especia-
lista falava em Benguela, por ocasião do primeiro fó rum 
empresarial, evento que decorre à margem – da Feira 
Internacional de Benguela, no Estádio de Ombaka, reu-
nindo uma série de profissionais da área. 

“No interior, a taxa de desemprego estimada por nós 
ronda os 36 porcento da população economica mente 
activa, o que não se passa nas regiões do lito ral, onde a 
de desocupação é incomparavelmente inferior. Luanda 
continua a ser o grande pólo de atracção da popula-
ção e da força de trabalho, porque qualquer coisa que 
se faça na capital gera lucros, e a taxa de desemprego 
tem decrescido; em 2007, atingiu apenas 17 porcento”, 
referiu o economista 

1.9  Inflaçao atinge 3,21 porcento nos 
primeiros quatro meses
Jornal Factual 
De 21 á 28 de Maio de 2011

No mês de Abril, a inflação foi de 0,92 %, a maior dos 
primeiros quatro me ses de 2011. Recorda-se que em 
Janeiro a inflação situou-se em 0,63% contra 0,83% em 
Fevereiro e 0,78% em Março. Este pe queno desvio pode 
indicar uma maior aceleração dos preços no segundo 
semes tre do ano em curso. Des taca-se que a expecta-
tiva de inflação para 2011, avançada pelo Executivo, 
é de 12%, mas que a revisão do Orçamento Geral do 
Estado (OGE), que po derá acelerar as despesas públicas 

e contribuir para um novo choque na pro cura de bens 
e serviços. 

Outro factor de risco de retoma da inflação esta rela-
cionada com o afrou xamento da política mo netária 
em relação tanto as reservas obrigatórias, quanto pela 
queda da taxa de redesconto que visa au mentar a liqui-
dez dos ban cos comerciais. Na reali dade, as autoridades 
mo netárias estão perante um dilema entre a manuten-
ção em alta das taxas de juros para conter a inflação e a 
necessidade cada vez cres cente de expansão do créditoo 
para gerar mais pro dução, emprego e compe titividade 
na economia. 
Os alimentos conti nuam a ser ainda um forte factor de 
estrangulamento d os preços, porquanto continuam a 
subir mês a mês. O crédito a agricul tura apesar de ter 
crescido substancialmente com a linha de crédito aberta 
pelo Executivo, mas parece estar ainda aquém de pro-
duzir os resultados para contribuir, assim, na queda da 
inflação dos alimentos e que muito pesa no Índice de 
Preços no Consumidor (IPq. No entanto, a classe ali-
mentação e bebidas não alcoólicas foi a que regis tou o 
maior aumento de preços com 1,41%, segui do da classe 
de vestuário e calçados com 1,33%, os transportes, 
outro grande vilão dos preços, com O, 75% e a saúde 
com 0,74%.
 
Em Abril, os produtos alimentares produzidos inter-
namente contribuí ram fortemente para a alta da infla-
ção, assim, o preço do tomate variou 6,18%, a fuba de 
bombó aumentou em 3%, as miudezas de vaca 2,98%, 
o carapau seco variou 7,99%, o pão cassete 1,36%, 
o carapau fresco 0,64%, o pão car caça acrescentou 
em 1,97%, o cachucho fresco 0,93%, a corvina seca 
cresceu 3,83% e o bagre fumado 3,92%. Mas os bens 
ali mentares importados também não ficaram de fora: 
o preço da fuba de milho aumentou 2,23%, a massa 
alimentícia 1,93%, chispe de porco 4,09%, o arroz cor-
rente 1,55%, o arroz agulha 1,22% e a carne de primeira 
variou em 1,50%.
 
Em Março, o preço da água em tambor subiu 5,40%, 
a fuba de bombó acresceu 3,69%, o gás butano variou 
em 3,60%, o pão cassete com 1,28%, o pão bola com 
4,88%, o pão carcaça com 0,52%, a fuba de milho ficou 
mais cara em 1,64%, o arroz agulha aumentou 0,81 % 
e o preço da batata rena cresceu 1,68%. O peixe, que de 
algum tempo para cá vem sendo fustigado pela infla-
ção, também so freu forte variação: o preço do carapau 
fresco au mentou 0,48%, a sardinha fresca variou 2,55% 
e o carapau seco subiu 0,68%. O feijão castanho subiu 
1,42%, a manteiga 2,83%, a carne de primeira com 
0,26% e a cerveja nacional com 0,36%. 
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No mês de Fevereiro, o táxi-colectivo registou um 
aumento de 2,69%, a fuba de bombó cresceu 3,92%, a 
água em tambor subiu 5,03%, o pão cassete com 1,57%, 
o açúcar branco com um acréscimo de 2,43%, a fuba de 
milho variou 1,80%, as miudezas de vaca 1,52%, o leite 
em pó com 0,98%, o carapau fresco com 0,98%, o bagre 
fumado com 4,89%, a ba tata rena aumentou 1,28%, 
o cachucho fresco com 1,54%, o feijão castanho com 
2,02%, a sardinha fresca 2,55%, a corvina seca com 3%, 
a corvina fresca com 1,44% e o óleo de soja com 0,61%. 

1.10  Combate à pobreza 
Jornal Expansão
27 de Maio de 2011

Há uma expressão, originariamente atribuída ao povo, 
aqui entendido como classes sociais desfavorecidas, 
segundo a qual o PIB não enche a barriga. O alcance 
desta tese popular, sob o ponto de vista em que geral-
mente é colocada, não sugere textualmente o desconhe-
cimento de que é com o crescimento económico que se 
elimina a pobreza. Não. Esse desabafo po pular encerra 
antes a ideia de que o discurso do PIB é psicolo gicamente 
enlouquece dor e fisiologicamente torturante, quando 
as pessoas não sentem directamente a satisfação so cial, 
resultante do crescimento económico. Ou, como dizia 
há duas semanas neste espaço, quando não se vislumbra 
de modo tangível o paralelismo entre o crescimento eco-
nómico e o desenvolvimento social. E, se bem dito por 
parte do povo, este aforismo parece agora mais bem per-
cebido por parte do Exe cutivo. As autoridades angolanas 
projectam replicar uma ex periência que retirou milhões 
de brasileiros de baixo da linha da pobreza, por obra do 
celebrado Lula da Silva. Conforme se diz também nesta 
edição do Expansão, o projecto submetido ao Executivo 
pelo partido que o sustenta consistirá numa transferência 
directa de recursos financeiros para as popula ções, espe-
cificamente as que se encontram em situação de po breza 
extrema que, citando estudos oficias, compreenderão 
perto de um terço da população total. É verdade que 
algumas vozesjá se mostram reticentes, se não mesmo 
contra, quanto à anunciada intenção do Executivo. Quer 
pela exequibilidade e sustentabilidade do programa em 
causa. Quer pelas even tuais razões eleitoralistas que 
estarão por detrás da sua con cepção, tendo-se conheci-
mento de que a. efectiva implemen tação da”Bolsa Social 
de Apoio ao Rendimento Familiar”ocorra às portas da 
campanha eleitoral. Deixando, entretan to, a dimensão 
política do projecto para conversas de outro ro sário, 
não se pode não reconhecer que, a atingir os objecti-
vos a que se propõe, esta iniciativa acabará por ser um 
marco inde lével da actual governação do país. Afinal, 
em última análise, o que importa mesmo é que o PIB 
encha a barriga. 

1.11 Trabalho e emprego
Jornal de Angola 
27 de Maio de 2011

Angola só pode ser um país grande se os angolanos tra-
balharem para isso. Nenhum país evolui se o seu povo 
permanecer na ignorância e no analfabetismo. Nenhum 
país é rico só porque tem recursos naturais va liosos. A 
grande riqueza está nas pessoas. Mas como o petróleo 
tem de ser extraído, os diamantes lapidados, os campos 
cultivados, também os re cursos humanos têm de ser 
valorizados. Mas não basta abrir escolas para todos e 
garantir a cada criança um professor. É preciso estudar 
desde o primeiro dia de aulas até ao dia da conclusão de 
uma licenciatura ou da formação profissional.
 
A riqueza de um país vem do trabalho de cada um. Em 
Angola temos uma população jovem, o que significa 
uma riqueza sem igual. Mas os jo vens têm de estudar e 
têm de trabalhar para criarem riqueza. Esse é o pri meiro 
passo. Todos os cidadãos têm de pagar impostos para 
que o Estado possa oferecer ensino de qualidade, saúde 
para todos, boas estradas, bons transportes públicos, 
habitações. Sem o dinheiro dos nossos impostos não é 
possível oferecer serviços essenciais a toda a população. 
Temos como primeiro factor de riqueza o elemento 
humano e o produto do seu trabalho. E depois os impos-
tos. Se todos trabalharem e contribuírem com impos-
tos há muito para distribuir por todos e sobretudo por 
aqueles que menos têm, ou nem sequer a possibilidade 
de vir a ter o sufi ciente para uma vida digna. Estas são 
as regras e ninguém vai conseguir o milagre de dar o 
que não existe ou distribuir por todos, segundo as suas 
ne cessidades, a riqueza produzida. A solidariedade social 
só faz caminho se todos cumprirem os seus deveres 
cívicos. 

No período de pós guerra há mil problemas para resolver 
em Angola. O Executivo sabe que precisa de qualificar 
os jovens porque eles são o futu ro. E a aposta na educa-
ção tem sido tão evidente que não merece discus são. Os 
estudantes só têm que cumprir as suas obrigações. Os 
milhares de jovens que frequentam cursos de formação 
profissional nas escolas de to do o país, estão a receber 
uma ferramenta indispensável para arranjarem emprego 
ou trabalharem por conta própria. Mas ninguém pode 
esperar que tudo lhe cai nos braços. E muito menos os 
jovens licenciados podem ficar à espera que o Estado vá 
buscá-los a casa para irem trabalhar.
 
Já não existe o tempo em que tirar um curso supe-
rior dava direito a um bom emprego. Nos tempos que 
correm, concluir uma licenciatura, mesmo numa escola 
estrangeira de alto nível, não dá especiais direitos aos 
licen ciados. E muito menos a garantia de um emprego 
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nos serviços do Estado. Temos de acabar, de uma vez 
por todas, com preconceitos elitistas e sobre tudo de ficar 
à espera que seja o Estado a resolver todos os nossos 
proble mas. Há camadas da população que precisam ver-
dadeiramente de cuida dos especiais, de protecção espe-
cialíssima. E é com esses estratos sociais que o Executivo 
tem que se preocupar em primeira linha.
 
Prestar especial atenção às comunidades do mundo 
rural é uma obriga ção que decorre da necessidade de 
promover a coesão social. E também da solidariedade 
que todos devemos a quem ainda não tem o mínimo e 
vive abaixo do limiar de pobreza. Os jovens dos grandes 
centros urbanos, que tiveram possibilidade de estudar 
nas escolas médias e superiores, são cha mados a estar na 
primeira linha de acções solidárias que levem ao interior 
do país quem sabe mais e, por isso, é capaz de fazer mais 
e melhor. Não po demos ficar todos acantonados nas 
grandes cidades, exibindo os nossos diplomas e exigindo 
um lugar de ministro. 

Angola espera de todos os seus filhos muito trabalho e 
muita dedicação. 
Mas temos de reconhecer que a nossa produtividade 
está a níveis muito baixos e se ninguém fizer nada para 
alterar esta situação, por mais petróleo que jorre, seremos 
sempre pobres. Os que conseguiram um emprego, têm 
a obrigação de assiduidade. Não podemos continuar a 
faltar por da cá aquela palha. Nas empresas e nos servi-
ços públicos há dezenas de traba lhadores que faltam ao 
serviço ou não cumprem o horário com a desculpa dos 
engarrafamentos de trânsito. Alguns até já desculpam a 
sua preguiça e falta de assiduidade com”os problemas”de 
estacionamento. Esses são os primeiros a exigir melhores 
salários, mais regalias e melhores condições de vida. Os 
seus filhos e parentes, nos tempos livres, fazem mani-
festações de protesto contra quem lhes dá tudo e prati-
camente nada lhes exige, nem sequer que justifiquem o 
salário que auferem ou que vão todos os dias ao emprego, 
quanto mais não seja para assinar o livro de ponto ou 
para faze rem uma prova de vida. 

Angola é um país muito rico porque tem uma popu-
lação jovem. Mas essa riqueza tem que ser trabalhada, 
lapidada e bem aproveitada onde faz falta. Se queremos 
verdadeiramente fazer de Angola um grande país te mos 
de começar a pensar que Angola é muito mais do que 
Luanda e que de Norte a Sul do país há muito posto de 
trabalho à espera de quem queira I f mesmo produzir e 
não apenas conseguir um emprego. 
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2  MICROFINANÇAS 

2.1  Administrador manifesta de 
concessão de crédito ao comércio
Jornal de Angola 
01 de Maio de 2011

O administrador comunal de São Pedro da Quilemba, 
no muni cípio de Cambambe, província do Kwanza-
Norte, Xavier Andrade Lourenço, defendeu na sexta-
-fei ra a necessidade de concessão de crédito ao comércio, 
por forma a garantir uma base financeira aos comercian-
tes locais. 
Em declarações à Angop, afir mou que muitos comer-
ciantes es tão incapacitados de prestar um serviço com-
pleto à população por falta de recursos. Na ausên cia 
deste pacote, são notórios os fracos investimentos no 
sector, sobretudo no’ meio rural, o que contribui para as 
constantes des locações dos aldeões à sede do município, 
em busca de bens de primeira necessidade, sobretudo 
alimentares, referiu. 
Xavier Andrade é de opinião que o Executivo deve rea-
lizar um levantamento total para avaliar a capacidade 
de gestão dos comer ciantes e posterior selecção para os 
inserir em políticas financeiras de concessão de crédito. 
Indicou a existência de duas lo jas e 11 cantinas, viradas 
essen cialmente ao comércio precário, na sua área de 
jurisdição, cujos proprietários se queixam da falta 
de dinheiro para apetrecharem os estabelecimentos, 
tomando cada vez mais difícil o modo de vida dos habi-
tantes, que se vêem obrigados a deslocar-se ao Dondo 
(sede do município), muitos deles percorrendo longas 
distâncias a pé. 
No município, informou aquele responsável, o comér-
cio rural não é permanente, facto que tem con tribuído 
para a deterioração de muitos produtos no campo, com 
realce para o amendoim, milho, mandioca, batata-doce 
e feijão. 
Com 1.203 quilómetros quadra dos, a comuna de São 
Pedra da Quilemba possui uma população estimada 
em 3.071 habitantes, dis tribuídos em 15 aldeias. A sede 
municipal situa-se a 45 quilóme tros da vila do Dondo. 

2.2  Quase centenas e meia de 
camponeses receberam crédito 
agrícola de campanha
Jornal de Angola 
05 de Maio de 2011

Ao todo, 145 camponeses do Luinha, Golungo-Alto, 
beneficia ram, na quinta-feira, de um crédi to agrícola de 
campanha, de 45 milhões de kwanzas, financiado pelo 
Banco de Comercio e Indús tria (BCI), com um prazo de 
reem bolso de dez meses. 
O crédito agrícola, criado para combater a fome e reduzir 
da po breza nas zonas rurais, foi lança do pelo presidente 
do Conselho de Administração daquela insti tuição, que, 
na ocasião, entregou, igualmente, catanas, enxadas, 
li mas, moto-bombas, pulverizador, sementes industriais 
e uma carrinha para escoamento dos produtos. 
O município do Luimba, a 24 qui lómetros da sede do 
Golungo-Alto, tem 269 famílias, que vivem, essen-
cialmente, do campo, 128 das quais associadas em 26 
cooperativas. O lançamento desta campanha foi pos sível 
graças a uma orientação supe rior, disse o presidente do 
Conselho de Administração do banco, recor dando que 
antes das últimas eleições no país, os camponeses eram 
os que menos beneficiavam do sistema ban cário, apesar 
da sua importância na estrutura económica do país. 
Os preços dos produtos nos mer cados locais, frisou o 
responsável, devem ser justos e ao alcance dos campone-
ses para os poderem ad quirir para a alimentação.
Simão da Costa, 46 anos, campo nês há mais de 30, um 
dos benefi ciários, que recebeu, entre outros instrumen-
tos de trabalho, uma mo to-bomba e sementes, prometeu 
tu do fazer para aumentar a produção. 
Maria de Nazaré Miguel, que além de camponesa, 
exerce igual mente o professorado, afirmou que o crédito 
chegou em boa altura, já que se está na fase em que as 
hortí colas começam a ser plantadas.

“Com as sementes de cebola, re polho, alho e de tomate 
penso que vamos poder trabalhar sem sobres saltos”, 
referiu. 
O administrador municipal do Golungo-Alto, Cirilo 
Mateus, agrade ceu a iniciativa do banco, frisando que se 
trata de uma acção de com bate à fome e pela redução da 
po breza, que beneficia 50 campone ses da localidade do 
Luinha. A luta de combate à pobreza, disse, é um
Compromisso do Executivo ango lano e um dos maiores 
desafios na edificação de uma economia sus tentável no 
país. 
Cirilo Mateus exortou os que ainda não aderiram ao 
credito agrí cola a fazê-lo e disse aosjá benefi ciaram que 
utilizem os kits para os fins desejados para aumentarem 
os níveis de produção e de rendimento para no final con-
seguirem reem bolsar os valores adquiridos. 
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2.3  Quase centena e meia de 
camponeses recebeu crédito 
agrícola de campanha
Jornal de Angola 
05 de Maio 2011 

Ao todo, 145 camponeses do Luinha, Golungo-Alto, 
beneficia ram, na quinta-feira, de um crédi to agrícola de 
campanha, de 45 milhões de kwanzas, financiado pelo 
Banco de Comercio e Indús tria (BCI), com um prazo de 
reem bolso de dez meses.

O crédito agrícola, criado para combater a fome e reduzir 
da po breza nas zonas rurais, foi lança do pelo presidente 
do Conselho de Administração daquela insti tuição, que, 
na ocasião, entregou, igualmente, catanas, enxadas, 
li mas, moto-bombas, pulverizador, sementes industriais 
e uma carrinha para escoamento dos produtos. 

O município do Luimba, a 24 qui lómetros da sede do 
Golungo-Alto, tem 269 famílias, que vivem, essen-
cialmente, do campo, 128 das quais associadas em 26 
cooperativas. O lançamento desta campanha foi pos sível 
graças a uma orientação supe rior, disse o presidente do 
Conselho de Administração do banco, recor dando que 
antes das últimas eleições no país, os camponeses eram 
os que menos beneficiavam do sistema ban cário, apesar 
da sua importância na estrutura económica do país.
 
Os preços dos produtos nos mer cados locais, frisou o 
responsável, devem ser justos e ao alcance dos campone-
ses para os poderem ad quirir para a alimentação. 

Simão da Costa, 46 anos, campo nês há mais de 30, um 
dos benefi ciários, que recebeu, entre outros instrumen-
tos de trabalho, uma mo to-bomba e sementes, prometeu 
tu do fazer para aumentar a produção. 
Maria de Nazaré Miguel, que além de camponesa, 
exerce igual mente o professorado, afirmou que o crédito 
chegou em boa altura, já que se está na fase em que as 
hortí colas começam a ser plantadas. 

“Com as sementes de cebola, re polho, alho e de tomate 
penso que vamos poder trabalhar sem sobres saltos”, 
referiu. 

O administrador municipal do Go lungo-Alto, Cirilo 
Mateus agrade ceu a iniciativa do banco, frisando que 
se trata de uma acção de com bate à fome e pela redução 
da po breza, que beneficia 50 campone ses da localidade 
do Luinha. A luta de combate à pobreza, disse, é um 
compromisso do Executivo ango lano e um dos maiores 
desafios na edificação de uma economia sus tentável no 
país. 

Cirilo Mateus exortou os que ainda não aderiram ao 
credito agrí cola a fazê-lo e disse aos já benefi ciaram que 
utilizem os kits para os fins desejados para aumentarem 
os níveis de produção e de rendimento para no final con-
seguirem reem bolsar os valores adquiridos. 

2.4  Responsavel quer concessão de 
microcredito
Jornal de Angola 
08 de Maio de 2011

A secretária-geral da Organiza ção Interafricana do 
Café, Josefa Secko, exortou, em Luanda, o Executivo 
angolano a criar mais in centivos à produção de café, 
prin cipalmente para os agricultores familiares. 
De acordo com Josefa Secko, o aumento da produção 
depende da política do Executivo para incenti var a pro-
dução do sector e os pro dutores familiares, através da 
con cessão de micro-crédito. 

A secretária-geral da Organiza ção Interafricana de 
Café falava na quinta-feira numa palestra sobre”O 
comércio internacional de café no sistema internacio-
nal”, na Universi dade de Ciências Sociais e Relações 
Internacionais (CIS). Josefa Secko destacou a necessi-
dade dos pequenos produtores de café abandonarem as 
antigas técni cas de produção e adoptarem as no vas de 
mecanização agrícola, com base em pesquisa científica. 

O crédito agrícola de campa nha, sugeriu, devia abranger 
dife rentes áreas de produção de café. Sublinhou que o 
aumento da produ ção pode criar muitos postos de tra-
balho, mas tudo depende de políti cas de incentivo do 
Executivo. 
Durante a palestra, deu como exemplo o Vietname, 
actualmente segundo maior produtor mundial de café, 
que apostou na investiga ção científica. Explicou que, até 
1975, aquele país não produzia café, mas com um grande 
incentivo e pes quisa científica passou a produzi-lo. 
Tudo isto, continuou, está ligado à grande performance 
técnica dos ti gres asiáticos (Japão, Corei a do Sul e 
Vietname), nos sectores da educa ção, político e econó-
mico, o que lhes permitiu alcançar patamares de desen-
volvimento muito alto. A palestra foi organizada, com o 
in tuito de contribuir para o reforço da capacidade inte-
lectual dos estudan tes universitários, em particular das 
Relações Internacionais. 
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2.5  Banco no huambo disponibiliza 
verbas para o crédito agrícola
Jornal Independete
14 de Maio 2011

Um biliões 143 milhões e 700 kwanzas são o valor que os 
bancos comerciais disponibilizaram de Agosto de2010 a 
presente data aos camponeses da província do Huambo, 
no quadro do programa do Governo de crédito agrícola 
de campanha. De acordo com o vice-governador da 
província do Huambo para o sector económico, David 
Barbosa, estes valores foram disponibilizados pelo BPC, 
BCI, BAI Banco Sol, ao abrigo do decreto-lei de 14 de 
Abril de 2010, para apoiara campanha agrícola no país, 
com vista a combater a pobreza.
 
David Barbosa que falava a propósito da II fase do 
crédito agrícola de campanha do BCI, aberta terça-
-feira, disse que os valores em referência beneficiaram 
sete mil e 346 famílias camponesas de 10 municípios da 
província. Trata-se dos municípios de Huambo (capital 
da provincial), Caála, Bailundo, Tchicala-Tcholohanga, 
Katchiungo, Ukuma, Ekunha, Longonjo, Tchindjendje 
e Londuirnbali, faltando apenas o Mungo que será 
abrangido nos próximos dias.
O vice-governador reafirmou que o crédito agrícola de 
campanha está a cumprir o seu papel no combate à fome 
e à pobreza no país.”Este é um indicador bom e positivo, 
mais que ainda não é suficiente porque queremos ver 
maiores resultados da produção dos beneficiários, bem 
como o impacto que criou junto das famílias, associa-
ções agrícolas e cooperativas”, realçou.
 
Por isso, apelou aos beneficiários do crédito agrícola de 
campanha para aumentarem a produção e escoarem 
os produtos para o mercados de consumo, por forma a 
obterem lucros para o sustento das suas famílias, reem-
bolsar os valores aos bancos, e cumprir os objectivos do 
governo. 

2.6 Crédito agrícola atrai oportunistas
 Semanário Factual 
De 14 a 21 de Maio de 2011

 
A ganância de gente oportunista e que geralmente está 
sempre bem informada levou-a a aventu rar-se na acti-
vidade agrícola, fundamental mente, porque os créditos 
são aliciantes e com paga mentos a longo prazo. 
A excepção de meia dúzia de fazendeiros na Huíla, 
no Huambo, no Bié, em Benguela e no Kwanza-Sul, 
os restantes (dirigentes políticos e militares) apenas se 
aproveitaram das suas funções, para usurpar centenas 
de hectares por Angola fora, mas, no fundo, as suas uni-
dades nada produzem por falta de vocação no ramo e de 

perspicácia na contratação de mão-de-obra nacional ou 
estrangeira. 
Se o Estado Angolano não regulamentar os termos de 
propriedade e da actividade agrícola, corre-se o risco de 
as melhores terras continuarem abandonadas, pois os 
actuais titulares não sabem o que fazer com elas e apenas 
andam à espreita do melhor momento, para revender 
essas fazendas a peso de ouro. 
Por isso, o novo esforço do Governo, anunciado 
terça-feira, 10, pelo ministro da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural, Afonso Pedro Canga, no sen-
tido de se melhorarem as práticas de cultivo e de pro-
dução agrária, mediante a troca de experiência com as 
empresas estrangeiras, deverá ter em conta a realidade 
actual deste sector. 
A degradação dos campos e das estruturas agrícolas 
durante os 27 anos de guerra está a criar muitas dificul-
dades ao processo da retoma da produção alimentar. 
Os camponeses perderam o hábito do cultivo, pois pas-
saram longos anos a viver na periferia das cidades, com 
doações do Governo e do Programa Alimentar Mundial 
(PAM). 
Depois de uma vivência de duas décadas nas cidades, 
os camponeses divorciaram-se, definitiva mente, da sua 
actividade primária e ganharam outros hábitos e costu-
mes. Hoje em dia, já não aceitam espe rar por seis meses 
para ver o fruto do seu trabalho. E como no campo falta 
de tudo, ninguém quer deixar a cidade para regressar ao 
passado. 
Por saber destes e de outros problemas do sector, o 
ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural reco-
nheceu não bastar o País ter muita terra e água, mas 
também necessário saber adoptar e criar novas tecnolo-
gias de exploração dos recursos naturais disponíveis. 
O governante alertou aos angolanos o País neces sitar de 
alimentos para milhões de pessoas, sendo, por isso, obri-
gado a adoptar as melhores práticas mundiais de prepa-
ração de terras, sementeira, regadio, colheita e comercia-
lização da produção. 
Como as necessidades são grandes e tendem a aumentar, 
Afonso Canga incentivou as empresas estrangeiras, em 
particular, a investirem mais no País, através de filiais e 
sucursais, aproveitando as oportu nidades de negócios, 
para a criação de bens e a oferta de serviços no sector 
agrário. 
Além da responsabilidade de fomentar e de mo dernizar 
a agricultura, o órgão de tutela deve, igual mente, criar 
laboratórios regionais, para apoiar a inves tigação cientí-
fica dos principais produtos, a fim de que possam fazer 
frente aos importados. 



Development Workshop — CEDOC 05/2011 — 12  

2.7   Inefop e banco sol assinam 
protocolo para concessão de micro 
crédito
Jornal de Angola 
14 de Maio de 2011

Um protocolo para a concessão de micro -crédito a 
pequenas e médias empresas, avaliado em um milhão 
de dólares, foi celebrado em Luanda, entre o Ministério 
da Administração Pública, Emprego e Segurança Social, 
através do Instituto Nacional de For mação Profissional 
(INEFOP), e o banco Sol, no âmbito do programa 
empeendedorismo na comunidade. O protocolo foi assi-
nado pelo presidente da comissão executiva do Banco 
Sol, Coutinho Nobre Miguel, e a directora do Inafop, 
Corina Jardim.
 
O acordo resulta de uma estratégia entre o Inafop e 
Banco Sol, no âmbito do programa sobre empreende-
dorismo na comunidade, como um produto destinado 
à população mais carenciada. O mesmo visa abranger 
a camada da população que por razões diversas está 
ex cluída do sistema bancário clássico e tradicional e 
também está desprovida de garantias reais patrimoniais.
 
O protocolo aponta quatro premissas fun damentais 
e tem um fundo de garantia ava liado em milhão de 
dólares americanos, dis ponibilizado pelo Instituto 
Nacional de For mação Profissional (INEFOP). Estes 
recursos estarão na disposição do banco Sol. O acordo 
estabelece que será concedido mil dólares americanos ao 
crédito individual, ao passo que a um grupo de pessoa, 
constituído por cinco elementos, será concedido cinco 
mil dólares americanos. 

O prazo de reembolso é de doze meses e susceptível 
de ser revogado para 24. O crédito tem um período de 
carência de três mês para permitir que os empreendedo-
res beneficiados criem as condições técnicas e adminis-
trativas para o início da actividade. 

2.8 Devedores devem honrar os seus 
compromissos
Jornal de Economia e Finanças
17 de Maio de 2011 

Nem por isso, no nosso país, a taxa de crédito mal 
parado é assustado ra, na medida em que estatísticas 
bancárias apontam para um índice de incumprimento 
de reembolsos de apenas oito por cento. 
Mas, se a situação não é alarmante, ela deve ser estan-
cada, num pri meiro grau, com o recurso a medi das de 
educação dos tomadores de empréstimos bancários, no 
sentido de honrarem a tempo os seus com promissos de 

reembolso dos valores recebidos, acrescidos dos respec-
tivos Juros. 
Numa outra perspectiva, o recurso aos tribunais será 
outra das saídas, como, de resto, tem acontecido um 
pouco pelo país inteiro, embora com pouca frequência. 
No entanto, o que se espera que venha a contribuir 
para a instau ração de uma maior segurança no mercado 
financeiro é a entrada em funcionamento da ora criada 
Central de Informações de Risco de Crédito, um ins-
trumento que garantirá aos bancos uma actuação mais 
segura no tratamento dos assuntos relaciona dos com os 
créditos bancários, sem pre na perspectiva de que rece-
berá empréstimos aquele que, minimamente, garanta 
reembolsá-los. 
E importante que o consumidor tenha bem presente que 
os bancos trabalham com dinheiro alheio, e que, para 
sobreviverem, eles pró prios necessitam dos reembolsos 
dos empréstimos concedidos, acrescidos dos respectivos 
juros. E vale ressaltar que, se a taxa de incumprimentos 
injustificados e de má fé, na maior parte dos casos, ronda 
os oito por cento, sempre será muito melhor quando os 
cumprido res chegarem aos 100 por cento. 

2.9  Banca lusa lucra usd 276 milhões 
com angola em 2010
Semanário Continente 
20 de Maio de 20111

Os bancos portugueses que actuam em Angola lucra-
ram, no seu conjunto, 138 milhões de euros no país afri-
cano em 2005, segundo informações postas a circular, 
recentemente, pelo diário português”Público”. Metade 
do to tal foi encaixada pelo Banco Fomento Angola, do 
BPI, representando 28 por cento do lucro do grupo, 
que tem neste país o seu maior mercado estrangeiro. A 
mesma fonte refere que, o BF A alca nçou no ano passado 
a liderança entre as instituições bancárias credoras no 
país, suplantando o Banco de Poup ança e Crédito, que 
se manteve como maior depositário. O Banco Espírito 
Santo, que em Angola actua, sobre tudo, no mercado 
grossista de apoio aos grandes negócios, encaixou 12 por 
cento do lucro total, perto de 34 milhões de euros. A 
maior fatia dos restantes lucros bancários portugueses 
em Angola coube ao Banco Totta, que recentemente 
estabeleceu uma parce ria com o grupo público Caixa 
Geral de Depósitos, para investirem até 100 milhões de 
euros, na expansão de uma rede conjunta no país.
 
Os presidentes dos cinco maiores ban cos portugueses, 
em que se inclui ai nda o Millenium BCP, estiveram na 
última visita a Angola do PM portu guês, José Sócrates 

Durante a visita, será oficialmente lan çado o plano de 
expansão do Banco Millenium Angola, do grupo BCP, 
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instituição financeira recém-criada, que terá um capital 
de perto de 25 mil hões de euros. 

Banca Lusa lucra USD 276 milhões com Angola em 
2010 
Aposta em Angola continua a render milhões aos ‘cofres’ 
dos bancos portu gueses. A avaliar pela apresentação de 
resultados do BPI, BES e Millenium BPC só no ano 
passado as actividades das instituições em África ren-
deram mais de 276 milhões de dólares (200 milhões de 
euros). 
O Millenium BPC foi o banco que registou a maior 
subida nos resulta dos provenientes de Angola. Lucrou 
23,6 milhões de euros em 2010, um ‘salto’ de 61,4%. 
O CEO do banco, Santos Ferreira, disse ao SOL que”o 
BCP perspectiva que a actividade em Angola vai conti-
nuar a crescer com o mesmo ritmo registado no exercí-
cio de 2010”. O objectivo é”chegar aos 30 milhões de 
euros de lucros este ano”, adiantou. 
O Millenium Angola conta actualmente com 39 balcões 
(16 abertos em 2010”e com mais de 80 mil clientes o 
que significa mais do que duplicar o número de clientes 
de 2009”, sublinhou José da Costa, presidente executivo 
do Banco Millenium Angola, ao SOL. Mas a expansão 
do grupo no território não fica por aqui. A abertura de 
mais 21 balcões á está prevista no orçamento deste ano”, 
acrescenta Santos Ferre ira.
 Os resultados consolidados do Millenium BPC aumen-
taram em 34% para 301,6 milhões de euros, impulsiona-
dos pela actividade BPI e BES contam com Angola 
O BES também aumentou os lucros em África em 9,7%, 
para 92,6 mil hões de euros. A actividade do BESA – 
Banco Espírito Santo Angola trouxe a maior fatia deste 
resultado, como ex plica o grupo em comunicado. 

O banco liderado por Ricardo Salgado continua a ir 
buscar fora de Portugal uma grande fatia do lucro, que 
lá fora aumentou 13,6%, em relação a 2009, para 203,8 
milhões de euros. Por essa razão, em 2010 investiu mais 
de 100 milhões de euros no reforço da pre sença inter-
nacional, destacando-se as operações no Reino Unido, 
Líbia, Es panha, e Moçambique, onde adquiriu 25,1 % 
do Moza Banco. 

Já o BPI, presente no país africano através do BF A - 
Banco Fomento de Angola, líder da banca angolana, 
teve resultados líquidos de 184,8 milhões de euros, 
um aumento de 5,6%. Mais de 92 milhões vieram de 
Angola, o que representa uma subida de 9,7%, em com-
paração a 2009. 

Os maiores accionistas do banco pre sidido por Fernando 
Ulrich são os espanhóis do La Caixa (30,1 %), os brasi-
leiros do Itaú (18,9%) e a San toro, de Isabel dos Santos, 
que detém 9,9%. 

O Santander Totta e a CGD, que ai nda não apresenta-
ram contas, também estão presentes em Angola através 
de uma parceria. O Caixa Totta é de tido em 51 % pelo 
banco estatal e pelo Santander Totta, em 25% pela 
Sonan gol a qual também tem participações no BCP e 
no BFA - e o restante capi tal está nas mãos de dois inves-
tidores privados angolanos. 

O Millenium BCP prevê abrir o seu capital até 33 por 
cento, em bolsa ou a investidores locais, e terá, numa 
pri meira fase, uma rede 18 balcões, localizados nas prin-
cipais cidades angolanas, e vai dirigir-se aos segmentos 
de pequenas e médias empresas e estratos sociais eleva-
dos. De acordo com o semanário Expresso, a Geocapital, 
sociedade controlada pelo empresário de Macau Stanley 
Ho, também vai entrar no sector bancário angolano, 
criando um banco de investimento virado para a parti-
cipação em oportunidades de negócio no país, em parti-
cular projectos de infra – estruturas. 

BMA – Banco millennium angola 
A actividade do Banco Millenium Angola (BMA) teve 
início a 5 de Abril de 2006, com apenas três balcões, em 
Luanda. A presença do então Grupo BCP em Angola 
data de 2000 quando, por incorporação do Banco 
Português do Atlântico no Banco Comercial Por tuguês 
sucursal em Angola do BPA passou a sucursal do BCP. 
Em 2006 a sucursal foi transformada em banco de direito 
angolano, com a denominação de Banco Millenium 
Angola (BMA). Em 2009, no âmbito da conclusão 
dos acordos de parceria celebrados com a Sonangol e o 
Banco Privado Atlântico (BPA) o capital social do BMA 
foi au mentado em simultâneo com a entrada de novos 
locais. A Sonangol passou a deter 31,5% do capital do 
BMA e o BPA”assumiu uma participação de 15,8.% O 
BMA, por sua vez, adquiriu uma participação de 10% 
no capital do BPA, o banco onde a Sonangol tem como 
parceiro a Geocapital, de Stan ley Ho 

BFA - Banco de fomento angola 
O BFA foi constituído como banco de direito ango-
lano em 2002, por transformação da então sucursal 
do Banco Português de Investimentos (BPI). É um dos 
maiores bancos estrangeiros de Angola, com cerca de 
120 balcões, centros de empresas e de investimento, 
mais de metade dos quais localizados em Luanda e os 
restantes espalhados por todas as outras Províncias do 
país. Em meados de 2008, o Banco BPI vendeu à ope-
radora angolana de tele comunicações móveis Unitel, 
49,9% do capital social do BFA. O BPI, que manteve 
a maioria, encaixou na altura 475 milhões de dólares 
americanos com a operação. 
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OBESA 
Banco Espírito Santo An gola foi formalmente constitu-
ído em Agosto de 2001 e surge na sequência da decisão 
do Grupo BES de formar n um banco de raiz em Angola. 
Iniciou a sua operação em 24 de Janeiro de 2002, em 
Luanda, com um o, capital em kwanzas equivalente a 
10 milhões de dólares americanos. Tem como principal 
accionista o Banco Es pírito Santo, que controla 51,94% 
das) a acções, depois do grupo português ter de vendido, 
em Dezembro do ano pas sado, 24% do capital aos ango-
lanos da. Portmill Investimentos e Telecomuni cações, 
por 375 milhões de dólares. O capital restante está nas 
mãos da Geni, uma holding ligada a Isabel dos San tos, 
filha do presidente de Angola, com 18,99% das acções, 
e de investidores individuais, com os restantes 5,07%. O 
BESA tem uma rede de 30 agência e postos, dos quais 
2/3 em Luanda e os restantes dispersos pelas Províncias, 
incluindo Benguela, Lobito, Lubango e Cabinda, entre 
outras. Já este ano, o BESA lançou a BESActiv, uma 
socie dade gestora de fundos de investimen to constituída 
segundo a lei angolana. O BESA controla directamente 
62% do capital e a ESAF, a gestora de activos do BES, 
detém 35%.

Banco BES admite ceder parte do seu capital em 
Angola
O Banco Espírito Santo (BES) ad mite que pode ceder 
mais capital do seu banco em Angola, actualmente de 
75%, a investidores locais, revelou o presidente execu-
tivo da instituição, Ricardo Salgado. Para se manter 
como accionista maioritário, ou seja, superando 50%, 
deve ser realizada uma concessão de capital abaixo dos 
25%. Actualmente, a equipe do Banco Espírito Santo 
Angola (BESA) tem cerca de 5% do capital e mais 20% 
são de outros investidores. A operação lCO de do BES 
em Angola foi a que registou maior crescimento (44,3%) 
do lucro Banco da instituição financeira em 2008, con-
tribuindo com 48,2 milhões de eu ros para o resultado 
líquido consolida do. O produto bancário desta opera-
ção cresceu 45,5% e atingiu 129,5 milhões de euros. O 
Banco Espírito Santo de Investimento (BESI) também 
vai criar um banco de investimento em Angola, asso-
ciado ao BESA, que tem actual mente 27 agências no 
país. 

BCGTA - Banco caixa geral totta de angola 
O Banco Caixa Geral Totta de Angola é o braço do 
Grupo CGD em Angola e opera no retalho, dispondo 
de uma rede de onze agências distribuídos por quatro 
Províncias e três centros de empresas. Foi formalmente 
constituí do há cerca de um ano, no âmbito de um 
acordo que envolveu o Santand er Totta, a Sonangol 
e dois investi dores angolanos. No banco, a CGD e o 
Santander Totta controlam 51 %, através da Partang 
SGPS, uma holding detida em partes iguais pelos dois 

ban cos. O restante capital do BCGTA é detido pela 
Sonangol (25%) e por dois outros investidores individu-
ais ango lanos. A constituição do BCGTA é o corolário 
do acordo, fechado em 2006 entre a CGD e o Santander 
Totta, que passou pela entrada do banco público portu-
guês no capital do Banco Totta de Angola, a instituição 
financeira que o grupo espanhol possuía em Angola e 
que viria a estar na génese, três anos mais tarde, do novo 
banco.

Em Janeiro 2010, foi obtido a autorização para a cons-
tituição do Banco para Promoção e Desenvolvimento 
(BPD), que terá um capital inicial de mil milhões de 
dólares, a deter em partes iguais pelos Grupos CGD 
e Sonangol. O BPD centrará a actividade na banca de 
negócios e de investimentos, visando o apoio ao desen-
volvimento da economia angolana

Finibanco Angola
Posicionado como banco de cariz universal de apoio ás 
PM ś a particulares e ao comercio externo angolano, 
com incidência especial nas transacções entre Portugal e 
Angola, o Finibanco Angola é uma instituição de direito 
angolano, constituída em Setembro de 2007 e que teve o 
seu início de actividade no segundo se mestre de 2008. É 
controlado em 61 % pelo Finibanco Holding, enquanto 
que o restante capital é detido por par ceiros locais. O 
presidente da mesa da I assembleia-geral é o influente 
político local, Carlos Feijó, ministro de Estado e chefe 
da Casa Civil do Presidente José Eduardo dos Santos. 
A expansão do banco começou logo em 2009, com a 
abertura de três no vos balcões, dois deles situados em 
Luanda e o terceiro no Huambo. Em 2010, entrou 
em actividade um Centro de empresas, num Plano 
que inclui ainda a abertura de mais seis balcões até 
Dezembro, quatro deles em Luanda, um no Lobito e 
outro no Lubango. O objectivo é atingir 30 balcões no 
final dos primeiros três anos de actividade.

Banco BIC
É um banco Angolano de capital privado, constituído 
em 2005 por investidores angolanos e estrangeiros. A 
estrutura accionista é composta pelo Grupo Amorim e 
a Sociedade de Par ticipações Financeiras (uma holding 
da filha do presidente angolano Isabel dos Santos), 
com 25% do capital cada, pelo empresário angolano 
Fernando Teles, com 20%, estando o restante distribu-
ído por quadros do banco e outros accionistas angola-
nos, portu gueses e luso-brasileiros.
O banco aposta no retalho, com ser viços generalizados 
a particulares, pequenas e médias empresas e grandes 
grupos. Tem já mais de uma centena de balcões, das 
quais 54 em Luanda e mais meia centena espalhadas 
por todas as Províncias angolanas. A rede é comple-
mentada por nove centros e cinco balcões de empresas 
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e por um balcão private, na capital. Em Maio de 2008,  
a BIC lançou um banco em Por tugal, com uma estru-
tura accionista semelhante ao do banco gémeo angolano 
e presidido pelo antigo ministro ao português, Luís 
Mira Amaral. 
Fernando Teles, o decano dos Ban queiros portugue-
ses em angola Fernando Leonídio Mendes Teles, 58 
anos, casado, natural de Alvarenga, é licenciado em 
Organização e Gestão de Empresas. Emigrou para 
Angola com 14 anos (1966), onde foi admitido, nesse 
mesmo ano, no sector bancário (antigo Banco de 
Crédito Comercial e Industrial), tendo portanto 44 anos 
de experiência bancária. 

Ingressou nos quadros do antigo Banco de Fomento 
Exterior (BFE) tendo sido director. Como responsável 
máximo do BFE em Luanda, criou o banco a partir do 
zero, levando-o em poucos anos à primeira posição do 
ranking dos bancos privados de An gola. Transformou 
o BFE em banco de direito angolano em 2002, com o 
nome de Banco de Fomento de An gola (BFA), do qual 
continuou a ser o responsável máximo, como admin-
istrador residente. Em 2 005 deixou o BFA para fundar, 
de raiz, o seu próprio banco. Assim surgiu em 2005 o 
Banco BIC, (…) onde Fernando Teles assumiu desde 
a primeira hora o cargo de Presidente do Conselho da 
Comissão Executiva, transformou-se, em cinco anos, 
num dos maiores bancos de Angola.Em 2008 fundou o 
Banco BIC Português, do qual é, também, o Presidente 
do Conselho de Administração. A instalação de uma 
agência do BIC em Alvarenga é característica da forma e 
a actuação de Fernando Teles levar banca a lugares que 
outros não consideram rentáveis estimulando o desen-
volvimento das terras e a inventiva das gentes. Desde 
há alguns anos, Fernando Teles assumiu uma posição 
de relevo na actividade agrícola e pecuária de Angola, 
possuindo hoje quatro grandes fazendas agrícolas, onde 
tem já mais de 2000cabeças de gados 
 
Destaca-se do seu carácter, o seu in domável espírito de 
iniciativa, a sua capacidade técnica e de liderança, a per-
manente prontidão para ouvir e at ender qualquer pessoa 
independente mente da posição económica ou social do 
seu interlocutor e a sua imensa gen erosidade. 

A abertura de um banco em Alvarenga, só possível pela 
iniciativa e capacidade empreendedora de um filho de 
Arouca e de Alvarenga em particular, traduz, finalmente, 
o princípio do desenvolvi mento das centralidades asso-
ciadas ao eixo Alvarenga-Arouca-Escariz pre vistas no 
Plano de Desenvolvimento Estratégico do Concelho. 
Depois de na última década se terem imprimido múl-
tiplos investimentos de carácter público e privado nas 
centralidades de Arouca e Escariz, com o sucesso hoje 
bem conhecido, era notória a dificul dade em gerar dinâ-

micas de progresso na centralidade de Alvarenga, apesar 
dos múltiplos investimentos públicos realizados nesta 
freguesia.
Agora, com a abertura do banco BIC, mais o impor-
tante investimento no equipamento social de elevada 
quali dade, da responsabilidade da Casa do Povo de 
Alvarenga e só possível pelo apoio de muitos mecenas 
altruístas, incluindo-se Fernando Teles como um 
dos mais generosos, entre outros investimentos que 
Fernando Teles tem já planeado ou em desenvolvimento 
para a freguesia, abre-se uma nova esperança para 
Alvarenga e fazem desta personalidade um cidadão de 
reconhe cidos e honrosos méritos para o mu nicípio de 
Arouca. Recentemente foi lhe atribuído um prestigiante 
galardão municipal em Portugal, sob proposta do presi-
dente da Câmara Municipal de Arouca, Artur Neves, a 
autarquia decidiu, por unanimidade, na reunião de 21 
de Dezembro, atribuir a Fernando Teles a medalha de 
mérito munici pal (grau ouro). Esta menção foi a 2 de 
Maio, feriado municipal, no salão nobre do município. 

Nota de redacção 
Nesta nossa incursão pelos banqueiros portugueses, que 
vieram para Angola e são os principais gestores e admi-
nistradores dos principais bancos por tugueses na altura 
hoje na sua maioria bancos de direito angolano mesmo 
na maioria dos casos continuarem a ser em dirigidos por 
administradores Por tugueses existem excessões no caso 
do BESA gerido por Álvaro Sobrinho embora respe-
cado em Portugal onde já chefiava uma importantíssima 
área do BES Carlos Silva Actualmente no BPA também 
oriundo do BES onde fizeram um trabalho brilhante, 
e Ri cardo Abreu actual vice-governador do BNA antes 
no BNI angolanos motivo pela qual, não expusemos as 
suas imagens, o que faremos em próxima oportunidade 
quando nos referir-mos a nova vaga de bancários ango-
lanos de sucessos. 

2.10  BPC Concede mais de 100 milhoes 
de kwanzas de creditos
Jornal Semanário Factual 
De 21 á 28 de Março de 2011

Banco de Poupança e Crédito (BPC) disponibilizou, de 
Ja neiro a Abril deste ano, 177,5 milhões de Kwanzas, 
para apoiar o sec tor de produção alimentar no municí-
pio do Ekunha, província do Huambo. O financiamento 
beneficiou cerca de mil e 500 famílias camponesas que 
exercem a actividade agrícola naquele município.
 
Conforme um documento da admi nistração do municí-
pio da Ekunha, cita do pela Angop, a entrega enquadrou-
-se no programa do Governo de Conces são do Crédito 
Agrícola da campanha. 
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2.11   Projecto nacional de micro-crédito 
apoia as mulheres empreendedoras 
Jornal de Angola 
21 de Maio de 2011

O programa do Executivo de combate à fome, à pobreza 
e ao desemprego foi reforçado ontem com fundos desti-
nados a 80 mu lheres, numa parceria entre o Banco Sol e 
a Organização da Mulher Angolana (OMA). 
Cada mulher pode concorrer a um valor mínimo de mil 
dólares ao máximo de dez mil dólares. a prazo de paga-
mento é de 12 meses e pode ser ampliado para 18 me ses, 
com uma taxa de juros de dois por cento. A secretária-
-geral da OMA, Luzia Inglês, que falava du rante o lan-
çamento do projecto de nominado”OMA vida nova com 
o Banco Sol”, disse que esta iniciati va vem minimizar a 
pobreza no seio das mulheres. 
“Esta iniciativa está enquadrada nas estratégias do 
MPLA, que con sagram o trabalho como um direito 
constitucional para que a mulher possa adequar as suas 
exigências, elevando consideravelmente a pro dutividade 
do seu trabalho e dimi nuir a pobreza”, disse Luzia 
Inglês, - acrescentando que o propósito é continuar a 
lutar para a redução da - fome e da pobreza em Angola. 
O presidente do conselho da ad ministração do Banco 
Sol, Coutinho Nobre Miguel, disse que a parcerias 
é uma orientação do Executivo para reduzir a fome e 
combater a pobreza, o desemprego, assegurar a inclusão 
social, resgatar a cidada nia e o desenvolvimento social. 
Coutinho Nobre Miguel lem brou que o Banco Sol 
é a primeira instituição bancária e financeira no país 
que assumiu de forma ple na o micro-crédito, com o 
propósi to de reduzir a pobreza:”Através do micro-cré-
dito as famílias mais carenciadas podem encontrar res-
posta adequada para desenvolver actividades geradoras 
de rendi mento e assegurar o desenvolvi mento humano”. 
Coutinho Nobre realçou que o grande objectivo do 
micro-crédito é criar condições para que todas as mulhe-
res angolanas possam desen volver em óptimas condições 
os seus negócios e criar rendimento e desenvolvimento 
alternativo, a fim de saírem da dependência: 
A OMA mobilizou, por meios próprios, o fundo de 
garantia que vai servir para dar cobertura aos credores. 
o Banco Sol garante que vai fazer uma gestão rigorosa 
para que todas as mulheres que aderirem ao programa 
possam cumprir os requisitos e a amorti zação do crédito. 
“É importante que os cidadãos es tejam conscientes 
de que se trata de um financiamento em que a OMA 
aparece como facilitador. Este di nheiro é para ajudar as 
mulheres a abrirem os seus pequenos negócios em todo 
o país”, disse Coutinho No bre, que também garantiu 
que”não haverá atrasos no reembolso, nem na análise 
do processo, porque tudo está a postos para apoiar as 
mulhe res angolanas”, disse. Felicidade de uma beneficiá 
ria. 

Domingas André é uma das be neficiadas com o crédito. 
Disse à nossa reportagem que vê seus so nhos realizados 
ao receber dez mil dólares para abrir uma fábrica de 
gelo:”temos de louvar a iniciativa. Tenho a certeza que 
este projecto vai diminuir muito as carências das mulhe-
res angolanas”, disse. 
A cidadã Helena Kiala disse que este projecto vai reduzir 
a pobreza no seio das mulheres:”peço às ou tras institui-
ções bancárias para fa zerem o mesmo, no sentido de 
aca barmos com a pobreza, porque se as mulheres traba-
lharem vão aju dar os homens nas despesas fami liares”, 
referiu. 

2.12  Programa crédito agrícola melhora 
a produção rural
Jornal de Angola
22 de Maio de 2011 

O administrador de Caculama, Miguel Serrote Gio, 
afirmou na quarta-feira que o lançamento da primeira 
fase do programa crédito agrícola no município está a 
per mitir aos camponeses uma maior produtividade. 
O responsável teceu estas consi derações durante a 
visita de campo que a presidente do Conselho de 
Administração do Banco Sol efec tuou à região, para 
avaliar a imple mentação e aplicação, pelos cam poneses 
e cooperativas, da linha de crédito atribuído ao sector 
agrícola do município. 
O referido empréstimo permi tiu que quatro associações, 
duas cooperativas e agricultores priva dos recebessem 
100 milhões de kwanzas, que foram aplicados na aqui-
sição de meios de produção, como catanas, enxadas, 
limas, moto-bombas, sementes, fertili zantes e outros, 
para a expansão da sua actividade. 
A presidente do CA do Banco Sol, Graça dos Santos 
Pedro, afir mou esta iniciativa visa sobretudo o aumenta 
da produção agrícola e contribuir para o desenvolvi-
mento económico do país, na sua plenitu de, e da região 
de Caculama, em particular. 
Ana Jeoveth, secretária da Asso ciação do Nhangue Bulo, 
disse ao Jornal de Angola que, ao benefi ciar do crédito, 
pensa expandir a actividade nas lavras, para o sus tento 
das famílias de Caculama e para ajudar a combater a 
fome. 
Elisa Bula, camponesa da referi da associação, agradeceu 
o esforço do governo e prometeu trabalhar mais para 
cumprir os requisitos no reembolso dos valores. 
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2.13  Combater a pobreza extrema no 
país é uma tarefa de todos 
Jornal de Angola
26 de Maio de 2011

A necessidade de erradicar a pobreza é uma dos objec-
tivos do desenvolvimento do milénio. O presidente do 
Conselho Executi vo do Banco Sol, Coutinho No bre 
Miguel, disse em entrevista exclusiva ao Jornal de Angola 
que”essa é uma tarefa que não pode apenas ser delegada 
ao Es tado, deve mobilizar todas as for ças activas., Por 
isso exortamos as instituições bancárias e finan ceiras 
a apoiarem este processo, para que possamos ter uma 
so ciedade saudável”. O Banco Sol já disponibilizou 17 
milhões de dólares para apoiar cooperati vas agrícolas 

Jornal de Angola Porque ra zão o banco Sol apostou no 
micro-crédito? 
Coutinho Miguel-O Banco Sol desde a sua entrada no 
mercado fi nanceiro angolano teve sempre no seu objecto 
social o microcrédito com produto fundamental. Temos 
programas específicos e contínuos com o Crédito Banco 
Sol. A sociedade, dia após dia vai tomando consciência 
de que é necessário re dobrar esforços e mobilizar-se em 
torno do grande flagelo que é a po breza e o desemprego.
 
JA – O banco está a trabalhar com o Executivo nos seus 
progra mas de combate à pobreza? 
CM - Temos protocolos estabe lecidos com o Executivo 
que con sistem no crédito de consumo aos professores, 
enfermeiros, pessoal administrativos de instituições 
e comerciantes. Este é um programa assumido pelo 
Executivo, que se desenvolve de forma positiva, porque 
temos alcançado os objectivos preconizados.
 
JA – Que programas existem para o sector agrícola? 
CM - Recentemente fizemos uma convenção financeira 
com o Executivo, que consiste no Crédito de Campanha, 
para apoiar as cooperativas agrícolas, associações de 
camponeses e agricultores individuais. A nossa econo-
mia até há pouco tempo era vulnerável porque depen-
dia do petróleo. As políticas adoptadas pelo Executivo 
permi tem desenvolver acções no sector industrial através 
de bancos comer ciais. Nós estamos também a apoiar 
esses projectos.
 
JA – Quais são essas institui ções bancárias nesse projecto de 
apoio à indústria? 
CM - O Banco de Comércio e In dustria (BCI), Banco 
de Poupança e Crédito (BPC), Banco Angolano de 
Investimento (BAI) e Banco
Sol. Nós temos estruturas técnicas. valências, capacida-
des e conheci mentos na matéria, por sermos os primei-
ros a estruturar o microcrédito. Por isso, subscrevemos 
50 mi lhões de dólares. O programa está dividido em três 

etapas e na primei ra, a nossa instituição já disponibi-
lizou 17 milhões de dólares. Neste momento estamos a 
avaliar a primeira etapa, para partirmos para a segunda.
 
JA –  Os programas para erra dica r a pobreza são somente 
com Executivo? 
CM - Não. Temos um programa com o Governo 
Provincial de Luanda, com a companhia petrolí fera BP, 
com a Coca-Cola, e outras instituições que estendem a 
sua mão à cooperação, onde o Banco Sol aparece como 
agente operador e as instituições mobilizam os fim  dos 
de garantia e identificam a po pulação alvo.

JA – Nestes projectos o Banco Sol sai a ganhar? 
CM - O micro-crédito é um pro duto que precisa de 
ser sustentável. Não pode ser visto numa perspecti va 
assistência lista ou filantrópica. Nós desenvolvemos este 
projecto como um negócio, porque são re cursos aplica-
dos que têm de ter um retomo que assegure a aplicação 
reprodutiva do capital. Por isso é que no exercício de 
20 I O, o microcrédito contribuiu para as reservas do 
banco com cerca de nove mi lhões de dólares. Os projec-
tos es tão a decorrer numa atmosfera co mercial positiva, 
e tudo porque os beneficiários têm tido uma corres-
pondência exemplar.
 
JA – O Banco Sol tem outros produtos? 
CM - o Banco Sol enquanto uma instituição bancária 
tem todo o tipo de produtos da banca clássica: cré dito 
ao consumo, automóvel, habi tação, de investimento, 
garantias bancárias. O Banco Sol desde a sua abertura 
já emprestou 354 milhões de dólares. Neste momento 
esta mos a apoiar micro, pequenas e médias empresas, a 
estruturar ope rações de médio e longo prazo. Por essa 
razão criámos uma direcção de grandes empresas em 
vários municípios da província de Luan da, para apoiar o 
franco crescimen to na capital. 

JA – Como vai funcionar a di recção de grandes empresas?
CM – Estes centros vão estrutu rar operações de médio 
e. longo prazo e assegurar o reposiciona mento estraté-
gico da banca ango lana. São unidades especializa das que 
conhecem as necessida des reais dos empresários, desde a 
fase do nascimento, crescimento e desenvolvimento do 
seu negó cio. Os centros de empresas vão atender sobre-
tudo os grandes inves tidores, que precisam de um aten-
dimento personalizado, inovação. qualidade e desenvol-
vimento. São operações que têm de ser estrutura das com 
maior rapidez, eficiência e conhecimento.
 
JA – O Banco Sol tem balcões em todo o país? 
CM - Temos balcões em 15 pro víncias, e este ano, de 
acordo coma nossa filosofia de expansão, cresci mento 
e afirmação no mercado, fa remos a cobertura total do 
país.
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JA – Qual tem sido os critério para recrutamento de quadros?
CM – Somos uma instituição pri vada de capitais nacio-
nais e diri gida por nacionais. A nossa filo sofia em termos 
de recrutamento baseia-se no princípio da equida de, 
transparência e justiça. A juven tude precisa de empregos 
e nós, co mo uma instituição em crescimen to, contrata-
mos uma empresa que faz o recrutamento para que haja 
transparência. Hoje temos trabalha dores jovens dos 18 
aos 35 anos, com formação média e superior. Aos nossos 
quadros também ofere cemos formação.
 
JA – Que conselho deixa às ou tras instituições bancárias 
para entrarem no combate à pobreza? 
CM - Não podemos apenas dele gar a função de com-
bater a pobreza ao Estado.Este processo deve mo bilizar 
todas as forças activas do nosso país. Por isso, exortamos 
às instituições bancárias e financeiras a desenvolverem 
competências pa ra que possam apoiar este proces so, 
porque só assim podemos cons truir uma sociedade sau-
dável, para o bem-estar de todos. 

2.14  Crédito agrícola de campanha vai 
ganhar uma nova dinâmica.
Jornal de Angola 
26 de Maio de 2011

O Banco de Comércio e Indús tria (BCI) concedeu, na 
província da Huíla, até ao mês de Abril, cré dito agrí-
cola de campanha no va lor de 51 milhões de kwanzas, 
se gundo revelou ao Jornal de Ango la a gerente daquela 
instituição na província. 
Domingas da Natividade expli cou que estes financia-
mentos foram concedidos a agricultores e campo neses 
organizados em associações e cooperativas dos municí-
pios de Caluquembe, Caconda e Matala. 
Ao todo, 162 famílias agrupadas em cooperativas e com 
fornecedo res já pagos receberam emprésti mos do BCI, 
no quadro do Progra ma de Crédito Agrícola de Campa-
nha, projectado pelo Executivo pa ra aliviar a pobreza no 
meio rural. 
A gerente do BCI indicou que, pa ra esse programa, a 
representação do BCI na Huíla tinha preconizado uma 
soma total de 97 milhões de kwanzas, pelo que ainda 
tem dis poníveis 46 milhões. 
Até segunda-feira última, no en tanto, havia indicações 
de que os empréstimos do BCI para este pro grama 
venham a atingir, na Huíla, um total de 200 campone-
ses, dado que estão a ser assinados, neste mo mento, con-
tratos por parte dos bene ficiários, para serem liquidados 
na próxima semana. 
Segundo Domingas da Natividade, o banco está a 
empreender maior dinamismo na cedência de crédito de 
campanha a todos aqueles que depois de cumprirem os 
parâme tros, solicitam empréstimos. 

O director provincial da Agri cultura e Desenvolvimento 
Rural na Huíla, Lutero Campos, também é da opinião 
que o processo de cedência de crédito de campanha 
vai ganhar outra dinâmica nos próxi mos tempos. Para 
isso, grupos téc nicos estão já a trabalhar na mu dança de 
estratégia, para se corri girem os erros que se verificaram 
na primeira fase. 
Lutero Campo reconheceu que durante a primeira fase 
se verificou algum atraso na cedência de verbas para a 
aquisição de inputs agrícolas, o que fez com que o pro-
cesso fosse implementado a níveis situados abai xo dos 
50 por cento. 

2.15  Acesso ao créddito está dificil
Jornal de Angola 
31 De Maio de 2011

O Conselho de Auscultação e Con certação Social da 
província do Bengo esteve reunido e no final emitiu um 
comunicado onde revelou que dos 282 processo para 
pedido de concessão de micro-crédito foram apurados 
223.
O Conselho de Auscultação e Con certação Social do 
Bengo, convo cado para a sua primeira reunião ordiná-
ria manifestou a sua preocupação em relação ao número 
redu zido dos beneficiários de micro-cré dito agrícola, 
refere o comunicado distribuído no final de semana 
no Caxito. O Conselho de Auscultação e Concertação 
Social da pro víncia do Bengo apelou os órgãos da comu-
nicação social, para urna maior divulgação das condi-
ções de acesso ao micro-crédito e a revisão dos critérios 
de selecção e dos me canismos da sua concessão. 
 
Relativamente aos Programas Mu nicipais Integrados de 
Desenvol vimento Rural e Combate à Po breza, o comu-
nicado refere cada um dos sete municípios da Provín-
cia do Bengo, recebe anualmente 217,652 milhões de 
Kwanzas, pa ra as acções previstas. O comunicado do 
Conselho de Auscultação e Concertação Social da pro-
víncia do Bengo revela que o município, do Caxito, 
recebe 277, 487 milhões de Kwanzas. 

Os participantes foram informa dos sobre o andamento 
da execu ção dos projectos de abastecimento de água 
potável, energia eléctrica, saneamento básico e reparação 
das ruas e calçadas da vila do Caxito.
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3  MERCADO INFORMAL 

3.1  Administrador do Cazenga reúne-
se com moradores
Novo Jornal 
06 de Maio de 2011

APÓS MAIS uma tentativa de ma nifestação no sábado, 
dia 30 de Abril, os moradores do Cazenga, que reclama-
vam contra o esta do degradante em que se encon tram 
as vias do município, foram finalmente recebidos pelo 
admi nistrador municipal, Victor Nataniel Narciso. 
A segunda foi de vez. Os muníci pes do Cazenga vol-
taram a con centrar-se sábado, em frente à administra-
ção municipal, para exigir a presença do administra dor 
local, Victor Nataniel”Tany”Narciso num encontro 
previa mente solicitado. Os moradores exigiam explica-
ções sobre o por quê da paralisação das obras de reabili-
tação das principais vias do município que os”tem deixa-
do num beco sem saída”. 
O administrador, que se encon trava naquele dia na 
zona do Futungo a assistir ao congresso extraordinário 
do seu partido, o MPLA, viu-se forçado a abando nar 
por algumas horas o encontro partidário para atender 
ao cha mamento dos munícipes revolta dos que se encon-
travam concen trados defronte à administração desde as 
primeiras horas da ma nhã. 
No encontro de mais de duas ho ras, que decorreu à 
porta fecha da e com a entrada interdita aos jornalistas, 
o administrador Vic tor Nataniel Narciso explicou aos 
seus munícipes os projectos em carteira que visam dar 
outra ima gem ao município, tido como o mais populoso 
de Luanda. 
No final da sessão, Tany Narciso disse aos jornalistas que 
o encon tro foi frutífero porque”serviu para auscultar as 
preocupações dos moradores do Cazenga”. O adminis-
trador, que reconheceu haver uma letargia na execução
das obras, louvou a iniciativa dos munícipes, a que soli-
citou pro postas para melhoria da circuns crição. 
“De facto, é preciso que se acele rem as obras. A rua dos 
Comandos está numa situação lamentável e é necessário 
que se resolva o mais rápido possível. Pedimos propos-
tas aos jovens, pensamos que nos serão entregues antes 
da revisão do orçamento, que está previs to para Junho”, 
finalizou o admi nistrador, 
Mas, ao que parece, as explica ções do administrador 
não dei xaram satisfeitos os”Cazenguista”, que exigem 
de Tany Narciso uma maior celeridade na execu ção das 
empreitadas. 
“Não vou dizer que estamos sa tisfeitos porque de projec-
tos es tamos cansados. O Cazenga, ao invés de melhorar, 
está a pi9rar. Por isso, propusemo-nos trabalhar com a 
administração no sen tido de resgatar a dignidade do 

município”, sublinhou Fançony Sebastião, um dos men-
tores do protesto que defende igualmen te a criação de 
espaços de lazer e subsídio de desemprego para re dução 
do consumo de álcool no Cazenga. 
“No Cazenga, não há espaços de lazer. O número 
de jovens nas ca sas de bebidas é elevado. Portan to, o 
governo deve ocupar os jo vens, deve criar mais postos 
de trabalho ou ainda garantir subsí dios de desemprego, 
porque a ju ventude do Cazenga está mal”, fi nalizou o 
também responsável do grupo. 
No final, o administrador e o gru po de manifestantes 
acordaram marcar um próximo encontro, ain da sem data 
prevista, a fim de apre sentarem as suas contribuições. 
 

3.2  Chineses em Angola
Jornal Terra Angolense
De 07 à 21 de Maio de 2011

Além das grandes empresas chinesas que trabalham em 
Angola nos caminhos-de-ferro, estradas. Pontes e cons-
trução de grandes edifícios do Estado, um pouco por 
todo o país, o gigante asiático penetrou e de maneira no 
mercado informal, ocupando o espaço que restava aos 
angolanos para sua sobrevivência os chineses em Angola 
estão nos pequenos negócios de fotocopias, areia água 
e na construção civil para vulgares obras nos bairros 
da periferia de Luanda Entre os milhares de vendedo-
res ambulantes que circulam diariamente em Luanda e 
noutras cidades de Angola, hoje é notória a presença de 
cidadãos chineses a vender medicamentos, roupas, cal-
çados e bijutarias nas ruas. 
Os chineses movem-se com muita facilidade na actual 
so ciedade angolana, a coberto de documentos nacionais 
falsos, com a conivência de altas entidades do regime 
implicadas nos negócios. 

3.3  Actividades infomais, uma forma 
de sustento de muitos jovens
Semanário Continente 
20 de maio de 2011

Na sequência desses movimentos mi gratórios, tão logo 
provocou o surgi mento de profissões e de novas classes 
sociais; se destacam zungueiros, lava dores de carros, 
roboteiros, engraxa dores e cobradores de táxis.
 
Estas classes constituídas maioritaria mente por jovens 
infelizmente, são os alvos predilectos da polícia nacional 
e dos fiscais dos governos provinciais, ao invés de enco-
rajar aqueles que pre tendem trabalhar através de progra-
mas de impacto concreto. As autoridades preferem optar 
pelo”chicote”, não se sabendo no entanto, que políticas a 
seguir para acabar com a pobreza e o desemprego. 
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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 a sua 
condição. Do exercício destas pro fissões, resultou uma 
espécie de soli dariedade cujos laços se aproximam ao 
de uma cooperativa. Por exemplo este semanário cons-
tatou, na avenida dos combatentes, no bairro Coman-
dante Valódia, a forma como esta co operativa funciona. 

O dia de trabalho começa muito cedo para todos eles, 
por volta das cinco horas de madrugada. Os lavadores de 
carros com clientes permanentes, não precisam esperar 
que estes acordem e dêem ordens. Lavam os carros, de 
maneiras que quando estes acordam já encontram os 
carros limpos e prepara dos. 
Os zungueiros, fornecem aos lava dores sabão e detergen-
tes, por isso também chegam cedo. Além disso, outro 
grupo, normalmente consti tuído de raparigas, fornece 
motorolas (sandes de fiambre ou de frango frito ou 
ainda mista), quer aos lavadores como aos zunguelros 
e aos engraxa dores, bem como aos cobradores de táxi 
e aos vendedores de refrigeran tes da coca-cola para seu 
pequeno  almoço.
 
Com excepção dos cobradores, os outros efectuam o 
pagamento depois. Porque só recebem o dinheiro após 
a chegada do patrão itinerante ao acor dar e efectuar a 
respectiva remune ração. O seu estado de dirigentes 
os tomou solidários, ao ponto de coop erarem entre si 
perfeitamente. 
Os valores que ganham não são mui tos, mas permitem 
manter a vida, conforme confidenciou ao Continente 
Eurico Januário, natural de Mussende província do 
Kwanza-Sul. Segundo ele, a lavagem de cada carro fica 
a 500 kwanzas. Por dia chega a lavar quatro a cinco via-
turas, o que lhe permite ti rar uma gasosa nacional a Kz 
100.00 e uma motorola a Kz 200.00. 

Restam sempre trocos que chegam para fazer algumas 
economias para comprar roupas usadas e calçados de 
fardo e ainda para mandar para a famí lia lá na província 
de origem. Quando chegou de Mussende, o seu sonho 
era ser motorista de Hiace,”mas não con seguiu reunir 
valores para tirar a carta de condução”, afirmou. 

O sonho não se realizou embora seus parentes vivam 
na Estalagem, prefere morar em baixo de prédios, na 
avenida dos Combatentes, porque ai já possui clientes 
permanentes.”Aqui já temos os nossos patrões. Depois de 
lavar, te mos a certeza de que vamos receber o dinheiro”, 
assegurou para depois rematar:”não há mal que dure. O 
im portante é não pararmos. Vamos con seguir, porque 
estamos a lutar”.
 

Já para’ Sofia Josefina Nzola, natural de Kimbele pro-
víncia do Uíge, a situ ação mostra-se completamente 
dife rente. Veio de sua terra com uma tia, mas depois 
cruzou com um jovem do Lubango que lhe prometeu 
em casa mento. Infelizmente este, depois de saber que ela 
estava concebida, desa pareceu, (ou seja, tirou o pivão, 
como I se diz na gíria).
 
A tia expulsou-a de casa. Graças a uma ] amiga que lhe 
emprestou algum din heiro com que começou o negócio 
de ( vender sandes. Todavia assegura que a I situação 
agora está boa. Alugaram um ( quarto no bairro da Boa 
Fé próximo da cadeia de Viana e durante o dia ven dem 
as suas mercadorias. A tardinha, elas apanham o auto-
carro de Viana de regresso à casa, e não há problemas. 
Apesar de sua voz áspera, Nzola es pera o dia em que o 
pai da sua filha venha e juntos possam construir a vida. 
A reportagem falou também com Pascoal, um jovem 
engraxador de sa patos, que garantiu que faz em média 
200,00 Kz a 500.00 por dia, mas como usualmente 
também vende cigar ra e rebuçados, a safra pode atingir 
entre os Kz 2.200,00 ao passo que a vend edora de 
sandes, faz aproximadamente 3.500,quando tudo corre 
bem, para os :a engraxadores, a situação toma-se mais 
1- fácil para aqueles que possuem clien tes permanentes. 
Tal é a situação dos que trabalham em quartéis. Podem 
s facturar um pouco mais. 

Os roboteiros facturam muita”bufunfa por serem bas-
tante úteis.Manuel por exemplo explicou que é mais 
precisamente no período de chu va que o seu trabalho 
é mais produtivo devido à intransitabilidade em muitas 
ruas da capital. Os preços cobrados por ele, assim como 
os colegas, dependem do volume e da distância, variando 
en tre KzI00.00 para cargas como gelei ras e televisores. 
Um saco de cimento custa de kz 100 a 150, aplicando-se 
a mesma tarifa ao saco de arroz, caixas de massa alimen-
tar e de óleo.
 
Em realce a conversa que mantemos com estes jovens, 
economistas che gam a conclusão de que as políticas do 
Executivo para a juventude precisam de ser reformu-
ladas, para que haja in tegração de facto e que aqueles 
que mais precisam do apoio efectivo ten ham acesso a 
ele. Os micro-créditos, os apoios a pequenas iniciativas 
fa miliares, devem ser suficientemente divulgados, para 
que estes, os princi pais alvos, tenham conhecimento das 
condições de acesso. 
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3.4 Arruaceiros provocam distúrbios
Jornal de Angola 
26 de Maio de 2011

O director do Gabinete Jurídi co do Governo da Província 
de Luanda, Carlos Alberto Cavuquila disse ontem em 
Luanda que a manifestação registada no anti go espaço 
do mercado Roque Santeiro foi”uma manobra”de par-
tidos da oposição”. Alguns vens também estiveram na 
Praça da Independência numa manifestação ilegal. 
Carlos Alberto Cavuquila disse que os 
participantes”faziam ape los à morte, de todas as pessoas 
que apoiam o MPLA e à destruição de bens públicos e 
igrejas”. O di rector do Gabinete Jurídico do Go verno 
da Província de Luanda es clareceu que”houve um 
pedido para a manifestação mas havia ir regularidades 
no documento, nem sequer constavam os domicílios dos 
subscritores”. 
Mas havia mais irregularidades:”alguns nomes era fictí-
cios, como Matéria Orgânica e Monte Revolu cionário. 
O pedido foi enviado ao Governo Provincial de Luanda 
mas também constava no documento o nome da embai-
xada dos Estados Unidos da América e da Embaixa da 
dos Países Pobres em Angola”. 
Carlos Alberto Cavuquila disse que foi impossível con-
tactar os subs critores do pedido de manifestação e, por 
isso,”concluímos que estávamos perante uma brinca-
deira de mau gosto”. O Governo Provincial de Luanda 
tentou um contacto com os promotores da manifestação 
via In ternet mas eles responderam que não aceitavam 
falar”com membros do governo”. Qualquer manifesta-
ção nestas circunstâncias”é ilegal“. 

Roque Santeiro 
Antigas vendedoras, homens e crianças estiveram ontem 
no espaço do Mercado Roque Santeiro recla mando o 
seu regresso.”Nós viemos porque disseram-nos que foi 
autori zado o nosso regresso ao mercado. 
As outras só não estão aqui porque ainda não foram 
informadas”, disse a vendedora Laurinda António. 
Os manifestantes gritavam:”que remos o nosso Roque”. 
Uma pa trulha da Polícia Nacional esteve presente para 
impor a ordem pú blica:”nós Estam os aqui para evi tar 
situações de confronto”, disse um agente. A manifestação 
esten deu-se à Administração Municipal do Sambizanga, 
onde alguns ma nifestantes foram detidos por prá ticas de 
vandalismo e desrespeito à autoridade. Em declarações 
ao Jornal de Angola, o administrador do Sambizanga, 
José Tavares disse que a informação segundo a qual os 
vendedores podiam regressar ao Roque Santeiro”foi 
passa da por partidos da oposição. 
Informamos os vendedores que era um falso alarme, 
porque aquela área está inseri da no plano de 
re qualificação do município”. O ad ministrador José 
Tavares acrescen tou que o espaço pertence à”Zona c.”do 

plano de urbanização e foi destinada à construção de 
habita ção para a população:”as obras já começaram. 
Estamos a fazer naquele espaço habitações para a popu-
lação, não é um projecto privado, mas sim do Executivo. 
O que pretendemos é criar me lhores condições de 
vida às popu lações”José Tavares reprovou a manifes-
tação e pediu à oposição para não usar crianças nas 
mani festações. 
Os partidos políticos devem dei xar de usar a popula-
ção e princi palmente crianças, para defende rem os seus 
interesses políticos. Tem de haver maturidade política, 
porque a luta pelo poder deve ser nas eleições”. 

3.5  Zungueiras”assatam”ponte aérea 
dos congolenses
Semanário Continente 
27 de Maio de 2011

A ponte aérea que liga os municípios do Kilamba 
Kiaxi e do Rangel está a ser danificada por popula-
res que têm utilizado o espaço para fins comerci ais. 
Segundo apurou o CONTINENTE, o local foi inva-
dido pelas famosas”zungueiras”, complicando a passa-
gem dos peões. Elas expõem os seus produtos, como se 
estivessem numa feira, atraindo os que passam. Dona 
Joaquina, como se identificou uma in terlocutora, optou 
por vender dentro da ponte para aproveitar a passagem 
das pessoas que sobem ou descem.”Nós descobrimos que 
vender na passa deira é mais rentável”, contou, acrescen-
tando que,”para além de vendermos bem, os polícias não 
circulam no local”. Consta que, os agentes da polícia 
fazem”vista grossa”, na sequência de alegados acordos 
com as”zungueiras”, que no final do dia dão uma gorjeta 
aos policiais. Na ponte regista-se maior enchente no 
período da manhã e da tarde, registando-se maior difi-
culdades na circulação devido os produtos que são esten-
didos no chão. Para além de dificultarem a passagem, as 
zungueiras produzem muito lixo que é deixado no local. 
Outra preocupação prende-se com os roboteiros que 
utilizam a ponte para a transportação de mercadorias 
nos carros de mão. Ainda assim, mesmo com a ponte, 
muitas pessoas preferem arriscar a vida atravessando a 
estrada em locais proibidos, sendo várias as que foram 
atropeladas.
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4  OGE INVESTIMENTOS  

  PUBLICOS E

  TRANSPARENCIA

4.1  A periferia do comércio 
transfronteiriço
Jornal de Angola 
09 de Maio de 2011 

Luanda, Lubango e Ondjiva são três cidades angolanas de 
gran de referência tributária, mas com grandes diferenças 
estruturais na arrecadação de receitas. Luanda, enquanto 
capital do país e com mais de cinco milhões de habi-
tantes, é a que mais receitas ar recada. Seguem-se Lubango 
e Ondjiva, a primeira por razões tu rísticas e a segunda 
devido à sua situação de capital do Cunene, província de 
grande actividade comercial com a Namíbia, atra vés da 
fronteira de Santa Clara. 
A cidade do Lubango, hoje com pouco mais de Um 
milhão de habi tantes, desponta como uma forte praça 
tributária. Os pontos turísti cos e, acima disso, a hombri-
dade das suas gentes, têm levado ao Lu bango um grande 
número de turis tas, nacionais e estrangeiros, au mentando 
assim as receitas fiscais. É a principal referência fiscal da 
re gião Sul de Angola, onde também irrompe o posto 
fronteiriço de San ta Clara, na província do Cunene. 
Este ponto fronteiriço, com forte potencial económico no 
que a re ceitas fiscais diz respeito, é uma al deia do municí-
pio de Namacunde, que alberga o maior número de pes-
soas desse município e é, em resu mo, o epicentro de toda 
a fortuna do Cunene, graças ao influente posto tributário 
ali implantado. 
Em Santa Clara, a arrecadação de receitas pode 
atingir, mensalmente, se reflectida apenas a tributação 
al fandegária, uma média de 45 mi lhões de kwanzas e, 
anualmente, as contas podem fechar com valores acima 
de 700 milhões de kwanzas. Contabilizados os pontos 
fiscais aduaneiros que dependem de Ondjiva, a contri-
buição fiscal anual do Cunene para o Orçamento Geral 
do Estado pode situar-se em mais de 15 mil milhões de 
kwanzas. 
No Cunene funciona o”paraíso fiscal”do Sul de Angola, 
porém, ainda assim, permanece um acen tuado contraste 
entre os investi mentos que são feitos em termos de infra-
-estruturas económicas e so ciais e os que devem ser 
efectiva dos no quadro das vias de transporte rodoviário. 
Se a construção de habitações segue ao ritmo desejá vel, o 
mesmo não se pode dizer re lativamente aos investimen-
tos de pendor rodoviário. 
 

Há um ano, de Ondjiva a Santa Clara, num único per-
curso directo possível e com numerosos buracos à vista, 
demorava-se 30 minutos de carro. Hoje, a Internacional 
Santa Clara - Ondjiva é percorrida, de sastrosamente, 
num espaço míni mo de uma hora
 
Cheias alimentam Catuiti 
As cheias provocadas pelas chu vas são uma grande bar-
reira natural para os habitantes da região e se não forem 
tomadas as precauções necessárias, juntamente com os 
de mais factores que travam a circula ção rodoviária, a 
derrocada de San ta Clara é iminente, e sairá a ganhar 
Catuiti, uma localidade da provín cia do Kuando-
Kubango que já tem servido como alternativa rodoviária 
para os interesses transfronteiriços dos importadores, 
uma vez que, co menta-se, renasce ali um excelente posto 
fronteiriço. 
Num encontro de concertação em presarial organizado 
em Março, na cidade do Lubango, os importadores 
apresentaram reclamações sobre o mau estado da estrada 
internacional Ondjiva - Santa Clara. O troço é de 
apenas 42 quilómetros e degrada-se todos os dias. Com 
a chuva, o cená rio torna-se propício ao aparecimen to 
de novos buracos, a cada dia que passa. Resultado: os 
camionistas têm problemas na estrada e, no final, os 
camiões tombam. 
A provar tais evidências, esteve o motorista Cândido dos 
Santos, na noite de 11 de Março. Cândido dos Santos 
reside no Huambo e trans portava mobiliário para 
Luanda. Por volta das 19 horas desse dia, o azar bateu-
-lhe a porta. Os pneus fo ram dar num buraco, o centro 
de gravidade que sustentava a carga foi deslocado, a mer-
cadoria incli nou e o camião tombou. Envolvido nessa 
situação de consequências nefastas, o motorista ainda 
procu rou parar o camião, mas o mau es tado da estrada 
impediu que o aci dente fosse evitado. 
Santa Clara também é um ponto de entrada de mer-
cadorias muito contestado pelos empresários da região. 
Na cidade do Lubango, os empresários do Sul do 
país coloca ram ao director do Serviço Nacio nal das 
Alfândegas uma série de preocupações que afectam a 
activi dade de importação.

Entre os diversos aspectos, real çaram preocupações 
como a dupla tributação, a morosidade de alguns proce-
dimentos aduaneiros, as bar reiras fiscais, o mau estado 
de al guns troços rodoviárias, os certifi cados de quali-
dade e a possibilida de dos empresários da Huíla desal-
fandegarem as suas mercadorias na respectiva província. 

Por força dos argumentos apre sentados nesse encon-
tro empresa rial de concertação aduaneira, Eduardo 
Lutemuka, o chefe da De legação Aduaneira do Cunene, 
con vidou a reportagem do Jornal de Angola para, no 
terreno, explorar todas as preocupações levantadas. 
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Fuga ao fisco 
Assim, quase um ano depois, es távamos de novo em 
Santa Clara, não para verificar o contrabando mercantil 
no comércio entre Ango la e a Namíbia, mas para pes-
quisar como os importadores se”safam”em todo o pro-
cesso do comércio transfronteiriço. As circunstâncias 
permitiram saber que, apesar de melhorias invejáveis no 
circuito de controlo aduaneiro e de combate à contra-
facção, o contrabando existe e persiste. A prová-lo, desta 
vez, es teve a jovem Engrácia Florinda Francisco, que deu 
a sua carga para furar o. Sistema fiscal, através do trans-
porte ilegal patrocinado por um experiente esquema de 
traba lhadoras ambulantes. 
Engrácia forneceu cinco embala gens contendo tigelas 
térmicas e, no fim, acabou por receber apenas quatro, 
perdendo uma a favor dos”passadores”. E que, apesar de 
ser uma nativa de origem nyaneca Humbe, os conterrâ-
neos não a pouparam. 
Confessou que era a primeira vez que experimentava 
furar o sistema fiscal, mas a experiência custou  lhe 
um alto preço. O circuito fis cal não deu ouvidos aos 
argumen tos apresentados por duas das três transpor-
tadoras contratadas, por uma razão, à partida, muito 
sim ples. Duas senhoras alegaram o de saparecimento de 
uma panela tér mica, por alegada culpa de um téc nico 
aduaneiro e, com isso, o qua dro complicou-se. 
Eduardo Lutemuka, o chefe da Delegação Aduaneira do 
Cunene, esteve nesse dia por perto e tomou nota da pre-
ocupação das senhoras. Solicitou a presença da terceira 
transportadora, para indicar qual o técnico aduaneiro 
envolvido no desvio da caixa térmica. Porém, mesmo 
com todo o apoio em trans porte, essa terceira figura não 
apa receu. Sumiu pura e simplesmente sem deixar rasto. 
Assim, a proprietária dos artigos foi aconselhada a voltar 
na segunda- feira. Com todos os transtornos, En grácia 
Francisco regressou nova mente sem a terceira transpor-
tadora, com o objectivo de apenas levantar e pagar os 
direitos das quatro pane las existentes. Temendo-se que 
os serviços aduaneiros fossem toma dos como desviado-
res de mercado rias, a situação agravou-se para En grácia 
Francisco, pois não podia fa zer qualquer movimento 
separado, já que se alegou, inicialmente, que a quinta 
panela térmica tinha desapa recido no recinto aduaneiro. 
Resultado: não havendo argu mentos da terceira pessoa, 
não hou ve regularização fiscal da mercado ria presente. 
Não foi possível acom panhar o quadro final deste episó-
dio, mas esta é a prova dos enormes riscos oferecidos pelo 
contrabando mercantil na fronteira Sul que, aos poucos, 
vai perdendo sentido na fronteira Angola /Namíbia. 

4.2  Executivo apresenta no Parlamento 
o relatório da execução 
orçamental 
Jornal de Angola 
12 de Maio de 2011

 O Executivo apresenta, na pró xima sessão da Assembleia 
Nacional, o relatório de execução or çamental correspon-
dente ao pri meiro trimestre de 2011, adiantou ontem, ao 
Jornal de Angola, o porta-voz do Parlamento, Sa muel 
Daniel. 
O deputado esclareceu que a in formação sobre a exe-
cução orçamental referente ao primeiro tri mestre é um 
acto constitucional, uma vez que, nos termos previstos 
pela Lei Magna, o Executivo deve prestar periodica-
mente uma infor mação sobre o assunto à Assem bleia 
Nacional. 
No entanto, vai ser a primeira vez que a informa-
ção será dada seguin do este preceito e não através da 
Comunicação Social, como até aqui tem sido hábito. O 
deputado da ban cada parlamentar do MPLA ex plicou 
que se trata de um acto de eficácia externa e de fiscaliza-
ção, que tem muito a ver com a forma de controlo polí-
tico que a Assem bleia Nacional exerce nos órgãos que 
executam o Orçamento Geral do Estado. 
A próxima sessão plenária da Assembleia Nacional, que 
se rea liza no dia 24 do mês em curso, será ainda marcada 
por declara ções políticas dos líderes das ban cadas parla-
mentares e por movi mentações de deputados do MPLA 
e da UNITA. 
Além disso, vão ser apreciadas as propostas de Lei de 
Autorização Legislativa sobre o Regime Sim plificado 
de Execuções Fiscais e dos Formulários dos Actos da 
Ad ministração Local do Estado. Se gundo Samuel 
Daniel, o primeiro diploma estabelece, sobretudo, o 
âmbito da reforma do sistema fis cal angolano em curso, 
tendo em vista a adaptação do sistema jurídico tributá-
rio, que há muito tempo se encontra desajusta da nova 
reali dade económica e social do país. Além disso, com 
esta Lei também se pretende adoptar um sistema fiscal 
que garanta o efectivo cum primento das normas fiscais 
e seja mais justo e eficaz. 
Relativamente à proposta de Lei dos Formulários dos 
Actos da Administração Local do Estado, o porta-voz 
da Assembleia Na cional, Samuel Daniel, disse que se 
pretende aprofundar o quadro das reformas que se quer 
empreen der na Administração Pública, pa ra atingir o 
mais depressa possíveis objectivos preconizados Pelo 
Executivo, e dar uma maior dinâmica ao funciona-
mento dos órgãos da Administração Local do Estado. 
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Legislação electrónica 
Samuel Daniel deu ainda a co nhecer que na próxima 
sessão par lamentar são apreciadas a proposta de Lei 
Quadro das Comunicações Electrónicas e dos Serviços 
da So ciedade de Informação, Protecção de Dados e de 
Combate à Crimina lidade no Domínio das Tecnologias 
de Informação. 
A proposta foi alvo de um amplo debate com os partidos 
políticos com assento parlamentar, comissões de espe-
cialidade e com o Sindicato dos Jornalistas Angolanos 
(SJA). O ministro das Telecomunica ções e Tecnologias 
de Informação, José Carvalho da Rocha, garantiu, 
durante um encontro que manteve na segunda-feira 
com membros do SJA, que com esta lei o Executivo pre-
tende proteger os cidadãos. 
José Carvalho da Rocha disse que o diploma vai criar 
um ambien te seguro para os profissionais do sector 
poderem usar as comunica ções electrónicas. 

4.3  Impunidade na administração 
central
Novo Jornal 
13 de Maio de 2011

O chefe do grupo parlamentar do PRS, Sapalo António, 
lamentou haver sérios problemas no cumpri mento da 
Lei da Probidade Pública a nível central. 
Para o efeito, apontou a impuni dade como o grande 
impulsiona dor das irregularidades que, segundo ele, 
arruínam o erário público.”Erros graves são cometi-
dos por parte de gestores públicos a nível central e não 
são tomadas medidas para disciplinar os infractores”, 
su blinhou.
Ngola Kubangu da MA defen de, por sua vez, que o 
destino da do aos fundos públicos deve mere cer a atenção 
e vigilância de todos, porque se trata de dinheiro de 
to dos.”A legislação deveria ser mais rígida com os gesto-
res que ferem o princípio da probidade administra tiva”, 
referiu Ngola Kabangu.”Se até o cidadão comum tem 
de pres tar contas das suas finanças, ima gine o gestor de 
recursos públi cos”, acentuou o politico. 
O sociólogo António Zembele Daniel explica que em 
Angola há situ ações que ainda favorecem as pes soas 
corruptas, por isso, combater a impunidade é o maior 
desafio das autoridades.”A impunidade aca ba por gerar 
nalguns gestores pú blicos a sensação de que eles nun ca 
serão alcançados. Isso acaba por servir quase como um 
estímulo pa ra as pessoas de má fé”, sustentou. Opinião 
semelhante tem o advoga do José Carvalho Mbundi, ao 
refe rir que a impunidade tem vindo a prejudicar o pro-
grama de governação do partido no poder.”As pesso as 
são denunciadas, mas como têm costas largas o assunto 
morre nas gavetas”, resumiu. 

Recorde-se que a Lei da Probidade Pública, aprovada no 
ano passado, constitui o instrumento jurídico através do 
qual os órgãos adminis trativos estabelecem regras éticas 
de actuação dos servidores públi cos. 
O instrumento, que regula os as pectos de probidade no 
país, não se circunscreve à administração, mas engloba 
todos os agentes que intervêm na vida pública. 
t A Lei é dirigida essencialmente àqueles que têm res-
ponsabilidades públicas, seja na administração,  
nas áreas judiciária e legislativa e no ramo empresarial, 
sobretudo o que representa o interesse público 
O documento impõe que, no início de funções, os servi-
dores públicos declarem o seu património, cuja evolução 
é continuamente aferida. 

4.4  Lei da probidade pública com 
impacto nas províncias
Novo Jornal 
13 de Maio de 2011

 
As detenções e julgamentos de detentores de cargos 
públicos re gistam-se com maior impacto nas províncias, 
onde a Lei da Probidade Pública parece estar a ter efeitos 
prá ticos. 
Segundo dados a que Novo Jornal teve acesso, desde 
que foi aprova da a Lei da Probidade Pública, no ano 
passado, mais de 55 gestores públicos foram acusados de 
terem cometido o crime de peculato nas províncias do 
Huambo, Uíge, Zai re, Benguela, Cunene, Kwanza-Sul, 
Malanje, Kuando-Kubango e Moxico De acordo com 
a mesma fonte, 10 gestores públicos encontram-se atrás 
das grades. 
A província do Kwanza-Sul é uma das regiões do país 
onde há um nú mero considerável de gestores públi cos 
acusados de crime de peculato e outros julgados pela 
mesma prática. Um exemplo é o do administrador 
municipal do Ebo, que foi já conde nado a três anos de 
prisão maior, pe lo desvio de mais de 188 milhões de 
Kwanzas.Foi igualmente condena do pela mesma pena 
e crime o chefe de secretaria Isaías Lisboa. O tribu nal 
local começou a julgar directores provinciais e chefes de 
departamen to visados com a mesma acusação. 
O próximo caso de peculato a ser analisado pelo 
Tribunal Provincial do Kwanza-Sul envolve o adminis-
trador municipal da Conda, Augusto Magalhães. Estão 
também acusados e pronunciados os administradores 
dos municípios do Mussende e o di rector provincial da 
saúde. 
Os processos estão a seguir os seus trâmites e tudo indica 
que, à seme lhança do caso do administrador do Ebo, os 
outros conheçam o seu fim. Consta do processo-crime 
do director provincial da saúde, Adão Castelo, o desvio 
de 135 milhões de Kwanzas em 2008, dinheiro que se 
destinava à aquisição de medicamentos para os hospitais 
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da província. Respondem igualmente no processo  crime 
de peculato os chefes dos de partamentos de Recursos 
Humanos, José Caionda, e das Finanças da refe rida 
direcção, Guilherme Júlio José, bem como Maria Pedro 
António. 
Em breves declarações ao Novo Jor nal, o governador 
do Kwanza-Sul, Serafim do Prado, referiu que a ges tão 
do património público deve ser desenvolvida de acordo 
com o es tabelecido, por ser do interesse su premo e da 
colectividade a que está destinado. Quem tira para pro-
veito próprio ou de terceiros deve ser res ponsabilizado e 
sancionado. 
Por seu lado, o jurista António Do mingos Santos Evale 
reconheceu que a nível das províncias a Lei da Probidade 
Pública é acatada por to dos os gestores públicos. Para 
este jurista, a problemática da gestão dos bens públicos 
tem grande influência no desenvolvimento das activi-
dades dos servidores em exercer funções com a maior 
transparência. 
Na terça-feira, o director Nacional de Investigação e 
Inspecção das Activi dades Económicas do Comando 
Ge ral da Policia Nacional, José Alexan dre Canelas, 
augurou a necessidade de elaboração e aprovação de 
uma lei de combate à corrupção, visando acabar com 
a prática. 
O responsável, que dissertou num Workshop sobre 
combate e preven ção de branqueamento de capitais, 
reconheceu que a Lei da Probidade Pública trata um 
pouco do fenómeno da corrupção, que carece de”tole-
rância zero”em Angola. No entanto, nota que,”neste 
momento”, Angola não dispõe de”uma lei especifica 
so bre o combate à corrupção”. 
 

4.5  Relatorio de execução de execução 
orçamental será apresentado aos 
deputados
O Independente 
14 de Maio 2011

 O Executivo deve apresentar, na próxima sessão ordi-
nária da Assembleia Nacional, a ter r a 24 do corrente, 
o relatório de execução orçamental correspondente ao 
primeiro trimestre de 2011. O documento foi analisado 
e aprovado na última sessão do Conselho de ministros. 

Tido como um acto comum, até porque previsto na 
Constituição, a acção periódica pelo executivo a execu-
ção orçamental referente ao primeiro trimestre é enca-
rado o preparar do terreno para um ajuste orçamental, 
entretanto, dado pelo presidente do MPLA, no final do 
4° Congresso extraor dinário. 

Trata-se, no entanto, da primeira vez que o Executivo 
se predispõe a fazê-lo, escusando-se de o apresentar 
à Comunicação Social, como o tem feito em sede de 
balanço trimestral da acção governativa. 

O deputado Samuel Daniel explicou à imprensa que se 
trata de um acto de eficácia externa e de fiscaliza ção, que 
tem muito a ver com a forma de controlo político que 
a Assembleia Nacional exerce nos órgãos que execu tam 
o OGE. 
A próxima sessão plenária da Assembleia Nacional, será 
ainda marcada por declarações políticas dos líderes das 
bancadas parlamentares e por movimentações de depu-
tados das bancadas do MPLA e da UNITA. 

Para a mesma sessão está previsto o debate sobre as pro-
postas de Lei de Autorização Legislativa sobre o Regime 
Simplificado de Execuções Fiscais e dos Formulários dos 
Actos da Administração Local do Estado, assim como a 
proposta de Lei Quadro das Comunicações Electrónicas 
e dos Serviços da Sociedade de Informação, Protecção 
de Dados e de Combate à Criminalidade no Domínio 
das Tec nologias de Informação. 

Classe dos jornalistas atenta 
É quase dado adquirido que a Lei  Quadro das 
Comunicações Electró nicas e dos Serviços da Sociedade 
de Informação, Protecção de Dados e de Combate 
à Criminalidade no Domí nio das Tecnologias de 
Informação será aprovada. 

Mas foi dado passo importante ao ter sido criada uma 
comissão para analisar as questões que inquietam a classe 
jornalística, naquela que poderá ser reconhecida como 
uma conquista do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, 
que submeteu uma peti ção ao Parlamento para discutir 
o assunto. 

A proposta, sublinhe-se, foi alvo de um amplo debate 
com os partidos políticos com assento parlamentar, 
comissões de especialidade e com o SJA. 

O ministro das Telecomu nicações e Tecnologias de 
Infor mação, José Carvalho da Rocha, garantiu, durante 
um encontro que manteve com a comitiva liderada pela 
jornalista Luísa Rogério, que com esta lei o Executivo 
pretende proteger os cidadãos. 

José Carvalho da Rocha defendeu que o diploma 
pretende”criar um ambiente seguro para os profissionais 
do sector poderem usar as comunica ções electrónicas”. 
O governante mostrou-se confiante quanto à apro vação 
da proposta. 
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4.6  Privatização a”granel”das empresas 
públicas
Jornal Agora
21 de Maio de 2011

Para além de proporcionar mais postos de trabalho, visa 
fundamentalmente ge rar impacto nos sectores prioritá-
rios, com destaque para a agricultura, pecuária, pescas, 
in dústria transformadora e geolo gia e minas. 
O programa permitirá o au mento do Produto Interno 
Bruto (Pib) em mais de 10%, e arreca dar entre 1,1 mil 
milhões a 2,4 mil milhões de dólares para os cofres do 
Estado. Isto significará o aumento de 5 a 10% ao ano do 
número de empresas de capital angolano e a redução da 
taxa de desemprego para os 20%. 
Segundo o ministro da Econo mia, Abraão Gourgel, 
numa eco nomia de mercado são os empresários que 
o dominam. Daí a necessidade de se fazer um novo 
enquadramento para revita lizar o empresariado, mas 
sob a direcção do Estado. 
A nova aposta já fez surgir a teoria das cooperativas com 
o apoio directo do Executivo, in centivando o empreen-
dedorismo para melhorar a gestão agrope cuária e permi-
tir que a ligação do campo à cidade seja feita através das 
trocas comerciais e do au mento da produção. 
Em relação à indústria, sobretu do a transformadora, o 
processo facilitará as operações do sector com a entrada 
de operadores privados, prevendo-se o crescimen to das 
infra-estruturas homogé neas e produtivas capazes de 
responder às exigências do mer cado. 
Com esta nova política de gestão empresarial pública, as 
autoridades deverão investir inicialmente 450 milhões 
de dólares, com valores anuais recor rentes na ordem dos 
435 mi lhões de dólares, para o primeiro ano, dos quais 
200 mi lhões serão aplicados no Fundo de Garantia e 
135 milhões para bonificar as taxas de juro con tratadas 
pelos empreendedores, entre outras medidas. 
A iniciativa é a de melhores ofertas para os empresários. 
Um compromisso passa pela privati zação de um varia-
díssimo leque de empresas públicas, pelo me nos 216, 
para estabelecer as pre missas de um crescimento econó-
mico assente num modelo em que os angolanos sejam o 
su porte da economia. Este ciclo ten de a produzir outros 
efeitos aceleradores que criam mais in vestimentos. 
Todavia, não há dúvidas de que assim teremos um 
aumento e melhoria da oferta dos serviços das empresas, 
redução dos seus preços e produtos básicos e estí mulo 
da cooperação entre empre sários de reduzida dimensão. 
O desafio é enorme para todos os intervenientes, 
numa altura em que o tecido, empresarial, não apenas 
o público, como também o privado, se debate como 
desafio da competividades e eficiência. 
O financiamento do Estado não deve ser encarado 
como uma es pécie de”carta branca”aos em presários, 
atendendo à iniciativa do Executivo com o programa 

anunciado. É preciso que sejam capazes de andarem 
com os pró prios meios, pois a injecção de di nheiro tem 
um”timing”estabelecido. No entanto, as ini ciativas con-
juntas são o ideal para o crescimento e desenvolvi mento 
no país. 
O Estado pretende reduzir o seu papel interventivo na 
econo mia. Por isso, pensa retomar, num horizonte não 
distante, a terceira fase do programa de reestruturação 
parcial do sector público empresarial. 
A primeira fase teve início em 1989 e estendeu-se até 
2005. Se leccionou 545 empresas, das quais 357 peque-
nas, 132 médias e as restantes 57 de grande dimen são. 

4.7  Governo de luanda arrecada mais 
de 92 milhoes de kwanzas
Jornal de Angola
21 de Maio de 2011

O Governo de Luanda arreca dou e depositou na Conta 
Única do Tesouro, no primei ro trimestre deste ano, 92 
milhões 340 mil 508 kwanzas, mais 87 milhões 43 mil 
e 561 kwanzas em relação ao igual período de 2010. 
Segundo o director do gabinete jurídico do governo da 
província de Luanda, Carlos Cavu quila, em declarações 
à imprensa no final da primeira reunião ordinária do 
GPL, no primeiro trimestre de 2010 foram apenas arre-
cadados cinco mi lhões 296 mil e 947 kwanzas. 
Carlos Cavuquila referiu que, com a implementação do 
novo sistema de arrecadação de receitas das províncias e 
o encerramento das diversas contas das administrações 
municipais, foi possível registar um incremento de 1.743 
por cento em relação aos primeiros três meses de 2010. 

O governo de Luanda realizou a primeira reunião ordi-
nária para ana lisar e aprovar o relatório de balanço do 
primeiro trimestre e o grau de execução do programa 
municipal integrado de desenvolvimento rural e o 
combate à pobreza. 

Na reunião orientada pelo go vernador, José Maria Ferraz 
dos Santos, foram discutidas as questões relacionadas 
à compatibilização das atribuições e competências do 
Insti tuto de Planeamento e Gestão Urbana de Luanda 
(IPGUL). Os participantes recomendaram ao IPGUL 
que apre sente, para aprovação dos seus planos de acti-
vidade e orçamentos anuais, bem como o relatório de 
balanço de resultados e propostas da sua aplicação. 
 
Nesta reunião, os membros GPL tomaram conheci-
mento dos projectos de estatutos orgânicos I administra-
ções municipais, dos lamentos das direcções provinciais 
bem como do andamento dos trabalhos relativos a iden-
tificação, localização, delimitação, demarcação e pre-
servação dos terrenos considera reservas fundiárias do 
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estado e I processo de concessão de direito fundiários. 
Foram prestadas ainda informações relativas a segurança 
pública, saúde, educação, abastecimento (água e energia, 
limpeza e saneamento reabilitação das vias secundárias 
terciárias, nova postura da fiscalização, tratamento de 
parques e concessão de terrenos às populações. 
Participaram nesta primeira reunião do GPL os admi-
nistradores municipais, os directores provinciais entre 
outros membros do governo 

4.8  OGE revisto prevê dotação para 
famílias abaixo da linha da pobreza
Jornal Expansão
27 de Maio de 2011

O programa de transferência directa de recursos financei-
ros à população em situação de pobreza vai denominar-
-se”Bol sa Social de Apoio ao Rendi mento Familiar”e será 
incluí do no projecto de revisão do Orçamento Geral do 
Estado (OGE 2011), cuja aprovação está marcada para 
o próximo mês (Junho), avançou ao Ex pansão fonte do 
Executivo. 
A inclusão do programa no OGE 2011 revisto está, 
entre tanto, dependente da aprecia ção em Conselho de 
Ministros, o que, de acordo com a nossa fonte,”vai acon-
tecer nos pró ximos dias, de forma a que o Executivo 
cumpra com a meta estabelecida pelo Presidente José 
Eduardo dos Santos, no último congresso extraordiná-
rio do MPLA, em que admitiu a revisão do OGE ainda 
no se gundo trimestre de 201l. 
O OGE vai passar, a partir deste ano até à conclusão do 
processo, a ter uma dotação or çamental para o programa 
do Executivo que visa, via aumen to da renda mensal das 
famí lias, eliminar o País da lista dos que possuem cida-
dãos a viver com menos de 2 USD por dia. 
O projecto do Executivo tem as características do pro-
grama Bolsa Família do Brasil, citado por vários analis-
tas como sen do um dos responsáveis pela rápida redução 
do índice de miséria naquele país e que per mitiu ao ex-
-presidente Luís Inácio Lula da Silva retirar 14 milhões 
de brasileiros da linha da pobreza durante os seus oito 
anos de mandato. 
De acordo com o documento do bureau político do 
MPLA que formaliza a proposta, ao qual o Expansão 
teve acesso, a implementação do programa Bolsa Social 
de Apoio ao Ren dimento Familiar prevê a dis tribuição 
de 400 milhões USD a 400 mil famílias (o equiva lente a 
2 milhões de pessoas), beneficiando de um rendimen to 
mensal médio equivalente a 100USD. 
Entretanto, a fonte do Exe cutivo que vimos a citar aler-
tou que a Casa Civil da Presi dência da República, órgão 
que deve coordenar o projecto, de cidiu aumentar o valor 
desti nado ao programa, por enten der que o aumento da 
renda mínima mensal dos 37% dos angolanos, identifi-

cados pelo IBEP como estando a viver abaixo da linha 
da pobreza, de 6000 para cerca de 20 000 Kz não seria 
suficiente para que estas famílias conseguissem comprar 
no mínimo uma cesta básica. 
Todavia, o documento do Bureau político do MPLA 
aprova do em Abril a que o Expansão teve acesso 
avança que o objec tivo do Executivo é, até ao pró-
ximo ano, atingir os 6,04 mi lhões de angolanos (37% 
da po pulação) identificados pelo IBEP como estando a 
viver abaixo da linha da pobreza. 
O programa, que terá a su pervisão do chefe do 
Executivo e a coordenação da Casa Civil da Presidência 
da República, estabelece três tipos de benefí cios para 
as famílias a viver abaixo da linha da pobreza, que são, 
segundo o indicador utili zado pelo IBEP, aquelas cujos 
rendimentos vão de menos de 200 Kz dia (equivalente a 
2 USD) a 400 Kz dia. 
O maior valor da bolsa social de apoio ao rendimento 
fami liar poderá chegar até aos 11 500 Kz e será dirigido 
às famí lias que vivem com um rendi mento diário de até 
2 USD dia, aumentando a sua renda men sal para 17 500 
Kz. Entretanto, o programa também estabele ce outros 
dois benefícios para as famílias com rendimento
mensal até 12 000 Kz. A bolsa para estas famílias não 
deverá exceder os 7500 Kz mensais, frisou a fonte que 
vimos a citar. 
A nossa fonte avançou que falta, neste momento, estabe-
lecer uma data para a conclu são do processo dç elimi-
nação de pessoas a viver com menos de 2 USD no País, 
acrescentando que”se pretende com esta medida promo-
ver uma política que privilegia uma melhor dis tribuição 
da riqueza, pois est’! bolsa estimula a procura pelos ser-
viços de educação e saúde, permitindo criar maior inclu-
são social”. 
Para o efeito, as famílias a beneficiarem da bolsa deverão 
ser cadastradas antes de serem incluídas no programa. 
Duran te este processo, serão recolhi das informações que 
vão per mitir assegurar que sejam be neficiadas apenas as 
pessoas que precisam. 
A fonte declarou ainda que está a ser concluída a legisla-
ção que deverá prever regras severas de penalização 
para aqueles que procurarem sub verter os objectivos do 
progra ma. 

BPC eleito gestor financeiro da Bolsa Social de Apoio 
ao Rendimento Familiar 
O Banco de Poupança e Crédi to (BPC) foi eleito o gestor 
fi nanceiro do programa por ser a instituição financeira 
bancá ria com maior número de agências espalhadas pelo 
País e por ser o domiciliário da con ta única do tesouro. 
Entretanto, está em vista o estabelecimento de um 
proto colo financeiro com outros bancos comerciais que 
tenham agências nas localidades abrangidas pelo pro-
grama, fi cando o BPC com a responsa bilidade de gerir 
os aspectos fi nanceiros das transferências interbancá-
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rias. O protocolo deve evitar qualquer constran gimento  
e demoras do procedi mento de pagamento. 
Entretanto, o grande proble ma actualmente está relacio-
nado com a forma de garantir que todo o público-
-alvo da po lítica de combate à pobreza te nha acesso 
aos benefícios a si dirigidos, uma vez que o País ainda 
não se encontra total mente coberto pela rede ban-
cária.”Actualmente, 46% dos municípios (75 em 164) 
estão cobertos pela rede bancária. Isto fará com que seja 
indis pensável o apoio de organiza ções da sociedade civil 
que se dediquem à assistência social ou organizações 
religiosas, além de casas comerciais pri vadas, estações de 
correio, em presas de consultoria, entre outros. 
A maior parte da população a viver abaixo da linha da 
pobre za está concentrada na área ru ral. De acordo com o 
IBEP, esta população atingirá, em termos numéricos, os 
4,32 milhões de pessoas, contra os 1,74 milhões a viver 
na pobreza extrema que residem no centro da cidade. 

4.9   OPSA defende avaliação 
independente das instituições do 
Estado
Jornal Angolense
28 de Maio a 04 de Junho de 2011

 
Os temas selecciona dos, de acordo com um docu-
mento da quela instituição que o Angolense teve acesso, 
re flectem sobre o modelo de desenvolvimento do país, 
com destaque para a Cons tituição, a governação, o 
de sempenho da economia e a justiça social. Aborda 
ainda a evolução dos espaços de par ticipação dos cida-
dãos e dos diferentes actores da sociedade civil. 
Na análise referente ao ano de 2009, o OPSA expri miu 
a sua avaliação crítica sobre o processo de elabora ção e 
aprovação da Cons tituição, sobre o conteúdo do respec-
tivo texto final e sobre as consequências ime diatas relati-
vas à sociedade e à governação. 
O OPSA reitera que, uma vez aprovada a Consti tuição, 
importa que ela seja conhecida e respeitada por todas 
as instituições do Es tado e por todos os cidadãos e 
organizações partidárias ou cívicas, aos quais obriga, 
in dependentemente de con cordarem ou não com o seu 
conteúdo. 
O Observatório consid era, igualmente, que não se 
afigura ainda pertinente uma análise profunda sobre a 
implementação da Consti tuição dado o pouco tempo 
decorrido e o facto de que neste primeiro ano as ener gias 
da Assembleia Nacional e do Executivo estiveram con-
centradas, sobretudo na revisão, elaboração e apro vação 
de uma assinalável quantidade de leis e de out ros instru-
mentos legais que se impunham para a sua ade quação ao 
novo quadro ju rídico-legal. 
Esta posição do OPSA, segundo o documento que 
vimos referindo, não deve, todavia, significar a omissão 

da reflexão sobre a Consti tuição, mormente, na análise 
de eventuais consequências para o desenvolvimento 
ma terial e espiritual dos ango lanos e para a melho-
ria da qualidade da democracia, pois, como se alertou 
antes, prossegue a reflexão, a Cons tituição afigura-se 
ambiciosa em termos dos direitos eco nómicos e sociais 
e encerra”promessas”do Estado aos cidadãos difíceis de 
concreti zar a curto prazo. 
No entanto, reforça o OPSA que o mais importan te, 
agora, para os cidadãos, será monitorar a sua imple-
mentação, reclamando ou denunciando junto dos tri-
bunais as omissões e as violações que possam ocorrer, 
das quais o direito de manifesta ção tem sido o mais 
questio nado. 
O OPSA diz registar com agrado algumas mu danças 
no estilo de governa ção e prestação de contas aos cida-
dãos, principalmente com a apresentação do Es tado da 
Nação pelo Presi dente da República aos de putados e ao 
público em ge ral, bem como com a realiza ção de balan-
ços regulares do Executivo sobre a sua acção. De igual 
modo, constata a aprovação de legislação so bre a probi-
dade adminis trativa e outra relativa a uma maior trans-
parência da go vernação, bem como a dis ponibilização 
na Internet de informação sobre a activida de dos 
Ministérios de out ras instituições públicas. Po rém, 
sublinha que, o modo como a informação é apre-
sentada enferma de algumas incorrecções. Para além 
de se procurar apenas enaltecer determinados feitos que 
posteriormente a comunicação pública transforma em 
propaganda partidária con dicionando as opiniões dos 
cidadãos - sem referência ao que fica por fazer, sem auto-
crítica ou abertura à crítica relativamente a problemas 
que a sociedade reclama, co mo a qualidade das obras, o 
incumprimento dos prazos e os elevadíssimos custos de 
muitas das obras. Um bal anço, na visão do Observa tório 
Politico e Social de An gola, exige sempre uma compara-
ção entre o planea do e o realizado. Por isso, acrescenta, 
impõe-se, a ne cessidade de uma avaliação independente 
do funciona mento das instituições do Estado e da exe-
cução de projectos e programas, partidárias condiciona-
dos as opiniões de cidadãos – sem referencia ao que fica 
por fazer, sem autoridade ou cobertura à criticas relati-
vamente a problemas que a sociedade reclama, como a 
qualidade das obras, o incumprimento dos prazos e o 
e lavadíssimos custos de muitas obras. Um balanço, na 
visão do observatório político e social de Angola, exige 
sempre uma comparação entre o planeado e realizado. 
Por isso acrescenta, impõe-se, a necessidade de uma ava-
liação independente do funcionamento das instituições 
do Estado e da execução dos projectos e programa, prin-
cipalmente os que mobilizam recursos milionários e têm 
sido contestados por organi zações e personalidades em 
vários sectores, com desta que para a construção de in fra-
-estruturas e de casas soci ais, a implantação de projec tos 
agrícolas e pólos indus triais, entre outros. 
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5  GOVERNAÇÃO 

  DESCENTRALIZAÇÃO

  E CIDADANIA 

5.1  Distribuição combate a corrupção
Jornal de Angola 
06 de Maio de 2011

A subsecretária -geral das Nações Unidas e administra-
dora associada do Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD) considerou ontem, em 
Luanda, que a descentralização administrativa pôde 
contribuir grandemente para o combate à corrupção. 
“A descentralização fortalece os sistemas dos governos 
locais e po de contribuir para a luta contra a corrupção”, 
afirmou Rebeca Grynspan, depois de ter desembar cado 
no aeroporto internacional 4 de Fevereiro, no início de 
um visita oficial de três dias a Angola. 
De resto, a costa-riquenha ao ser viço das Nações Unidas 
informou que a questão da descentralização deve ser 
o assunto dominante du rante as conversações que vai 
man ter com as autoridades angolanas. Ontem mesmo, 
Grynspan foi rece bida pelo ministro da Administra ção 
do Território, Bonito de Sousa. 
Rebeca Grynspan, que hoje é re cebida pelo Vice-
Presidente da Re pública, lembrou que, desde 2004, 
relações com o Governo angolano e rever os programas 
que este tem com o PNUD e com as Nações Uni das”, 
sintetizou. 
Segundo explicou, com o proces so de descentralização 
administra tiva, o PNUD prevê o fortalecimen to dos 
governos locais.”Não é pos sível que os governos cen-
trais, por si só, resolvam todos os problemas do país. E 
muito importante que a nível local haja um diálogo com 
a população, para que esta possa par ticipar e tenha uma 
voz na resolu ção dos problemas”, defendeu. 
A subsecretária-geral das Na ções Unidas, que foi Vice-
Presi dente da Republica da Costa Rica técnica à des-
centralização em Angola entre 1994 e 1998, disse ter 
experiência de que quando esse diálogo sucede o desen-
volvimento é muito mais acelerado. 
 Rebeca Grynspan é hoje recebida pelo Governador de 
Luanda, José  Maria dos Santos, e deve deslo ca-se a cen-
tralidade do Kilamba. 
Antes de deixar o país, teve de manter que encontros 
com as ministras do Planeamento, Ana Dias Lourenço, 
e do ambiente, Fátima Jardim. 

5.2  Inoperância dos administradores 
contra gestão provincial
Jornal folha 8 
 7 de Maio de 2011

O desempenho destes admin istradores, tendo em conta 
o estado actual dos re spectivos municípios deixa mesmo 
a entender que agem dolosamente com objectivo de con-
trariar a força de vontade demon strada pelo governador 
provincial de Luanda aquando da sua tomada de posse. 
Muito destes administradores, segun do pessoas conhe-
cedoras do dossier, teriam manifestado a intenção de 
sabotar o trabalho de José Maria dos Santos tão logo ele 
foi nomeado, não só pelo facto de ser menor de idade 
como também por supostamente faz er pouco para o 
partido comparativa mente a muitos dos administrado-
res. Verdade ou não, facto é que a aval iação dos cinco 
primeiros meses de governação de José Maria dos Santos 
seria negativa se dependesse pura e simplesmente, por 
exemplo, do es tado”péssimo”dos municípios do Ca zenga 
e Rangel. 
A prova do estado lastimável do Caz enga está na mani-
festação dos popu lares, realizada no passado dia 30 de 
Abril com objectivo de pressionarem a referida admi-
nistração a alterar o quadro actual do município: Ruas 
es buracadas, inundadas e inacessíveis, provocando o 
encerramento de esco las, mercados e outras instituições. 
Para os populares Tani Narciso nada tem feito para 
inverter o quadro. 
O mesmo cenário encontra-se no Ran gel onde o admi-
nistrador municipal Maciel Neto”Makavulo”é apon-
tado como o principal culpado do estado lastimável 
de algumas das ruas do município em virtude de ter 
suposta mente pago a totalidade da reabilita ção das 
mesmas quando o nível de ex ecução física das obras nem 
em 20% se encontravam. 
Foram, por exemplo, mais de dois mil hões de dólares 
que terão sido pagos à empresa Kasa Kebo para a reabi-
litação de três ruas no bairro da Terra Nova sendo que 
todas se encontram, actual mente, em estado lastimável, 
ou seja nunca foram reabilitadas apesar de a empreitada 
ter sido paga. 
Folha8 sabe que o município do Ran gel, pouco antes da 
tomada de posse do actual governador, beneficiou mais 
de cerca de 2 milhões para terraplenar quatro ruas da 
Terra Nova e, mais uma vez, o resultado foi negativo. O 
din heiro desapareceu sem que ruas selec cionadas fossem 
recuperadas.

A referida situação motiva os mo radores a interrogare-
mse sobre as razões de insistir-se na disponibiliza ção de 
verbas ao município do Rangel quando administração já 
deu provas de ser pouco rigorosa na gestão? 
No entanto, recentemente, Makavulo prometeu tudo 
fazer para que os re centes contratos para a reabilitação 
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dos hospitais municipais resultem em sucesso o que os 
moradores duvidam que tal venha acontecer em função 
do histórico da administração na gestão financeira. 
“Tal como aconteceu com o dinheiro que ofereceram 
ou dividiram com a Casa Kebo, acontecera agora com 
o dinheiro dos centros de saúde”, co mentou um dos 
munícipes. 
Outra situação que apoquenta os mu nícipes do Rangel 
é o défice na recolha do lixo que nos últimos dias tem 
provocado cheiro nauseabundo e a, circu lação de bichos 
por diversas ruas do município. Aliás, é assim também 
no Cazenga.

A referida situação motiva interrogar se não é de forma 
propositada, com objectivo de atrapalhar o governador 
provincial, que os respectivos admin istradores não usam 
os camiões sukula para combater as águas paralisadas ou 
ainda exigirem mais das operadoras de recolha de lixo? 
Entre o sim e o não, uma outra questão se pode levan-
tar e, talvez, mais grave. Porquê que o governador não 
exonera os administradores que pouco ou nada fazem, 
não estará a ver o mau desem penho deles? Está em 
conluio ou está impossibilitado de fazer pelo facto de 
muitos destes administradores serem, simultaneamente, 
primeiros secretári os do MPLA nos respectivos municí-
pios e, como tal, convém ao partido mantê los e sabendo 
disso os administradores zombam do governador. 

Se o último cenário for o caso, se pode dizer que José 
Maria dos Santos estará a enfrentar as primeiras difi-
culdades de governar Luanda. O referido cenário estará 
mais próximo da verdade, pois Folha8 apurou que José 
Maria dos San tos já terá proposto a exoneração de alguns 
destes administradores mas viu a sua pretensão travada 
pelos inter esses partidários. 
Verdade, entretanto, é que o resultado do mau desem-
penho destes admin istradores pode também ter reflexos 
negativos nos loiros que os mesmos pretendem alcançar 
na busca de votos para o partido. 

5.3  Papel dos sobas na reconciliação e 
na estabilidade
Jornal de Angola 
07 de Maio 2011

As autoridades tradicionais de vem cooperar com o 
Executivo em acções, de âmbito central e regio nal, 
de promoção, defesa da paz, concórdia, reconciliação 
nacional e estabilidade política e social, dis se, ontem, no 
Uíge, o docente uni versitário João Manuel. 

A afirmação foi feita numa pa lestra sobre”o papel das 
autorida des tradicionais enquanto depositá rias dos 
valores cívicos e sociais”. A palestra foi realizada no 

âmbito do seminário sobre o Resgate dos Valores Cívicos 
e Culturais: Con tributos das Autoridades Tradicio nais, 
Organizações Não-Governa mentais e Associações. 

 As autoridades tradicionais, lem brou o orador, são par-
ceiras do Go verno na interpretação das”inquie tações 
profundas da população”e devem cooperar no reforço 
da uni dade entre os angolanos, na promo ção e valori-
zação do cidadão, na prática de valores morais e sociais  
e na educação cívica e patriótica. 

Os sobas e seculos, disse, têm, igualmente, de mobilizar 
as pes soas para a participação activa nos actos eleitorais, 
contribuição no exercício e observância dos direi tos 
humanos e cívicos, promoção do diálogo social e coope-
ração na vida política, económica, social e cultural das 
comunidades. 

A contribuição, salientou, deve expandir-se na promo-
ção da parti cipação activa dos angolanos no processo de 
reconstrução e do desenvolvimento, no fortalecimento 
da pátria e na edificação da nação. 
A liderança da vida social nas co munidades, pelas autori-
dades tradicionais é de grande utilidade para I a organi-
zação cultural, social, política e económica dos cidadãos. 

5.4  Depois de 2012 Autarquias 
começam gradualmente em Angola
Semanário Factual 
De 14 a 21 DE Maio de 2011 

O processo de implementação gradual das eleições 
autárqui cas locais começa a funcionar depois das elei-
ções de 2012, informou o ministro da Administração do 
Ter ritório, Bornito de Sousa. 
O governante disse que a intro dução deste novo modelo 
de eleição do poder local vai ajudar, em grande medi da, 
a resolver os problemas das Comu nidades e Municípios. 
“Assim, disse o Governante, a transformação dos muni-
cípios em unidades orçamentais e a implementação dos 
programas de desenvolvimento ru ral são alguns instru-
mentos decisivos, para elevar os serviços essenciais das 
comunidades e da promoção do desen volvimento”. 
“Isto será com a inerente partici pação das populações na 
escolha do seus dirigentes ao nível local e no seu mais 
directo envolvimento nos proble mas estruturais das 
cidades e municí pios. 
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5.5  Administração do bailudo cria 
comissão para recadação de 
receitas
Jornal Independente 
14 de Maio 2011

Administração municipal do Bailundo criou uma 
comissão técnica que vai se encarregar pela elabora-
ção de uma estratégia de arrecadação de receitas para 
o tesouro nacional. Segundo uma nota da administra-
ção, é coordenada pelo chefe da Repartição Fiscal das 
Finanças, Lourenço Tomás, e fazem parte da mesma 
os administradores das comunas do Bimbe, Hengue, 
Luvemba e Lunje, além dos chefes de repartições dos 
sectores socio-económicos da administração municipal. 
Durante o primeiro trimestre deste ano, as autorida-
des fiscais do município do Bailundo arrecadaram 17 
milhões de Kwanza, valores que foram depositados na 
conta única do Tesouro do Estado. 

5.6  Experiencia autárquica portuguesa 
analisada segunda-feira

 em luanda
Jornal de Angola 
14 De Maio de 2011

A Experiência Autárquica Portu guesa – Contribuição 
para o Pro cesso Angolano é o tema de uma palestra que 
a Escola Nacional de Administração (ENAD) realiza, 
na próxima segunda-feira, nas instala ções do Instituto 
de Formação da Administração Local (IF AL). 
De acordo com uma nota do Mi nistério angolano da 
Administra ção do Território (MAT), a palestra é pro-
ferida pelo presidente do Or ganismo Central para 
Formação dos Funcionários das Autarquias Locais 
Portuguesas (CEFA), Rui Marqueiro, e realiza-se no 
âmbito da cooperação institucional. 

Participam no acto deputados da IV Comissão da 
Assembleia Nacio nal (que zela pelos assuntos da 
Ad ministração do Estado e Poder Lo cal), membros 
do Executivo, repre sentantes de partidos políticos com 
assento no Parlamento, magistrados judiciais, membros 
do Conse lho Nacional Eleitoral, responsá veis do MAT, 
do IFAL, administra dores municipais e jornalistas. 

Tradição portuguesa 
Portugal tem já uma tradição em termos de realização de 
eleições autárquicas, enquanto Angola se prepara para as 
primeiras. O minis tro da Administração do Território 
anunciou na quarta-feira, em Luan da, que o processo 
de realização das eleições autárquicas em Ango la vai ser 
feito de forma gradual, com início depois das eleições 
ge rais do próximo ano. 

Bornito de Sousa afirmou que a introdução deste novo 
modelo de eleição do poder local vai aju dar, em grande 
medida, a resol ver os problemas das comunida des  
e municípios.
Garantiu que a transformação dos municípios em 
unidades orça mentais e a aplicação dos progra mas de 
desenvolvimento rural são alguns instrumentos decisi-
vos para elevar os serviços essenciais das comunidades  
e a promoção do de senvolvimento. 

Realização gradual 
O ministro Bornito de Sousa anunciou, recentemente, 
em Luan da, que o processo de realização gradual das 
eleições autárquicas inicia depois das eleições gerais 
do próximo ano. A introdução deste novo modelo de 
eleição do poder local vai ajudar, em grande medida, 
a resolver os problemas das comu nidades e municípios. 

O ministro da Administração do Território garantiu 
que a transfor mação dos municípios em unida des orça-
mentais e a aplicação dos programas de desenvolvimento 
ru ral são alguns”instrumentos deci sivos para elevar os 
serviços essen ciais das comunidades e a promo ção do 
desenvolvimento”. 
Para isso, Bornito de Sousa con sidera ser necessário  
a participação das populações na escolha dos seus diri-
gentes ao nível local e o seu mais directo envolvimento 
nos problemas estruturais das ci dades e municípios. 

O Ministério da Administração do Território confir-
mou que está em curso a preparação da legisla ção elei-
toral que vai preparar a criação das autarquias locais e 
divi são político-administrativa do país. O processo deve 
começar de forma piloto numa circunscrição do terri-
tório nacional e evoluir gradual mente noutras regiões, 
Explicou o ministro Bornito de Sousa. 

5.7   Governador de luanda pede 
colaboração na resolução de alguns 
problemas locais
Jornal de Angola 
14 de Maio de 2011

O governador de Luanda, José Maria Ferraz dos Santos, 
apelou à colaboração da comunidade na reso lução de 
alguns problemas que afec tam os munícipes da capital 
angolana.
 
O pedido foi feito durante a reunião extraordinária do 
Conselho Municipal de Auscultação e Concertação 
Social, realizada quinta-feira, em que foram auscultadas 
as preocupações dos munícipes.
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“Estamos aqui para poder ouvir e aconselhar sobre as 
formas de resolver estes problemas. O governo não con-
segue resolver nada so zinho, devendo por isso contar 
com o apoio da comunidade”, disse o governador. 
José Maria Ferraz dos Santos lembrou aos participan-
tes que as pessoas devem trabalhar com clareza e com 
entrega para que tenham sucesso nas tarefas que se 
propõem a fazer. Disse, entretanto, que o Kilamba Kiaxi 
é o município onde se constatam os grandes problemas 
que Luanda vive, por isso é necessário ouvir as preocu-
pações dos munícipes.

José Maria Ferraz dos Santos lembrou aos participan-
tes que as pessoas devem trabalhar com clareza e com 
entrega para que tenham sucesso nas tarefas que se 
propõem a fazer. Disse, entretanto, que o Kilamba Kiaxi 
é o município onde se constatam os grandes problemas 
que Luanda vive, por isso é necessário ouvir as preocu-
pações dos munícipes. 

No encontro, que decorreu na sala de reuniões do centro 
comunitário do bairro Fubu, foi feita a apresentação do 
relatório do balanço do primeiro trimestre de 2011,  
e o programa de combate à pobreza. 

O programa de intervenção das vias terciárias pela 
unidade técnica municipal e o ponto de situação sobre 
a segurança pública, energia, água, saúde e educação 
foram também ana lisadas durante o encontro.

Os Conselhos de Auscultação e Concertação Social são 
órgãos de con sulta dos administradores munici pais em 
relação as questões prementes da vida das populações, 
com vista a promoção no país de um desenvol vimento 
equilibrado. Participam nestes conselhos, os administra-
dores co munais, chefes de repartições, repre sentantes de 
partidos políticos, as sociações, comerciantes, empresá-
rios, religiosos que apresentam as preocupações e suges-
tões aos admi nistradores. 

5.8  Angolanos colhem experiencia 
autárquica lusa
Jornal de Angola 
17 de Maio de 2011

Deputados, membros do Execu tivo, quadros ministe-
riais, admi nistradores municipais e jornalis tas ouviram 
ontem, em Luanda, as experiências de Portugal em 
maté ria das autarquias locais. 
As práticas foram transmitidas pelo presidente do 
Organismo Central para Formação dos Fun cionários 
das Autarquias Locais Portuguesas (CEFA), Rui Mar-
queiro, durante uma palestra sob o tema”Experiência 
autárquica por tuguesa – contribuição para o pro cesso 

angolano”, promovida pelo Instituto de Formação de 
Adminis tração Local (IF AL).
 
Na sua dissertação de cerca de hora e meia, Rui Marqueiro 
narrou as distintas situações, algumas de sagradáveis, 
ocorridas em Portu gal ao longo das primeiras eleições 
autarcas realizadas no país, em 1976, resultantes da não 
clarifica ção das atribuições e competências na legislação 
ordinária. 
Informou que, no seu país, as au tarquias locais iniciam 
num pro cesso gradual, com menos atribui ções e compe-
tências, e foram cres cendo à medida que aumentavam 
os recursos financeiros, sobretudo a partir da adesão de 
Portugal à União Europeia, com a aplicação dos fundos 
previstos nos tratados da comunidade. 

Segundo o prelector, para que haja uma harmonia no 
funciona mento das autarquias locais é fun damental 
que o Estado defina cla ramente as atribuições e compe-
tências dos autarcas, sob pena de haver discrepâncias 
na maneira de utilização dos recursos naturais e fundos 
postos à sua disposição. 

Desde modo, advertiu os diri gentes angolanos, sobre-
tudo os le gisladores ordinários, no sentido de evitarem 
os erros cometidos pe los portugueses, ao mesmo tempo 
que avisou os futuros eleitos a esta belecerem óptimas 
relações com os órgãos centrais, evitarem o afronta-
mento e primarem pela for mação dos funcionários. 

5.9  Programa municipal lança novos 
projectos
Jornal de Angola 
18 de Maio 2011

O Programa Municipal Integra do de Combate à Pobreza 
para as comunidades de Mbanza Congo, estimadas em 
126.826 habitan tes, já está a ser executado. O plano de 
acção, que congrega um pacote de 33 novos projec tos 
de carácter social, destina do às sedes comunais e bairros 
periféricos da cidade de Mban za Congo, está orçado em 
306,4 milhões de kwanzas. 

O administrador municipal de Mbanza Congo disse 
que no iní cio do ano os responsáveis muni cipais auscul-
taram regedores, ad ministradores comunais e, com base 
nos problemas apresentados, apuraram ser necessário 
realizar 33 projectos sociais. 

Ângelo dos Passos afirmou que os 33 novos projectos 
respeitam aos sectores da saúde, educação, agricultura, 
energia e águas, pes cas, comércio, saneamento básico  
e reforço institucional. 
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“Tiveram já início as obras de construção de uma escola 
do ensi no primário com oito salas para 560 alunos, em 
dois turnos. A es cola situa-se no bairro 11 de No vembro, 
zona suburbana cinco de Mbanza Congo”, disse. 

Ângelo dos Passos disse que o programa contempla 
ainda construção de um posto de saú de na comuna de 
Madimba, a 30 quilómetros de Mbanza Congo, devido 
ao desabamento do antigo centro de saúde em conse-
quência das chuvas. 

A agricultura, avançou, tam bém faz parte do pacote de 
projec tos da administração local. O pro jecto agrícola, 
disse, consiste na produção de hortícolas numa área de 
12 hectares, nas comunas do Nkiende, Luvo e municí-
pio sede, Mbanza Congo. A administração municipal 
estava a trabalhar com camponeses filiados em coopera-
tivas e associações agrícolas das referidas localidades. 

“O sector agrícola é um dos sec tores chave a ter em 
conta no com bate à fome e à pobreza, por isso es tamos 
a preparar as condições para o arranque deste projecto”, 
subli nhou Ângelo dos Passos. 

Agricultor associado 
O Jornal de Angola abordou o agricultor Simão 
Basabidila, 56 anos, um dos beneficiários do pro jecto de 
micro-crédito agrícola, lançado este ano pelo Executivo 
para apoiar iniciativas deste ramo de ac tividade. Fundador 
da associação familiar denominada Grupo Basa bidila, 
contou que estabeleceu par cerias com associações homó-
logas e que, juntas, vão beneficiar de um crédito de 150 
mil dólares, para em pregar na produção de hortícolas. 

“Fornecemos verduras ao hos pital provincial e ao 
comando provincial da Polícia Nacional. Estou satisfeito 
com o que produ zimos”, disse. 

Simão Basabidila referiu que o desenvolvimento socio-
económico de Mbanza Congo está muito aquém do 
desejado.”As poucas mudanças verificadas são insigni-
ficantes para catapultar a região ao mesmo patamar de 
outras capitais de província do país”, referiu.
 
Para Basabidila, o importante é arregaçar as mangas e cada 
um, no seu sector de actividade, trabalhar para engrande-
cer a província e o país. Reconheceu que o programa de 
micro-crédito agrícola é um pri meiro passo para diminuir 
os índi ces de pobreza, estabilizar as famí lias e gerar postos 
de trabalho e ren dimento no meio rural.

Projecto de água 
Enquanto se aguarda pelo asfalto nas ruas da cidade,  
o administrador Ângelo dos Passos garantiu que os 
moradores dos bairros 11 de No vembro e 4 de Fevereiro, 

nos arre dores da capital provincial, partir deste ano ter 
água potável em suas casas. O projecto, disse, vai abran-
ger o maior número de habi tantes do município sede. 
Adiantou que o projecto consiste na exten são da rede de 
canalização de água para todos os bairros.”Para terem 
água em casa, os munícipes de vem requerer à adminis-
tração para que esta possa mandar instalar a canalização 
da água ao domicílio do requerente”, disse.
 
As populações desprovidas de condições financeiras, 
disse Ângelo dos Passos, devem continuar a fazer recurso 
aos chafarizes existentes. 

Afirmou que a administração mu nicipal trabalha na 
identificação de uma empresa que se vai encarregar da 
gestão de água no município e acha que com a cobrança 
do consu mo da água, as pessoas vão deixar de desperdi-
çar água como tem sido até agora, subvencionada pelo 
Estado, a custo zero para o contribuinte. 

Construção de infra-estruturas A construção de infra-
estruturas sociais nos bairros periféricos da cidade de 
Mbanza Congo e nas zo nas rurais possibilita o acesso 
das populações aos bens e serviços es senciais, como 
consumo de energia eléctrica, água potável, serviços de 
saúde e educação. 

A administração municipal de Mbanza Congo construiu 
nos últi mos três anos, através do Plano de Intervenção 
Municipal (PIM), vá rios empreendimentos sociais, 
entre os quais centros de saúde, materni dades, escolas e 
esquadras policiais. 

Segundo Ângelo dos Passos, li através do PIM foram 
reabilita das estações de captação e trata mento de água 
nas sedes comu nais de Kaluka, Kalambata e Lu l voo 
Ainda nesse período, prosse guiu, foram instalados 
novos cha farizes nas localidades de Madimba, Nkiende 
e na sede muni cipal de Mbanza Congo. Apesar desses 
avanços, Ângelo dos Passos disse que as estradas con-
tinuam a dificultar o processo de desenvolvimento na 
região.”O mau estado das estradas trava o processo de 
transporte dos medica mentos, material escolar e outros 
apoios destinados aos funcionários na região”, disse. 

Descentralização financeira 
A luz da descentralização finan ceira, a administra-
ção municipal de Mbanza Congo recebe anual mente 
um valor em kwanzas equi valente a cinco milhões de 
dólares. Com este dinheiro, disse Ângelo dos Passos, 
Mbanza Congo viu me lhorada a assistência à população 
dos serviços sociais básicos. 

O administrador disse que o programa de acção garante 
solu ções para todas as sedes comu nais do município 



Development Workshop — CEDOC 05/2011 — 34  

em termos de fornecimento de energia eléctri ca e água 
potável. Afirma que o seu pelouro gizou um projecto 
que prevê a aquisição e instala ção de grupos geradores 
e postos eléctricos de iluminação pública para as sedes 
comunais de Luvo e Kaluca, ao passo que nas local 
cidades de Madimba, Kalambata e Nkiende o acesso à 
energia eléc trica já é um facto. 

Casas de banho públicas 
Referindo-se ao saneamento, Ângelo dos Passos asse-
gurou que quatro casas de banho públicas es tão a ser 
construí das nos bairros MaI1ins Quidito, Sagrada 
Esperança, Álvaro Buta e 4 de Fevereiro.”Vamos pro-
mover acções para cultivarmos no seio das populações 
o bom hábito do uso da casa de banho, além da neces-
sidade de explicar mos as consequências para a saúde da 
defecação ao ar livre”, disse.
 
Em cada bairro, afirmou, vão ser construídas duas casas 
de ba nho públicas em recinto devida mente vedado e um 
pequeno com partimento para albergar a pessoa que vai 
cuidar da manutenção e se gurança do imóvel.
 
“Os resultados das nossas ac ções estão à vista de todos. 
A cidade de Mbanza Congo que conhece mos ontem não 
é a mesma que te mos hoje”, frisou. 

Ângelo dos Passos referiu que, para o alcance do desen-
volvimento pretendido, a população tem o de ver moral e 
ético de cuidar das in fra-estruturas colocadas à sua dis-
posição, para que o dinheiro dispo nibilizado todos os 
anos pelo Te souro Nacional seja canalizado pa ra outras 
frentes sociais.”Não é sa lutar destruir o que o governo 
local faz para o bem comum e adiar a realização de mais 
obras porque o dinheiro foi utilizado na reparação do 
que foi destruí do”, disse.

Operação tapa buracos 
Para permitir uma circulação ro doviária mais segura e 
fluida, a ad ministração municipal de Mbanza Congo 
está a realizar operações de tapa buracos e de terraplena-
gem em várias artérias da cidade e ruas da periferia agora 
que começou a estação do cacimbo. 

Alguns munícipes interpelados pela nossa reportagem 
manifesta ram-se impacientes quanto ao dia em que vão 
poder ver as estradas de Mbanza Congo todas asfaltadas. 

“Lastimamos que uma cidade ainda tenha de recorrer 
ao método de tapa buracos na sua capital pro vincial, 
enquanto noutras provín cias as principais estradas 
da sede estão a ser totalmente asfaltadas”, desabafou., 
munícipe António Ma tos, lembrando que na região, 
quando chove, a cidade se converte num lamaçal e no 
tempo de cacim bo a poeira toma conta da cidade. 

António Matos reconhece que a cidade de Mbanza 
Congo registou nos últimos meses melhorias subs-
tanciais no que toca ao forneci mento de energia eléctrica 
na zona urbana, que passou a ser distribuí da de forma 
ininterrupta, mas disse que a nível dos bairros periféri-
cos há restrições. 

“O abastecimento de água ainda continua a ser um pro-
blema em toda a cidade”, disse António Ma tos, acres-
centando que ainda se vê pessoas que acarretam água 
nas cacimbas e rios com os riscos que resultam para a 
saúde humana. 

António Matos é de opinião que o governo local deve 
continuar a executar projectos de grande im pacto que 
visem diminuir as carên cias de escolas, professores, água 
potável, energia eléctrica, trans portes, vias de comunica-
ção e de requalificação urbana. 

5.10  Governo provincial Luanda 
aprovou o projecto integrado
Jornal de Angola
20 de Maio de 2011 

O governo da província de Luanda analisou e aprovou, 
on tem, a execução do Programa Mu nicipal Integrado de 
Desenvolvi mento Rural e Combate à Pobreza e o relató-
rio de balanço do primei ro trimestre do ano em curso. 
Os assuntos estiveram à mesa da primeira reunião ordi-
nária do governo da província de Luanda e a sua dis-
cussão foi orientada pelo governador da província, José 
Maria dos Santos. 
A reunião aprovou ainda o grau de aplicação do novo 
Siste ma de Arrecadação de Receitas na província. 
No tocante à receita comunitá ria arrecadada pelas 
administra ções municipais, durante o pri meiro trimes-
tre de 2011, a Conta Única do Tesouro recebeu cerca 
de 92,3 milhões de kwanzas, contra os 5,2 milhões de 
kwanzas arrecadados em igual perío do de 2010. 
A reunião tomou conhecimen to de informações relativas 
à compatibilização das atribuições e competências do 
Instituto de Planeamento e Gestão Urbana de Luanda 
e da Direcção dos Serviços de Planeamento e Gestão 
Urbana.   
O encontro recomendou que o Instituto de Planeamento 
e Gestão Urbana de Luanda deve, anualmente, apre-
sentar os seus planos de actividade e orçamen tais, bem 
como o relatório de ba lanço de resultado e proposta da 
sua aplicação. 
Na reunião, os participantes to maram conhecimento 
dos projectos de estatutos orgânicos das ad ministrações 
municipais, dos re gulamentos das direcções provin ciais 
e do andamento dos traba lhos relativos à identificação, 
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lo calização, delimitação, demarca ção e preservação dos 
terrenos considerados reservas fundiárias ‘I do Estado e 
do processo de con cessão de direitos fundiários. 
Foram ainda prestadas infor mações relativas ao abas-
tecimento de água e energia eléctrica, lim peza e sanea-
mento, segurança pú blica, educação e saúde aos muní-
cipes da capital. 

5.11  Municipes contra inoperencia do 
administrador do sambizaga
Jornal de Angola 
21 De Maio de 2011

Na sequência da temática levantada na edição passada 
sobre o desempenho daque les administradores comu-
nais cujos feitos sopram contra a vontade e determina-
ção demonstrada pelo governa dor provincial de Luanda; 
José Maria dos Santos, aquando da sua tomada de 
posse; juntamos o administrador do Sambizanga aos 
administradores do Cazen ga e Rangel. Exemplos do 
mau desempenho da administração de José Tavares são 
vários sendo um deles é a incapacidade de manter em 
condições, entre out ras, a rua Kicombo, assim como de 
tornar funcional a recolha de lixo. 

A prova do descontentamento dos munícipes do 
Sambizanga com a administração de José Ta vares está 
na manifestação que os mesmos pretendem realizar no 
próximo dia 16.06. 

Os promotores da referida mani festação acusam o admi-
nistrador a estar a concorrer para o au mento da delin-
quência naquela zona em: vir tude de não apoiar a s 
associações juvenis e, ao invés disso, cria r situações para 
o município ter mais lixo, me nos água e mais buracos. 

O mau desempenho de alguns administra dores, no caso 
de José Ta vares, tem sido encarada por algumas corren-
tes como resul tado de uma concertação entre os mesmos 
com o objectivo de impossibilitarem os projectos de José 
Maria dos Santos. 

O protesto dos munícipes do Sambizanga será rea-
lizado a partir das 9h30min com saída prevista 
defronte a Comarca de Luanda com destino defronte 
a Administração Municipal, pas sado pela Rotunda 
da Boavista, Ex. Roque Santeiro e o Campo Mário 
Santiago. 

5.12  Expectativa a volta dos”fogos”do 
kilamba kiaxi
Jornal Independente 
21 de Maio de 2011

 O mês de Maio corre célere para o fim e não se diz nada 
sobre a Nova Cidade do Kilamba Kiaxi, que, segundo 
a promessa do ministro de estado e chefe da casa civil 
Carlos Maria Feijó, no mais recente balanço trimestral 
da actividade do Executivo, deve receber ainda este mês 
os moradores dos primeiros três mil e 18 apartamentos 
daquela centra lidade, em construção desde 2008. 

A expectativa em tomo dos fogos da Nova Cidade do 
Kilamba Kiaxi, resulta, por um lado, do secretismo com 
que decorre a construção da mesma, por outro, da pro-
messa em si feita pelo Executivo de construir milhão de 
casas, numa altura em que a crise económica interna-
cional vai fazendo das suas no sector da constru ção em 
Angola. 

Recentemente pudemos apurar que os empreiteiros 
estavam concen trados nos acabamentos, sendo que já 
foram ultrapassadas as fases da construção da subesta-
ção e da esta ção de tratamento de águas residuais, sendo 
só depois da conclusão dos primeiros três mil aparta-
mentos é que se começaria a definição dos custos. 
O projecto, ao que apuramos, possui um elevado número 
de ser viços sociais básicos integrados que permitirão aos 
beneficiários viver numa zona com condições propícias 
de habitabilidade, escusando-se de deslocar ao centro de 
Luanda. 

A primeira fase do projecto ter mina em Abril de 2012, 
para beneficiar um total de 120 mil pessoas. A segun-
da fase, que contempla a construção novas habitações 
e distintas infra- estruturas sociais, deve arrancar logo  
a seguir.
Localizado nas imediações do Estádio Nacional 11 de 
Novembro, a nova vila está a ser implementada 
numa área global de cinco mil e 200 hectares, em três 
etapas distintas. A primeira fase assenta na construção 
das habitações, escolas, creches, estradas e estruturas 
para forneci mento de água e energia e vai consu mir 900 
hectares.
 
O projecto contempla igualmente, nessa etapa inicial,  
a construção de várias ruas com o sistema de esgoto e 
drenagem residual, redes de água e telecomunicações, 
uma Estação para Tratamento das Águas Residuais 
(ETAR) com capacidade para 35 mil metros cúbicos/ 
dia e subestações de energia para abastecer todo o quar-
teirão e outras estruturas.
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Na segunda fase está prevista a construção de um hospi-
tal, quatro clínicas, 12 centros de saúde, três instituições 
financeiras, postos de combustível, esquadras policiais, 
quartéis de bombeiros, igrejas, cemi tério e museu. Já a 
terceira inicia com o término da segunda e envolve mais 
70 mil apartamentos. 

Nomes das ruas 
Caso se concretize a entrega dos primeiros apartamentos 
da cidade do Kilamba Kiaxi, os moradores dessa nova 
centralidade correm o risco de não saberem explicar aos 
familiares e amigos os seus próprios endereços. 

É que não ajuda nada o secretismo à volta do projecto, 
especialmente nos aspectos susceptíveis de fomentar 
polémicas. Por exemplo o nome das ruas, das avenidas, 
dos bairros, ou o critério para a sua escolha, devem ser 
divulgados publicamente, quanto mais não seja para 
se evitar situações constrangedoras como aconteceu 
aquando da apresentação pública do novo Bilhete de 
Identidade. 

O Independente sabe que foi criada uma comissão 
multisectorial para cuidar dos topónimos, mas o resul-
tado deste trabalho anda, como. se diz,”no segredo dos 
deuses...”. 

5.13  Venda ambulante à beira da 
estrada cria obstáculos ao trânsito 
rodoviário 
Jornal de Angola 
22 de Maio de 2011

A zona do São Paulo é uma das mais críticas quando se 
fala do trânsito em Luanda. As ruas es buracadas estão 
constantemen te congestionadas, independen temente da 
hora. Quer de dia, quer de noite, é habitual verem  se 
longas filas de viaturas em marcha demasiado lenta, com 
paragens constantes. 
As buzinas confundem-se com o pregão das zungueiras, 
que anunciam os seus negócios com a intenção de atrair 
clientes. Os au tomobilistas partilham a estrada com as 
vendedoras ambulantes e com os chamados roboteiros, 
indi víduos que, com carros manuais de madeira, trans-
portam os produ tos dos clientes. 
Além do mau estado das vias, al gumas das quais inter-
ditas para obras, a dificuldade do trânsito no São Paulo 
reside no facto de a rua Cónego Manuel das Neves estar 
transformada num autêntico mer cado. As zungueiras 
fazem os seus negócios à beira da estrada, igno rando o 
perigo que isso representa. 
A Polícia de Trânsito sente-se a maior parte das vezes 
impotente para regular a circulação rodoviá ria, con-
forme admitiu o agente Walter Costa, que trabalha no 

local á seis meses e considera o período das sete às nove 
horas como o mais crítico. Justificou que os engarrafa-
mentos no São Paulo têm a ver com os buracos da via, 
avarias constan tes das viaturas e o fluxo exagerado de 
peões causado pelas zungueiras. 
“A Polícia de Trânsito tem sabi do cumprir o seu papel, 
mas não é possível regular bem o tráfego quando existem 
problemas de bu racos nas estradas, porque os carros têm 
de andar mais devagar, pois ninguém quer pôr em risco 
a sua viatura”, reforçou. 
O taxista Bruno Domingos, que normalmente faz o per-
curso São Paulo Rocha Pinto, lamentou o es tado caótico 
das estradas, subli nhando que só aos domingos se po de 
circular à vontade naquela área. 
“0 tempo que perdemos nos en garrafamentos tem uma 
influên cia negativa no nosso trabalho e às vezes não 
conseguimos con cluir a conta do patrão. O governo da 
província de Luanda não deve apenas cobrar licença aos 
taxis tas, também se deve preocupar com o estado das 
estradas”disse o jovem taxistas cenário que se vi ve no 
São Paulo cria problemas não só à circulação rodoviá-
ria como também propicia o aumento da criminalidade, 
como admite a Polícia Nacional, que para con trolar a 
criminal idade montou no local um posto móvel. 
“A maior parte dos crimes que aqui acontecem são con-
sequência do consumo de bebidas alcoólicas. Os jovens 
bebem e ficam inspira dos para fazer assaltos. O combate 
a estes crimes só será possível com a proibição efectiva 
dos vendedo res ambulantes. Infelizmente, os fiscais não 
conseguem impedi-las sem a ajuda da Polícia”, disse o 
chefe do posto policial, José Joa quim. Acrescentou que a 
maioria dos crimes tem a ver com o roubo de telemóveis 
e fios de ouro. 
A socióloga Fátima Veigas considera que a situação que se 
vive no bairro do São Paulo é desconfortá vel, não apenas 
pela venda ambu lante naquele local, mas também pela 
insegurança dos cidadãos. 
“A venda em locais públicos abertos constitui grande 
perigo pa ra as próprias vendedeiras e para os demais 
cidadãos. Elas podem ser vítimas de atropelamento, já 
que com esta prática são obrigadas a correr de um lado 
para o outro fu gindo dos fiscais. 
Existe ainda o desconforto do consumidor que faz 
compras num local sem higiene, onde há muito lixo, 
facto que constitui um mau ambiente para todos”, disse 
a socióloga. 
Fátima Veigas defendeu que o governo deve criar mais 
espaços condignos para a venda, para evitar situa-
ções como a que se vive no São Paulo”, referiu. Joice 
Domingos é moradora do bairro Sambizanga e vende 
pregos de aço no São Paulo há oito anos. Confessou que 
diariamente corre de um sítio para o outro fugindo dos 
fiscais, mas não desiste de vender na rua, justi ficando 
que é o único meio de so brevivência. 
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“Comecei a vender aqui aos 12 anos de idade para poder 
pagar os meus estudos. Fui criada pela mi nha avô. Ela 
está com 85 anos de idade e não tem recursos para me 
sustentar, por isso, vendo aqui para a ajudar”, explicou a 
jovem vende deira. Sumbu António Vunge é ge rente de 
uma loja de roupas situada na rua Cónego Manuel das 
Neves. 
Referiu que as vendas ilegais praticadas pelas zungueiras 
em frente à sua loja têm prejudicado significativamente 
o seu negócio, dificultando a entrada de clientes na loja. 

5.14  Ordenamento do município da 
Samba analisado em conselho de 
concertação
Jornal de Angola 
26 de Maio de 2011

A administração municipal da Samba realizou, na terça-
-feira, uma reunião extraordinária do Conselho de 
Auscultação e Concertação So cial para analisar questões 
relacio nadas com o ordenamento urbano, saneamento 
básico e segurança das pessoas. 
O encontro, orientado pelo go vernador da província de 
Luanda, serviu também para tratar de ques tões relacio-
nadas. com a recupera ção das vias secundárias e terciá-
rias, iluminação pública, abasteci mento e distribuição 
de água e energia eléctrica no município. 
José Maria dos Santos disse que governo provincial, 
durante mui to tempo, não teve em considera ção as polí-
ticas ligadas à urbaniza ção e ao ordenamento do terri-
tório, o que fez com que muitas pessoas nas áreas rurais 
não tivessem as ca sas regularizadas. 
“0 governo provincial de Luan da tem vindo a adequar 
e ajustar ao quadro jurídico-legal a posição das pessoas 
que, durante muitos anos, se sacrificaram para construir 
as suas casas”, frisou. José Maria dos Santos manifestou 
intenção do go verno provincial acompanhar os conse-
lhos de auscultação e concer tação social como um exer-
cício para uma governação participativa no sentido de 
envolver o maior nú mero de pessoas e grupos sociais 
organizados na procura da identificação e resolução dos 
problemas da população. 
Os conselhos municipais, disse, constituem um instru-
mento valio so em que as instituições do Estado podem 
colher as opiniões e recebe rem críticas construtivas para 
me lhorarem os métodos de gestão, de organização e de 
desempenho. 

5.15  Executivo discute melhoramento 
da actuação dos conselhos fiscais
Jornal de Angola 
27 de Maio de 2011

O país necessita de órgãos de gestão à altura das exi-
gências das empresas do sector público no processo de 
regulação da ac tividade económica, considerou ontem o 
ministro das Finança Carlos Alberto Lopes. 

“Precisamos de ter, nas empresas públicas, órgãos de 
gestão à al tura do papel e importância que o sector 
público deve representar na actividade económica”, 
declarou o governante quando falava na abert ura de um 
seminário consagrado 10”Papel e Eficácia dos Consel-
hos Fiscais do Sector Empresarial público”.
 
Carlos Alberto Lopes afirmou creditar que uma concep-
ção mo derna dos Conselhos Fiscais vai garantir eficiên-
cia na gestão dos re cursos a locados à disposição de qual-
quer empresa.”Os Conselhos fiscais devem promover 
boas prá ticas de governação empresarial e transparência 
na gestão dos fun do do Estado”, acentuou. 

Para que haja boa governação, Carlos Alberto Lopes 
apontou, co mo regra básica, que os governos e empresas 
estabeleçam uma arquitectura de uma eficiente estrutura 
processos, para que sejam geridas acordo com os objec-
tivos do Es tado. Na óptica do ministro, os Conselhos 
Fiscais devem ajudar a gover nar o que respeita às tarefas 
de ava liar, corrigir e fomentar as melhores práticas, com 
uma sólida formação profissional dos seus membros. 

O ministro considerou oportuna a discussão do tema 
tendo em vista a concretização das políticas sobre a 
estratégia e o papel das empresas públicas na economia. 
Referiu que a existência obrigatória dos conse lhos fiscais 
no sector empresarial público angolano foi estabeleci 
da pela Lei das Empresas Públicas (Lei 9/95 de 19 de 
Setembro), que na essência regulamentou a forma de 
actuação dos conselhos. 

O ministro da Economia, Abraão Gourgel, disse que 
um tal debate visa dar resposta ao apelo do Executivo 
em tornar a governação cor porativa mais eficaz e 
garantir a operacionalidade dos conselhos fiscais no 
seu acompanhamento às empresas. O administrador 
do Instituto para o Sector Empresarial Público, Sousa 
Santos, disse con siderar importante que os Conse lhos 
Fiscais cumpram as normas reguladoras da actividade 
da em presa, examinem a contabilidade das empresas e 
emitam parecer so bre o exercício elaborado.
 
“As atribuições conferidas aos conselhos fiscais espe-
lham bem a importância e a expectativa do Exe cutivo 
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em relação aos resultados da fiscalização quer preven-
tiva, quer dos instrumentos de presta ção de contas”, 
disse, acrescentado que, desta forma, obtém-se a cor-
recta aplicação dos investimentos das empresas. 

Revelou que o Executivo não es tá satisfeito com a recente 
avalia ção do desempenho dos instrumen tos de fiscaliza-
ção e controlo pelo que disse ser o”pálido”resultado das 
empresas públicas denunciado pelos conselhos fiscais

A Lei das Empresas públicas re flecte os esforços de 
modernização das empresas pertencentes ao Esta do, 
procurando colmatar algumas dificuldades decorrentes 
da sua apli cação, em particular na gestão e or ganização 
dessas empresas. 
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6 URBANISMO E HABITAÇÃO

6.1  O crédito habitacional, dói cada 
vez mais
O jornal Agora
7 de Maio de 2011

O credito à habitação vai”durante alguns anos, ter 
menos importância no negocio bancário”e a tendência é 
para o crescimento do mercando de arrendamento 
“Por um conjunto de razoes que se conjugam depois de 
um período de 10 a 15 anos em que o angolanos”preferiam 
a com pra de casa e recorriam ao crédito rara esse fim, 
entraremos numa fase em que vamos recor rer menos ao 
rédito para a com pra de casa. Defendeu o presidente do 
conselho de administração do Banco Bic Fernando Teles 
para quem”há uma ten dência profunda”para o aumen to 
importância do mercado de arrendamento, o que terá 
consequências na actividade do sector. 

Não existe um perfil perfeito para o mercado imobi-
liário em Angola, visto que os operadores não seguem  
a mesma linha de negócios, tornando onerosas to das as 
transacções, numa altura em que o litoral do país lidera 
as preferências. 

A taxa de juros implícita, dos contratos celebrados 
pelos ban cos comerciais, nos últimos três anos, regis-
tou um crescimento de 7,1 % e, em Março último, mês 
em que se atingiu a taxa máxima dos últimos cinco 
anos, cifrou-se já nos 8% dos empréstimos bancá rios 
registados em 2010. 

Embora a cifra não revele o acumulado do período em 
refe rência para este tipo de contratos, nem o valor médio 
da prestação vencida, revela, segundo o lne, que o finan-
ciamento pelos ban cos a 100”tem sido a grande aposta, 
colocando em risco a con juntura do imobiliário ango-
lano. Os juros do crédito à habitação praticados pelos 
bancos comer ciais são muito altos, situando-se acima 
dos 30% do valor do em préstimo. 

A Ordem dos Arquitectos de Angola critica o exagero 
da ac tuação dos financia dores na cons trução civil, asse-
gurando mesmo que os juros praticados actual mente 
são especula ti vos e impra ticáveis em qualquer parte do 
mundo 

Incentivo. É importante a ac tivação do prometido 
Fundo de Fomento à Habitação e rever as modalidades 
de acesso para não beneficiar uma minoria, visto que é 
visível o recuo do Executivo para que permita o recurso 
a cré ditos baixos com períodos de reembolso longos. 

Apesar da intenção do Estado, é fundamental que  
o funciona mento do fundo seja garantido, o diploma de 
constituição do mes mo esteja pronto e o Ministério do 
Urbanismo e Construção di vulgue o regulamento. 
Sem menos importância, é o combate à especulação que 
se es pera seja real, e não apenas uma ideia, que pode 
agravar ainda mais os preços dos imóveis no país. 
O Ministério revelou que as contribuições de opiniões 
sobre as taxas de juros e período de reembolso do finan-
ciamento já foram incluídas no regulamento do Fundo. 
O objectivo da constituição desta entidade é o de con-
tribuir para minimizar o défice de resi dências sociais, 
sendo o principal alvo a população sem recursos para 
comprar uma casa. 

Conjuntura. O imobiliário e o sector que já não é prio-
ritário para o Estado Esta tese resulta das afirmações do 
ministro e chefe da Casa Civil da Presidên cia República, 
garantindo que fo ram reduzidos os benefícios de um 
vasto conjunto de incentivos fiscais e aduaneiros, pese 
embora a construção civil tenha sido es sencial na recons-
trução do país. 
Por outro lado, os dados da Agência Nacional para o 
Investi mento Privado (Anip) indicam que, no ano 
passado, foram apro vados projectos avaliados em 489 
milhões de dólares. 
Se a oferta tem aumentado com um forte investimento 
es trangeiro, a procura tem, fruto do desenvolvimento 
económico e de intensos fluxos migratórios, au mentado 
muito mais, criando de sequilíbrios visíveis. 
A especulação continua a mi nar todos os propósitos do 
Exe cutivo. Para a compreensão do fenómeno, bastará 
dizer que os valores médios de um aparta mento de 
qualidade na cidade ca pital rondarão os 4.150 dólares 
por metro quadrado (m2) e os de uma vivenda cerca de 
5.500 dólares. No segmento dos escritório.

 6.2  Nem com azar se consegue casa
Jornal foha 8
dia 7 de Maio de 2011

Quando José Eduardo dos San tos, na qualidade de presi-
dente do MPLA, anunciou a construção de um milhão 
de residências, os angolanos ficaram lisonjeados com a 
boa-nova do líder da maior formação político  partidária 
porque pensaram que o problema habitacional no País 
seria re solvido, ledo engano! Era só conversa para mani-
pular as massas distraídas. Corria o ano 2008, o impor-
tante era vencer as eleições legislativas de 05.

A promessa de construção de um mil hão de residência 
terá influenciado o eleitorado a optar pelo MPLA, partido 
no poder desde 11 de Novembro de 1975. Como recom-
pensa dos votos depositados a favor dos”camaradas”, 
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vários bairros populares foram com pletamente destru-
ídos por ordens in stitucionais. Ingratidão! 
Logo, o angolano percebeu que Dos Santos jamais con-
seguiria cumprir a promessa feita. Quem quiser casa 
deverá esforçar-se arduamente para a conseguir. Mas, 
muitas vezes nem com sacrifício se consegue a tão alme-
jada residência. Na luta pela habitação própria, Adão 
Colombo esqueceu ajura do JES e foi à peleja. 
Frustrado por esperar a conclusão das residências prome-
tida, economizou al gum dinheiro com o qual comprou 
uma na comuna da Camama, município do Kilamba 
Kiaxi. A compra da respectiva propriedade terá custado 
toda”bu funfa”poupada há anos e acrescida com outra 
parte conseguida por em préstimo bancário. 
Adão Colombo terá já encontrado a residência constru-
ída, mas teve de re alizar obras de benfeitoria que deixou 
a respectiva habitação totalmente remodelada; parecia 
o palácio de um em presário afortunado ou bem-suce-
dido no mundo dos negócios rentáveis. Só a cor das 
paredes era de meter inveja. E o mosaico do quintal? 
Caro! Inesperadamente, as paredes começaram a rachar, 
no quarto de banho começou a emergir água salobra. 
Adão Colombo ainda tentou reparar a residência, 
mas sem sucesso. Na madru gada da Sexta-feira Santa, 
29.04.2011, a casa desabou. Procuradas as causas, che-
gou-se a conclusão de que a bonita casa foi construída 
sobre uma enorme fosse. Sorte foi o facto de ninguém 
sof rer qualquer ferimento. 

6.3  Do planeamento aos planos
Jornal folha 8 
 7 de Maio de 2011

Tal como nos planos, o processo de elaboração do 
planeamento visa garantir à gestão moni torizada dos 
planos través da adopção de estratégias, apoiando-se nas 
Instituições compe tentes e em legislação própria, assim 
como em profissionais altamente es pecializados e treina-
dos, os urbanistas que trabalham em equipa multidisci-
plinares e recorrendo a consultas sec toriais quando 
necessário. 
O planeamento deve em nosso en tender proceder à 
implantação de pla nos, seguindo os princípios de justiça 
e da razoabilidade, equilibrando dire itos e deveres, 
seguindo um processo democrático participado sem 
inter rupção e actuando em tempo real e a tempo, 
quando possível antecipando  se das evoluções através de 
um método de previsão de horizonte deslizante. O pla-
neamento urbanístico deve ser sempre um processo inte-
grado de elaboração de planos da sua respectiva gestão. 
Um planeamento que elabora e adapta planos, mais não 
estabelece métodos para sua gestão, arrisca-se ater efeitos 
contrários, tornando-se então num plano francamente 
negativo ou num”anti plano”por exemplo as dis torções 

dos preços dos terrenos com bloqueamento consequente 
de activi dades, de uma maneira geral o planea mento 
deve ser concebido para servir o homem em sentido lato. 
Com adopção dos Planos Directores Municipais, deve-se 
estabelecer o modelo e a estrutura espacial do ter ritório 
municipal, constituindo por sua vez, uma sintetize da 
estratégia de desenvolvimento e do Ordenamento Local, 
prosseguida e integrada as op ções de âmbito nacional e 
regional com incidência na respectiva área de interven-
ção, estes planos devem ser de elaboração obrigatória. 

Quanto aos Planos Nacionais de Orde namento do 
Território estabelecem as grandes opções com relevân-
cia para organização do território nacional, consolida 
o quadro de referência à con siderar na elaboração dos 
demais instrumentos de gestão territorial, constituindo 
por seu turno num instru mento de gestão territorial, e 
no que diz respeito à sua constituição deve em nosso 
entender, considerar-se como instrumentos de coope-
ração com os demais Estados membros da região para 
efectiva organização do território para o nosso caso pela 
SAD e deve ter implementação Nacional. 

O seu objectivo é definir o quadro para o desenvolvi-
mento integrado, harmonioso e sustentável do país, 
ga rantindo à coesão territorial do mes mo, atenuando 
assim as assimetrias regionais e as desigualdades de opor-
tunidades, cuja meta maior quanto a nós, é a de esta-
belecer a tradução espacial das estratégias de desenvol-
vimento económico, articulando o povoamento, à 
implantação de equi pamentos estruturantes e a defini-
ção das redes, estabelecendo por usa vez os parâmetros 
de acesso as funções urbanas, as formas de mobilidade e 
por fim, definir os princípios orienta dores da disciplina 
de ocupação do ter ritório. 
O conteúdo dos Planos Nacional de Or denamento 
do Território (PNOT), são sustentados pelos sistemas 
urbanos das redes de infra- estruturas e equipamen tos de 
interesse nacional, salvaguar dando-se pela valorização 
das áreas de interesse nacional, em termos ambien tais, 
patrimoniais e de desenvolvimento rural, a localização 
das actividades, de serviços e dos grandes investimentos 
públicos dos padrões mínimos, os seus objectivos visam 
atingir em matéria de qualidade de vida e da efectiva-
ção dos direitos económicos, sociais, culturais e ambien-
tais, e as orientações para co ordenação entre às políticas 
de Ordena mento e de desenvolvimento regional, em 
particular para às áreas em que as condições de vida 
ou de qualidade do ambiente sejam inferiores à média 
na cional. 
As Cidades podem tornar-se mais bril hantes e agigan-
tadas, mais também podem morrer ou explodir, como 
resul tado de uma dispersão caótica em vez de um con-
junto Ordenado de Satélites e constelações. O processo 
de planea mento urbanístico deverá garantir, a sua 
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própria eficácia de modo a que os planos possam ser 
concretizados cor recta e atempadamente, legitimando 
 se pelos seus resultados positivos. 

No capitulo da hierarquia administrativa do território, 
deve estabelecer os inter valos regulares para que todos os 
prob lemas encontrem os melhores níveis de resolução, e 
por vez cada nível deverá deixar nos níveis mais abaixo, 
todas as questões que estes podem resolve, podendo 
sempre intervir nos níveis mais baixos sempre que a 
solidar iedade seja necessária, no respeito da boa solução 
dos problemas para os quais este nível mais baixo não 
se encontre em condições de os resolver, elencando’ 
aqui o principio da subsidiaridade e da supletividade 
respectivamente. 

A hierarquia de nível da administração do território, ou 
seja os princípios de hierarquia de subsidiariedade e ple-
tividade são analisados no -seguinte Quando: estamos 
Perante um aglomerado de 16.000:000, é o Estado 
quem deve assumir a resolução, quando se tratar de 
4000.000 de pessoas ai responsabilidade é da região, 
ai esta mos perante o nível tratando-se de 1000.00q, 
estamos perante nível que deve ser resolvida pela sub 
região; são as chamadas questões de níveis region ais. 
Para os níveis mais abaixo, como os de 250.000 pessoas, 
estaremos perante  às áreas programadas”os de 64.000,  é 
o Município assumir a resolução, são, os níveis munici-
pais Quando estamos. Perante os de 16000, ai estamos 
perante Unidades Urbanas e de 4000, são as Fraquesias, 
os também conhecidos níveis comunitários. 
Tratando-se de um número superior a ‘ 16.000.000 de 
pessoas, tratamos dos chamado níveis de planeamento 
internacional, ou federativo, que visa o ‘ processo, par-
ticipativo da Administra ção, que por usa vez cabe aos 
diferentes órgãos da Administração do território cuidar 
da protecção dos equilíbrios ecológicos e do desenvolvi-
mento da riqueza biológica, visando sempre um sistema 
sustentável e de respeito pelos valores naturais. 

Os Planos urbanísticos definem e esta belecem as regras 
e princípios respeit antes á ocupação, uso e transforma-
ção do solo por eles abrangidos, mas por via de regra os 
planos não têm apenas como finalidade à regulamen-
tação do processo urbanístico, desil1teressando-se do 
~ modo e de concretização do modelo territorial por 
eles desenhado. Por outro lado, existem planos, aqui 
reside um dos t traços da sua especificidade normativa, 
E encerram normalmente disposições que r têm a ver 
com o problema da execução concreta das suas previ-
sões. o Em termos académicos, diz-se que os a poderes 
públicos municipais podem d elaborar um conjunto de 
planos, alguns ti dos quais são obrigatórios porque estão 
n de facto estabelecidos, os planos sectoriais podem ter 
grande utilidade para administração local, especial-

mente como instrumento para encaminhar a solução 
em determinados sectores como habitação; educação e 
saneamento com o fito de se obter recurso externos e 
cooperação em organismos. 
Os Planos urbanísticos, têm ao seu lado uma compo-
nente estética traduzido no estabelecimento de um orde-
namento aos solos, uma componente, dinâmica, espe-
lhada na, fixação 
de medidas que corporizam à sua intrica vocação de 
cumprir ou de execução que assumi uma importância 
primordial, já que é através dela que efectiva à concreti-
zação do modelo territorial neles talhado, em conformi-
dade, com a programação e as previsões nele estabeleci-
das e mediante á necessário transformação da realidade. 

A execução das prescrições dos planos integra no seu 
âmbito, a gestão urbanística conteúdo normal e insti-
tuto finalmente mais relevante da mesma. O conceito 
de gestão urbanístico é amplo do que o de execução 
91 planos urbanísticos, abarca igualmente activida-
des urbanísticas, que pode seguir pelo menos três vias 
diferentes A primeira é a execução por iniciactividade 
e responsabilidade da Administração a segunda é por 
iniciativa e responsabilidade dos particulares mediante 
(controlo da Administração e os proprie tários do solo, 
mas todas às actividade: relacionadas com a ocupação, 
uso I transformação do solo, quer sejam re alizadas com 
ocupação e uso e transfor mação do solo, quer sejam rea-
lizadas directamente pela Administração pública quer 
pelos particulares sob a direcção promoção coordenação 
ou controle daquela, não enquadradas no contexto espe-
cifico da execução de um plano urbanístico, pode assim 
haver gestão urbanística sem que haja simultanea mente 
execução de planos urbanístico: para executar, uma vez 
que a inexistên cia de planos não deve ter como conse-
quência a paralisação da actividade de transformação 
urbanística. 

Em suma diríamos que, os Planos dos Directores são 
fundamentais, por serem instrumentos básicos de polí-
tica de desenvolvimento urbano, e pela sua abrangência, 
em termos de conteúdo: devem abrigar directrizes refe-
rentes é todos os campos de actuação dos Municípios, 
para sua abrangência temporal, dando por seu coerência 
as administrações municipais. 
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6.4   Projecto nova vida entrega mais 
casas ate Dezembro
Jornal de Angola
10 de Maio de 2011

O projecto habitacional”Nova Vida”entrega até 
Dezembro do ano em curso cerca de 1.000 ca sas. A 
entrega das habitações des ta 23 fase do projecto Nova 
Vida reiniciou em Abril. 
Almogestin, entidade gestora do projecto contratada 
pelo Estado, entregou, em Março, mais de 30 vi vendas 
do tipo T4 aos compradores que pagaram há mais tempo 
e se encontravam nos primeiros lugares em função das 
datas de pagamento. 
As novas casas vão ser entregues às pessoas que fizeram 
o pagamen to, em função da respectiva data, e desde que 
possuam o contrato pro messa de compra e venda assi-
nado com o Instituto Nacional da Habi tação. Numa 
nota, a administração da Imogestim reafirma o seu com-
promisso de entregar as habitações a todos que tenham 
procedido ao seu pagamento. 

6.5  Construção de casas sociais 
começa em junho
Jornal de Angola 
14 De Maio 2011

As obras de construção de 250 residências destinadas a 
jovens e funcionários das Finanças dos seis municípios 
do Cunene começam a ser construídas em Junho.
 
O secretário provincial da Uni dade Técnica e director 
do Urba nismo e Habitação, Cláudio Kond jasili avançou 
esta informação na quinta-feira, em Ondjiva, duran te 
uma sessão extraordinária so bre habitação. 

Acrescentou ainda que em ter mos do que está pro-
jectado, o pro grama tem decorrido dentro dos prazos 
preconizados. 

Neste momento está em curso o projecto de Ekuma I, 
direccionado para a construção de 2.200 casas, outras 
1.200 na localidade de Ondinha destinadas às popu-
lações sinistradas em 2008, estando 226 em fase de 
conclusão. 
Em curso está também a elabo ração dos planos urbanís-
ticos para as reservas fundiárias municipais, 4 a conclu-
são do projecto habitacional do bairro de Kashila, cujo 
termo está previsto para 20 12.  

O director provincial lembrou t, que, a par destas acções, 
decorrem nos municípios de Cuvelai, Curda, Chama e 
Ombadja operações de desminagem das reservas fun-

diárias, com vista a per mitir a implementação do pro-
grama nacional de habitação nestas localidades. 
Referiu ainda que, no âmbito do citado programa, já 
foram concluídas um total de 90 casas para a a juven-
tude, das quais 70 no Cuanhama e 20 na cidade de 
Xangngo, município de Ombadja. 
Igualmente em andamento está o plano de distribui-
ção de lotes aos cidadãos, para auto construção diri-
gida dentro das áreas reservadas AJ nos municípios e 
comunas da. Na oportunidade, o governador da pro-
víncia, António Dida- lelwa, mostrou-se satisfeito pela 
vontade demonstrada pelos membros da comissão, na 
execução das ao tarefas programadas. 

6.6  Bai tenciona abrir”Loja da 
habitação”
Jornal de Angola 
18 De Maio de 2011

Banco Africano de Investi mento (BAI) quer abrir em 
breve uma”loja da habitação”, anun ciou na terça-feira, 
em Luanda o presidente da Comissão Execu tiva, Mário 
Barber.”Vamos tentar privilegiar o crédito à habitação. 
Vamos procurar servir todos os segmentos e os funcio-
nários pú blicos vão estar dentro desta so lução. Ninguém 
compra casa de uma assentada e em função dis so o 
banco vai financiar”, asse gurou Mário Barber

O anúncio surge numa altura em que o banco fechou o 
exercício económico 2010 com activos to tais de 8,3 mil 
milhões de dólares em 2010 contra os 8,2 mil milhões 
de dólares do ano anterior. Relati vamente a desafios, o 
banco não fica apenas pela criação da”loja da habitação”. 
O BAI, à seme lhança do que já fez o Banco Mil lennium 
Angola, pretende abrir também uma academia, em fase 
avançada de construção, que deve ser inaugurada em 
Novembro, a coincidir com o 15° aniversário da insti-
tuição financeira. 

Numa primeira fase, a academia BAI prevê ministrar 
formação aos seus efectivos, pessoal da banca e pos-
teriormente ao público em ge ral. O BAI vai criar um 
Gabinete de Provedoria do Cliente, que vai cap tar as 
reclamações e insatisfação dos clientes e procurar resol-
ver com eficácia. A nível internacio nal, a instituição 
detém maioritariamente as acções do BAI Europa e tem 
igualmente representações em Cabo Verde e São Tomé 
e Prín cipe, pretendendo ainda instalar re presentações na 
África do Sul, Rei no Unido, Brasil e Estados Unidos da 
América. As perspectivas esten dem-se também para a 
Ásia. 

“Não queremos exercer activida de puramente bancária 
nestes países Queremos servir de antena pa ra captar 
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novos investimentos para o país”, sublinhou. Em relação 
aos níveis de rentabilidade das repre sentações do BAI no 
estrangeiro, Mário Barber disse que apesar da crise, o 
BAI Europa, com sede em Portugal, tem tido até agora 
um comportamento estável, diverso do BAI Cabo Verde, 
cujos resultados não têm sido, até agora, os esperados 
face aos de Portugal e São To mé. Numa conferência 
de impren sa de apresentação do relatório de contas de 
2010, sublinhou que o Banco Africano de Investimentos 
obteve um aumento de 112 milhões de dólares, corres-
pondente a um por cento de crescimento, enquan to os 
fundos próprios atingiram os 688 milhões de dólares, 
contra os 625 milhões do ano transacto. 

Quanto aos recursos de terceiros, o banco atingiu 7,384 
milhões de dólares em 20 I O contra os 7,313 milhões 
de dólares do ano anterior. 

6.7  Modernização do Cazenga em 
marcha
Jornal de Angola 
26 de Maio de 2011

O Presidente da República es colheu a Lagoa de São 
Pedro pa ra a primeira paragem da jornada de campo 
que efectuou ontem aos municípios do Cazenga e Via 
na. Considerada muito críti ca, particularmente em 
época de chuva, a zona do lago foi dema siado castigada 
no passado mês de Abril, durante o qual centenas de 
famílias que vivem na área adjacente foram forçadas a 
aban donar as suas casas. 
No terreno, José Eduardo dos Santos ouviu explica-
ções do minis tro do Urbanismo e Construção so bre a 
intervenção de que está a ser alvo a Lagoa de São Pedro, 
e como ficará o local quando estiverem con cluídas as 
obras, inseridas no plano já em curso de reconversão 
urbana do município do Cazenga. 
A eliminação da Lagoa de São Pe dro, como parte de 
um programa de macro drenagem, que inclui a requa-
lificação integrada do bairro Precol, é crucial para o 
avanço das obras de requalificação da vala de drenagem 
do sufoca, que parte, precisamen te, da lagoa de São 
Pedro e vai dar à Lagoa velha, também conhecida como 
Suroca velho, nas imediações da Comarca de Luanda. 
Depois de visitar a Lagoa de São Pedro, o Presidente 
da República foi ao Marco Histórico dos Heróis do 4 
de Fevereiro, onde pôde ouvir expli cações sobre o curso 
das obras do Plano de Desenvolvimento do Cazenga, 
em que intervêm os ministé rios do Urbanismo e 
Construção, Fi nanças, Energia e Águas, além da 
Unidade Técnica de Gestão do Sa neamento de Luanda e 
do Gabinete Técnico de Reconversão Urbana dos muni-
cípios do Cazenga e Sambizanga. Coube ao ministro do 
Ur banismo e Construção a exposição do programa de 

execução do Plano de Desenvolvimento do Cazenga, 
assente em projectos estruturados para habitação, infra-
-estruturas e equipamentos sociais, que vai corri gir situ-
ações pontuais que marcam o quotidiano dos mais de 
dois milhões de habitantes do município. 
Insuficiência no fornecimento de água, drenagem de 
águas plu viais a céu aberto, construções de sordenadas 
desprovidas de qual quer tipo de infra-estrutura, depó-
sitos de lixo a céu aberto e drena gem de esgotos a céu 
aberto, fo ram alguns dos constrangimentos apontados 
pelo ministro. 
O Plano de Desenvolvimento do Cazenga tem como 
objectivos eli minar as áreas ocupadas de forma desorde-
nada, disponibilizar ter ras para novas habitações e servi-
ços, e reduzir a especulação fun diária e os altos preços 
dos terre nos e habitações.
 
Estradas e drenagem das águas 
Fernando Alberto da Fonseca fez ponto da situação 
do andamento das obras de macro drenagem da pro-
víncia de Luanda, designadamente as valas do Suroca 
e a requalificação do Bairro Precol, a vala do Rio Seco 
e a requalificação do Bairro da Maianga, a vala Senado 
da Câmara, e a re qualificação do Bairro Nelito Soares, 
e a requalificação das infraestruturas do bairro nº 2 
Cazenga. 
O ministro referiu-se às vias ro doviárias estruturantes 
e programas complementares, numa perspectiva inte-
grada do sistema de drenagem das águas pluviais e resi-
duais, pre cisando, em termos quantitativos, as estradas 
existentes, em constru ção e as que foram concluídas nas 
diferentes etapas do programa. 
Com esta exposição ficou a saber  se que entre as estra-
das concluídas na primeira fase consta a via expresso 
Luanda/Viana e, na segunda, a via expresso Luanda/
Kifangondo, estra da UGP/ Futungo/Cabolombo, e 
a circular Cacuaco/Viana/ Cabo lombo. Segundo o 
ministro, entre as vias estruturantes de Luanda em 
execu ção, as ruas dos Comandos, Ngola Kiluanje, via 
expresso Luanda/Viana e Sétima Avenida (troço refi-
naria NK) têm a conclusão das obras marcada para 
Novembro, enquanto a Quinta Avenida deve ficar 
pronta emJunhode2012. 

No que se refere a programas complementares das 
vias estruturan tes de Luanda, realce para as obras na 
via expresso Luanda/Kifangondo (troço Rotunda da 
Boavista/Refina ria, incluindo a ponte sobre o canal 
do Suroca), na avenida Ngola Kiluanje (troço Sétima 
Avenida Nova Cimangola e a conclusão do troço Cuca/
Sétima Avenida), na Sétima Avenida e na Avenida Hoje 
ya Henda (troço Cidadela/cruzamento com o cami-
nho-de- ferro) que têm início aprazado para Setembro 
próximo, com duração de um ano. 
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Para Setembro de 20 12 está também prevista a con-
clusão da obra de ligação da Rotunda da Boavis ta/
Tungangó/Estrada de Catete, além de 50 quilómetros 
de vias secundárias e terciárias. 

6.8 Ministerio do urbanismo e 
construção aponta acções de 
execução prioritária
Jornal de Angola 
27 De Maio 2011

Após a exposição, na quarta- feira, das linhas gerais do 
pla no de desenvolvimento do Ca zenga, na jornada de 
campo do Presidente da República, José Eduardo dos 
Santos, o ministro do Urbanismo e Construção, Fer-
nando da Fonseca, apresentou um leque de recomenda-
ções, consideradas”prioridades de execução”. 

A conclusão da macro drenagem do Cazenga, vias 
estruturantes e realojamento e a execução do pro grama 
complementar às vias estru turantes encabeçam a lista de 
reco mendações, que inclui também a execução da vala 
do leito de corte pertencente à bacia de drenagem do rio 
Mulenvos, e a necessidade de se contratar, com urgência, 
os serviços de fiscalização para as obras de ma cro drena-
gem em curso. 

Outras das recomendações pren dem-se com o abasteci-
mento de água, designadamente, a conclusão do Centro 
de Distribuição de Mu lenvos, ampliação dos centros 
de distribuição do Cazenga e Mulem ba e a realização 
da terceira fase da Estação de Tratamento Candelabro, 
com vista à produção nominal final de 180 mil metros 
cúbicos por dia. 
No que se refere à componente financeira e de plani-
ficação, reco menda-se a autorização ao Minis tério das 
Finanças para desenca dear ó processo negocial e de 
en quadramento nas linhas de crédito propostas e ao 
Ministério do Pla neamento que acomode novos pro-
jectos e os créditos orçamentais adicionais do Ministério 
do Urbanismo e Construção, e da Unidade Técnica de 
Gestão do Saneamento de Luanda.

Linhas de crédito e OGE dão suporte aos projectos 
Os projectos inseridos no Plano de Desenvolvimento do 
Cazenga, com empreiteiros brasileiros, portugueses e chi-
neses, vão ser finan ciados por de linhas de crédito e com 
recursos ordinários do tesou ro, anunciou o Ministério 
das Fi nanças. Carlos Panzo – convidado a fazer o enqua-
dramento financei ro do Plano de Desenvolvimento do 
Cazenga, em representação do Ministério das Finanças 
– subli nhou que nos casos de empreitei ros brasileiros vai 
ser feita a inser ção dos contratos no montante a finan-
ciar, avaliado em 152,5 mi lhões de dólares, na linha de 

crédi to do BNDES. Sendo o valor glo ba1179,4 milhões, 
o remanescente (26,9 milhões) será pago em regi me 
de”down-payments”, suporta do com recursos ordinários 
do Te souro Nacional. O mesmo se vai passar com os 
empreiteiros portugueses, com con trato no valor global 
de 58,16 mi lhões

6.9   Associação garante apoio 
á população na resolução 
dos problemas urbanistico e 
loteamento.
Semanário Continente 
27 De Maio de 2011

Apoiar o Executivo na materialização de projectos urba-
nísticos e combater as ocupações e construções anárqui-
cas, são as razões que motivaram a criação da Associação 

Nacional de Apoio aos Projectos de Urbanização e 
Loteamento de Angola 
A tomada de posse dos corpos ge rentes aconteceu, 
recentemente, no auditório do Centro de Formação de 
Jornalistas (Cefojor), em Luanda. Segundo o presidente 
da organiza ção, João Domingos Trinta, as direc trizes 
traçadas pelo Chefe de Estado, José Eduardo dos Santos, 
em prol da Reconstrução Nacional e os vários problemas 
que a população ango lana enfrenta, no que diz respeito 
a urbanização, estão na origem da sua existência. O res-
ponsável informou, igualmente, que o estabelecimento 
de relações e colaboração com outras organizações filan-
trópicas, públicas e privadas são as grandes premissas da 
sua associação, tendo adiantado que a associação está 
muito bem orientada, pois nela, fazem parte figuras de 
de staque do aparelho governamental e deputados, como 
o próprio Chefe de Estado que pretende ver a vida dos 
angolanos melhorada em todos os domínios, bem como 
Kwata Kanawa, ministro para Assuntos Parlamentares, 
Bento Bento e José Maria dos Santos, respectivamente 
primeiro secretário do MPLA e governador de Luanda.

O secretário para os assuntos institu cionais da associa-
ção, José da Costa Zua, falou a este jornal, que com a 
tomada de posse do corpo directivo, os governos provin-
ciais, municipais e comunais têm um parceiro para solu-
cionar vários problemas que afligem a população, no que 
toca à construção desordenada, que se tem registado em 
todo o país. Já para o jurista da asso ciação e porta-voz, 
Castro João, esta I é uma agremiação sócio-profissional, 
que tem como objectivo fundamental identificar as 
grandes dificuldades que a população vive no que tange 
à 1 construções nas zonas de risco, saneamento básico, 
urbanização, loteamento e outras preocupações que são 
s transformadas em projectos e por sua f vez, estes são 
levados junto das administrações locais. 
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Em seu entender, com a identifica ção destes problemas, 
a organização deverá colaborar na concretização dos 
programas para o bem-estar das comunidades. O repre-
sentante do gabi nete provincial do MPLA, Lino Botel ho 
de Oliveira, lembrou que Luanda hoje cresceu de forma 
despejorada, desenquadrada faltando armamento, sane-
amento básico, infra-estruturas para o transporte de 
energia e água potável. 

“Todos nós reclamamos, luz, água mas construímos em 
locais imprópri os”, sublinhou, apontando que quando 
há calamidades naturais, reclama-se ao Governo para 
apoiar, quando de veríamos nos prevenir. 

Por outro lado, o político reconheceu que organizações 
como esta devem sempre aparecer para ajudar o Execu-
tivo no sentido de ultrapassar vários problemas que têm 
afectado o povo angolano no que concerna à calami-
dades naturais. 
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7  TERRA 

7.1 Área para a construção de casas 
está livre de minas
Jornal de Angola 
De 11 de Maio de 2011

O Instituto Nacional de Desmi nagem (INAD) pro-
cedeu, no fim-de-semana, na cidade de Menon gue, 
Kuando-Kubango, à entrega oficial de 535 hectares livres 
de minas, na reserva fundiária de Mu-. Pambala, área 
indicada pelo go verno da província para a constru ção de 
casas sociais, no quadro do programa do Executivo de 
fo mento habitacional. 
 Os trabalhos de desrninagem, ini ciados em Setembro 
de 2009, termi naram em finais de Abril do corrente 
ano. Uma mina anti-pessoal, 1.557 munições diversas 
e 62.956 quilos de metais diversos foram removidos da 
zona, para não criarem embara ços às obras de urbaniza-
ção dos 535 hectares da referida área fundiária. 
No mesmo dia, os efectivos do INAD procederam igual-
mente à destruição de 252 engenhos explo sivos, removi-
dos nos arredores do aeroporto da cidade de Menongue, 
nas margens da estrada em direc ção às localidades de 
Cuatir, Dum bo, Missombo e na reserva fundiá ria de 
Mupambala. 
Entre os engenhos explosivos des truídos contam-se 
60 obuses de canhão de 122, 76 e 60 milímetros, 12 
projécteis de morteiro de 82 milímetros, 12 mísseis do 
tipo SA 8, 10 bombas de 500 e 250 quilos, 16 minas 
anti-pessoal e 12 anti-tan que, 10 granadas de mão, 120 
mu nições diversas e 50 quilo.s de enge nhos explosivos. 
O chefe de departamento provin cial do INAD, Coxe 
Sucama, que apresentou as zonas desrninadas ao vice-
-governador Simão Baptista pa ra organização e infra-
-estruturas, as segurou que as referidas áreas ofere cem 
excelentes condições de segu rança, para que o governo 
provincial possa implementar os seus projec tos, no 
quadro do processo de re construção nacional. 
Realçou que a sua crença se deve ao facto do INAD ter 
utilizado tec nologia de ponta, como máquinas teleco-
mandadas e um efectivo de 69 sapadores, equipados 
com de tectores electrónicos. 
O vice-governador do Kuando Kubango enalteceu o tra-
balho feito pelo INAD e sublinhou que é im portante 
que o processo de desmi nagem abranja toda a extensão 
da província, com vista a permitir a li vre circulação de 
pessoas e merca doria,”porque só assim a região vai conhe-
cer um desenvolvimento so cioeconómico acelerado”. 
Simão Baptista realçou que até ao memento as áreas 
minadas consti tuem um dos principais empeci lhos que 
o go\Terno da província do Kuando-Kubango enfrenta 
pa ra a implementação de vários pro jectos sociais, desti-
nados a me lhorar as condições de vida das populações 

e a reduzir o risco de acidentes com minas. Disse ainda 
que o governo provincial vai con tinuar a apoiar as ope-
radoras de desminagem, para que possam de senvolver as 
suas actividades sem qualquer sobressalto. 

Comuna do Longa 
Também a operadora britânica de desminagem”The 
Hallo Trust”entregou na semana passada, na co muna 
do Longa, no município do Cuito Cuanavale, 67.538 
metros quadrados de área livre de enge nhos explo-
sivos, operação que cul minou com a remoção de 199 
mi nas anti-pessoal e diversos enge nhos explosivos não 
denotados. 
Um balanço das actividades da The Hallo Trust revela 
que os tra balhos tiveram início em Outubro de 2008 e 
foram concluídos em Abril deste ano. 
A área limpa, ainda segundo o do cumento, representa 
40 por cento do total de zonas sinalizadas, suspeitas de 
possuírem minas. 
O documento refere que, devido à intensidade do 
conflito armado naquela zona, as matas da comuna 
do Longa podem ter minas e muitos engenhos explo-
sivos não deto nados, pelo que a operadora”The Hallo 
Trust”não poupará esforços para limpar estas áreas, e 
deste mo do possibilitar que o governo pro vincial possa 
implementar os seus projectos destinados a melhorar o 
nível de vida da população. 
Aléin da comuna do Longa, a”The Hallo Trust”está 
também en volvida em operações de desmina gem ao 
redor da sede municipal do Cuito Cuanavale, incluindo 
a estra da nacional número 170, de acesso à vila de 
Mavinga, numa extensão de pouco mais de 200 quiló-
metros, onde algumas informações apon tam para a exis-
tência de campos minados, com cerca de 30 quilóme tros 
de extensão. 

 Destruição de minas 
A brigada de engenharia das For ças Armadas Angolanas 
(FAA) procedeu recentemente à destruição de 98 enge-
nhos explosivos diversos e 110 munições, removidas em 
ope rações de desminagem na estrada nacional número 
372, que liga a sede comunal de Caiúndo (Kuan-
do- Kubango) à localidade de Cu bati (Cunene), numa 
extensão de 33 quilómetros. 
A operação teve a duração de oi to meses, durante os 
quais foram removidas e destruí das 37 minas anti-pes-
soal, 17 projécteis de RPG 7, ~2 de morteiro, três rockets 
de BM-21, 15 granadas de mão, 60 munições deAKM, 
30 de ZU-23 e 20 de AG-17 A operação contou com 
o envolvimento de 60 efecti vos, entre paramédicos, 
adminis trativos e sapadores que, durante as operações de 
desminagem, uti lizaram detectares de minas de fa brico 
espanhol, muito eficientes em solos arenosos, como os 
da es tradanacional número 372. 
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7.2  Nos bairros Iraque e Bagdad   
 Kangamba trava manifestação   
 popular

 Semanário Factual
De 14 a 21 de Maio de 2011

A intervenção do político deveu-se ao facto de os 
mo radores lhe terem endere çado uma carta, solicitan do 
as suas habilidades e a influência para junto do GPL 
defender os interes ses da comunidade. 
Ao tomar conhecimen to do caso, o carismático cidadão, 
apercebendo-se da movimentação e do descontenta-
mento da co munidade, deslocou-se aos dois bairros, 
como um verdadeiro”bombeiro”, fazendo jus à popu-
laridade e credibilidades, que é alvo e, sem largar um 
tostão, conseguiu convencer as populações a aguarda-
rem pela decisão governamen tal. 
Antecipando a mani festação, fez sentir as comunida-
des das ideias saídas do recente congres so extraordiná-
rio do parti do dos camaradas, das suas linhas mestras, 
no âmbito do programa de desenvolvimento rural e 
combate à pobreza. 
Alias, na sua inter venção, no recente con gresso do 
MPLA, Bento Kangamba foi muito interventivo, 
quando defen dia uma maior aproxi mação das autorida-
des lo cais junto das comunida des. Neste caso, dos bair-
ros do Iraque e Bagdad, não se fez sentir nenhum apoio 
das autoridades locais, nem sequer um apoio 
moral. 
É uma oportunidade para se questionar onde está e o 
que faz a Admi nistração Municipal do Kilamba Kiaxi. 
Deixar as populações à sua sorte é perigoso, pois elas, 
em situação de desespero, são capazes de se deixarem 
le var por pessoas opor tunistas e intriguistas. 
Por este facto, as mais de três mil famílias, muitas das 
quais a viverem em condições precárias ou em casas de 
outros parentes próximos, face à demo lição das suas 
residências, construidas naturalmente com muito suor, 
estavam na iminência de fazerem uma manifestação. 
Em contrapartida, Bento Kangamba sempre se mani-
festou disposto a cooperar na fiscalização dos actos do 
Executivo nos seus variados níveis, tais como no pro-
cesso ha bitacional, recuperação de vias secundárias 
e terciá rias, reintegração dos ex-militares, concursos 
públicos de jovens, entre outros.
Hoje, o País avança de maneira segura e tem definido 
uma estratégia de reconstrução nacional de médio e 
longo prazos e, em todo o processo,. é importante uma 
maior atenção aos mais neces sitados, como este caso de 
demolição em nome da paz e da reconciliação en tre todos 
os angolanos, in dependentemente da opção política. 
Vale recordar que Bento Kangamba abor tou, com 
sucesso, duas manifestações em 2010, sendo uma de 
professores, na província da Huíla, e outra de taxistas, 
em Ben guela. Nesta última acção, atendeu a mais de mil 

ta xistas e deu a cada um 400 dólares, de forma a mini-
mizar as suas carências. 
Com esta atitude, Ben to Kangamba torna-se num dos 
poucos políticos que conseguem resolver problemas 
cujas institui ções locais não têm so lução nem carisma 
políti co. E por conta dessa for ma de ser e de estar que se 
tornou num dos poucos membros do CC do MPLA que 
goza de muita popularidade, principal mente no seio das 
pessoas mais desfavorecidas. 
Esta acção dos mani festantes já tinha sido abordada 
pelas forças da ordem, no passado ano, quando um 
grupo de víti mas de demolição se diri gia para reivindi-
car junto da Assembleia Nacional. 

Há cerca de três anos, as populações do Iraque e Bagdad 
perderam todas as suas pertenças, face à demolição efec-
tuada por 10 máquinas. Foi um dia de azáfama na vasta 
área, onde se encontram ergui das milhares de casas do 
condomínio Jardim do Éden e se estendia até ao Lar do 
Patriota, deixando, no local, um cenário de deslocação 
para milhares de pessoas. 

7.3 Primeiro parque tecnologico 
nacional está ser instalado no 
kilamba kiaxi
Jornal de Angola 
17 De Maio de 2011

 
O vice-ministro das Telecomu nicações e Tecnologias 
de Infor mação, Aristides Safeca, anun ciou ontem, em 
Luanda, a criação de um parque tecnológico em presarial, 
na Camana, município do Kilamba Kiaxi, onde vão ser 
instaladas empresas de referên cia no domínio das tecno-
logias de informação e comunicação.
 
O projecto, segundo Aristides Sa feca, deve arrancar 
ainda este ano com o ordenamento do espaço de 14 hec-
tares, onde devem ser postos à disposição das empresas 
espaços entre 800 a 1.200 metros quadrados. 
Aristides Safeca falava à mar gem da cerimónia de aber-
tura do Fórum angolano das Tecnologias de Informação 
e Comunicação no Centro de Convenções de Talatona, 
aberto pelo ministro das Telecomu nicações e Tecnologias 
de Infor mação, José de Carvalho da Rocha, e que hoje 
termina.
 
Com a criação do parque tecnoló gico, sublinhou o vice-
-ministro, pretende-se criar maior intercâmbio entre as 
referidas empresas, de for ma a tomá-los um elemento 
funda mental para o desenvolvimento das tecnologias de 
informação no país.
 
O Estado, acrescentou, partici pará na infra-estruturas 
do pro jecto, com a instalação de redes de última geração, 
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tanto em fibra ópti ca, como em banda larga, para que as 
empresas tenham todas as condi ções para poderem pro-
duzir mais  valia no domínio das tecnologias de informa-
ção e comunicação. 

À semelhança do projecto em re ferência, lembrou que 
existe um outro parque tecnológico no domí nio do saber, 
para Luanda, onde es tão a ser concentrados os institutos 
de formação no domínio das tecno logias de informa-
ção. Para já, anun ciou para 20 13 o arranque das aulas 
(ano zero) no Instituto Superior pa ra as Tecnologias de 
Informação e Comunicação, cujo projecto peda gógico 
foi realizado em 2007, ten do reconhecido que o país 
ainda não dispõe de quadros qualificados suficientes. 
A instituição escolar, localizada no Bairro dos CTT, 
con ta, numa primeira fase matricular, com cerca de mil 
estudantes e”tudo vai depender da forma como o mer-
cado reagir”, admitiu”
 
Regulação do mercado 
Aristides Safeca considera”im prescindível”a criação 
de leis para regular o mercado das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) no país. Do seu 
ponto de vista,”não pode haver um mercado está vel com 
a dimensão que se pretende no domínio das TIC em 
Angola, se ao mesmo tempo não for criada le gislação 
que faça com que os acto res nesse mercado desenvol-
vam a sua actividade sabendo os seus di reitos, limites e 
oportunidades”.
Em fase de produção estão, entre outras, a Lei relativa 
às comunica ções electrónicas e serviços da so ciedade de 
informação, o regula mento da actividade das comunica-
ções electrónicas, a lei de protec ção de dados, e a de 
combate à cri minalidade no domínio das TIC.
 
A título de exemplo, referiu que a”Lei de combate à cri-
minalidade no domínio das tecnologias de in formação  
e comunicação”vai per mitir que o cidadão se sinta prote-
gido e saiba como agir quando a sua privacidade for violada. 
A Lei das comunicações electró nicas vai regular todo  
o sector no domínio da prestação de serviços das tecnolo-
gias de informação e comunicação e substitui a actual Lei 
das Comunicações, que se mostra”bastante limitada”. 
Safeca criticou, por outro lado, as empresas de constru-
ção civil que, no exercício da sua actividade, danificam 
muitas das vezes as in fra-estruturas das comunicações, 
acrescentando que o Executivo também já trabalha para 
criar leis que garantam maior sentido de res ponsabilidade 
a todos os utentes de serviços infraestruturais no país. 
O vice-ministro garantiu que a cobertura total do territó-
rio em fibra óptica está quase concluída, infor mando que 
muitos serviços já são possíveis a partir das províncias. 
Está em curso a reestruturação dos serviços postais no 
país. Para tornar as comunicações um serviço eficiente 
e mais barato. 

7.4  Alerta para surto de cólera
Jornal de Angola 
14 de Maio de 2011

Governo Provincial de Luan da e a OMS (Organização 
Mundial de Saúde) poderão declarar a qualquer 
momento uma epidemia de cólera em Luanda, mercê de 
uma vaga de 36 casos, que resultou seis mortos.
 
As crianças estão entre o grupo mais afectado pela 
doença. Os 36 casos de cólera foram registados, no 
muni cípio do Sambizanga, segundo a direc tora provin-
cial de Saúde, Isabel Mas soco, que indicou que cerca de 
meta de dos casos são crianças com menos de cinco anos 
de idade.
 
Caso se confirma os resultados das investigações epi-
demiológicas efec tua das e das amostras de água reco-
lhidas deverá ser feita uma declaração de uma epidemia 
de cólera em Luanda. 

Na sequência desta situação, o GPL deverá criar uma 
unidade espe cial de tratamento da água, tal como 
sucedeu em 2006, no Centro de Saúde da Boavista. 
Uma das acções previsí veis deverá ser a intensificação 
da dis tribuição de uma solução de hipoclo rito de cálcio  
e água potável à popu lação. 

As autoridades lançam ainda um apelo à população para 
que cumpra um conjunto de regras básicas de pre venção, 
que incluem a lavagem das mãos com água e sabão antes 
de toca rem em alimentos e a desinfecção da água com 
lixívia. A população foi ainda aconselhada a não comer 
alimentos crus ou mal cozidos. 

A destruição provocada pelas chu vas, as águas estagna-
das que se acumu lam pelos principais bairros degrada-
dos, onde habitam mais de sete mi lhões de habitantes da 
cidade, poderá agravar o alastramento da doença, se as 
autoridades locais não tomarem me didas de sociedade 
comunitárias. 

Só para exemplificar, em 13 de Fevereiro de2006,anível 
do pais, a cifra é3 foi de 2.817 casos, sendo as províncias 
de Benguela com (581), Luanda (337) e  a Malange 
(332) as mais atingidas. 
 
Neste caso é importante que toda e sociedade participe 
na luta contra esta epidemia, através da realização de 
novas campanhas de sensibilização junto das conse-
quente contaminação da água que está na base do surgi-
mento de vá s rias epidemias, entre as quais a cólera que 
ainda continua a fazer vítimas em várias províncias do 
país.
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A cólera é uma infecção intestinal aguda que se contrai 
através da água, de alimentos contaminados ou do con-
tacto directo com as fezes de pessoas doentes, infectadas 
com a bactéria vi brio cholerae. 

A doença manifesta-se por vómi tos e diarreia abundante, 
sem dor, que pode levar a uma desidratação grave e à 
morte em poucas horas se não for devidamente tratada. 
A doença tem um curto período de incubação, que pode 
ir de menos de um dia a cinco dias, as povoações, com 
vista, a observância das medidas de prevenção, visto que 
a mesma constitui perigo para a saúde das populações.

As autoridades tradicionais e religiosas, pela influência 
que têm nas po pulações, podem servir de mobiliza dores, 
através da transmissão de informações sobre os cuidados 
higié nicos a ter em conta no dia a dia. 
O índice de prevalência no país é assustador, atingindo 
sobretudo os jo vens e as mulheres, salientando que ainda 
é possível controlar a propa gação da doença pela via da 
educação e da sensibilização. A precariedade dos servi-
ços básicos de saúde e a deficiente rede de assistência 
médica pré-natal são factores que contribuem para a 
elevada taxa de mortalidade materno  infantil no país.

O país possui uma das mais altas taxas de fertilidade, 
mas ao mesmo tempo possui também a elevada taxa 
de mortalidade materna, situação preocupante e que se 
deve ultrapassar no âmbito das políticas para o alcance 
das Metas de Desenvolvimento do Milénio. 

A questão do ambiente foi também tida em consideração 
pelo parlamen tar que apontou as consequências do com-
portamento pouco racional do ser humano com relação 
a este assunto vital para a sobrevivência das pessoas. 
O homem paga um preço elevado pela atitude de con-
tínua agressão do ambiente com acumulação de lixo e a 
Consequente contaminação da água que está na base do 
surgimento de vá rias epidemias, entre as quais a cólera 
que ainda continua a fazer vítimas em várias províncias 
do país.
 
A cólera é uma infecção intestinal aguda que se contrai 
através da água, de alimentos contaminados ou do con-
tacto directo com as fezes de pessoas doentes, infectadas 
com a bactéria vi brio cholerae. 

A doença manifesta-se por vómi tos e diarreia abundante, 
sem dor, que pode levar a uma desidratação grave e à 
morte em poucas horas se não for devidamente tratada. 
A doença tem um curto período de incubação, que pode 
ir de menos de um dia a cinco dias. 

7.5  Sinistrados das chuvas começam a 
ser realojados nos próximos dias
Jornal Expansão 
27 de Maio de 2011

O Presidente José Eduardo dos Santos lançará nos pró-
ximos dias um programa de realoja mento das mais de 
20 mil famí lias que se encontram a viver em tendas 
em Luanda, sobre tudo nos municípios de Viana, como 
consequência das enxur radas dos últimos três anos. A 
informação foi avançada pelo governador provincial 
de Luanda, José Maria dos Santos, em conferência de 
imprensa de balanço dos seus primeiros meses de gover-
nação sem, no entanto, adiantar o dia do lan çamento 
do referido programa. No entanto, o Expansão apurou 
que o mesmo estava previsto para o passado dia 25 e 
teria lu gar no município de Viana, que acolheu o maior 
número de pessoas carenciadas.”O pro cesso [de realo-
jamento] vai ini ciar esta semana e acredito que uma 
percentagem bastante si gnificativa terá o seu problema 
resolvido antes do fim do ano”, garantiu, apelando para 
a ne cessidade de as pessoas deixa rem de construir em 
locais de risco. Por outro lado, o GPL destacou o facto 
de no primeiro trimestre do ano em curso ter arrecadado 
e depositado na Conta Única do Tesouro cerca de 92,3 
milhões Kz, represen tando um acréscimo de cerca de 
1743% em relação ao perío do homólogo de 2010 em que 
foram arrecadados 5,2 milhões Kz. Sobre a diferença, 
o vice -governador provincial para área Económica e 
Produtiva, Miguel Catraio, esclareceu que resultou 
sobretudo do facto de se alterar a lei relativamente às 
receitas arrecadadas ao nível dos municípios.”No ano 
passa do tínhamos instrumentos que orientavam a utili-
zação das re ceitas locais ao nível de algu mas estruturas 
municipais. 
Havia um procedimento de ca tivação e, como é evidente, 
as receitas que eram canalizadas para o Tesouro eram do 
cálculo diferencial, mas ao abrigo da nova lei este pro-
cedimento fi cou alterado, não está em causa nenhuma 
conduta condenava dos responsáveis locais”, expli cou, 
salientando ser intenção do GPL manter a tendência de 
crescimento das receitas a se rem arrecadadas. Relativa-
mente aos programas para a agricultura e pescas na 
provín cia, o vice-governador anun ciou que os mesmos 
se enqua dram no programa da provín cia de combate à 
fome e à po breza, realçando que o GPL tem trabalhado 
com as institui ções bancárias no sentido de fi nanciar 
as iniciativas privadas. O governo de Luanda anunciou 
ainda para os próximos tem pos, entre outros, os pro-
gramas de requalificação urbana em al guns municípios 
que poderá beneficiar cerca de cinco mi lhões de pessoas; 
assim como o início do novo modelo de reco lha de lixo e 
o programa de re gulação das reservas fundiá rias. 
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7.6  Governo do bengo aprovou as 
taxas para concessão de terrrenos 
no dande 
 Jornal de Angola 
31 de Maio de 2011

O governo da província do Bengo, reunido ontem, em 
Caxito, aprovou o preço das taxas a cobrar na conces-
são de terrenos para a construção de habitações e outros 
empreendimentos no município do Dande.
 
O comunicado saído da reunião refere que o governo 
provincial es tipulou que para a aquisição de um metro 
quadrado na zona urbana de vem ser pagos 64 kwanzas, 
na su burbana, 48 e na rural, 24. 

No encontro, orientado pelo gover nador João Miranda, 
foi recomenda da a digitalização dos serviços como 
forma de se evitarem possíveis con flitos relacionados 
com terrenos. 

Os participantes foram informa dos sobre os projectos de 
sanea mento básico, reconstrução de ruas, abastecimento 
de água potável e de energia eléctrica à vila de Caxito, 
Estatuto Orgânico do Ministério da Administração 
do Território e do estado dos programas municipais de 
desenvolvimento rural, que têm por objectivo a erradi-
cação da fo me e da pobreza.
 
Na reunião também foram tratadas questões referentes 
às obras de cons trução dos troços que ligam Ambriz, 
Bela Vista, Muxaluando, Balacende e o adiamento do 
Programa Água para Todos. Em Abril, o Executivo pro-
mulgou e mandou publicar vá rios Decretos Presidenciais, 
entre os quais o que se refere à aprovação, na província 
de Luanda, da localização e limites da reserva industrial 
do Ca cuaco e da reserva agrícola da Baixa do Bengo. 
Consta igualmente o De creto que aprova as reservas 
industriais da Zona Económica Especial das integradas 
na Zona Económica Especial Luanda-Bengo.
 
Outros Decretos Presidenciais aprovam, na província do 
Bengo, integradas na Zona Económica Es pecial Luanda-
Bengo, as reservas mineiras da Barra do Iô, da Lemba, 
de Catete e de Calomboloca, todas no município de 
Icolo e Bengo e da Quiminha, Rio Loge e Quincala, 
no município do Ambriz. Foi tam bém promulgado os 
Decretos Pre sidenciais que aprovam as reservas agrí-
colas da Quiminha, Bom Jesus e Bad-Bom Jesus, no 
município de lcolo e Bengo, e a da Barrado Dan de, no 
município do Dande, as re servas industriais da Uala/
Catete e Bom Jesus, nos municípios de Icolo e Bengo e 
da Quimanda.
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8  SERVIÇOS BASICOS

8.1  Rua da lama há mais de cinco anos 
sem água potável
Semanário Angolense
De 07 a 14 de Maio de 2011

A Semelhança da rua da Don~ Amália, que :VIsitamos 
na semana finda, a rua da Lama do município do 
Rangel, que enfrenta os mesmos proble mas. Logo na 
entrada nos deparamos com um lençol de água que se 
estendia de uma ponta a outra já esverdeado. Em alguns 
pon tos tivemos que passar em pontes improvisadas por 
tábuas e metade de blocos, a fim de conseguirmos passar 
. do outro lado da rua e ter acesso a algumas casas. 
Em conversa com alguns dos moradores constatamos 
que a água que fica estagna da na rua é proveniente da 
rua da Vaidade e, por causa da falta de esgotos, a mesma 
fica estagnada, provocando muitos mosquitos. 

Segundo Idalina da Silva, moradora da rua há mais de 
quarenta anos, esta situação tem se verificado mesmo 
quando não há chuva, o que se deve tam bém a água 
salobra prove niente da terra. Muitos munícipes abando-
naram as suas residências por causa da situação. 
Outro problema aponta do pela referida moradora é a 
falta de água potável na referida zona.”Nós já esta mos 
há mais de cinco anos sem água potável”, lamen tou. 
Explicou-nos, por outro lado, que foram os moradores 
da rua 8 de Novembro que fecharam a conduta.”Eles 
construíram as casas ao longo da estrada, então, fizeram 
fossas debaixo do tubo que vem para rua da 
Lama e quando havia rotura no tubo enchia as fossas 
deles, por isso decidiram fechar a conduta”, contou. 
Actualmente,  os moradores da rua da Lama compram 
o líquido precioso nos carros, o bidom de 200 litros 
custa fica há 500 kwanza. 
A fonte acima citada manifestou, por outro lado, a 
sua satisfação concernente a diminuição da criminali-
dade.”Melhorou muito, agora podemos andar a von-
tade”, frisou. Humberto Jorge, que reside na rua da 
Lama há vinte anos, tal como a primeira entrevistada, 
conta que o saneamento básico é péssimo.”Não temos 
esgo tos, as ruas não estão asfal tadas, temos poucos con-
tentores de lixo, o que faz com que haja muito lixo aqui”, 
disse. 
Quanto a criminalidade, o nosso interlocutor afirmou 
que não existem mais grupos de bandidos na zona. Já, 
anciã Domingas Sebastião de Almeida, de 77 anos, 
reclamou o facto de a água salobra estar a invadir as resi-
dências. ‘’Aqui o nosso maior problema é a água salobra 
que tem invadido as residências e, a água canaliza que 
sai das torneiras, vêm suja com um cheiro nause abundo, 

não setve para tomar banho, cozinhar, lavar, por causa 
disso tem provocado diarreia”, lamentou.. Na rua da 
Ambaca a falta de, energia é o maior proble ma. 
 
Segundo Leonardo Manuel, morador, mudou, mas para 
pior, porque rodas as residências foram invadidas pela 
água salobra. Esta situ ação não é apenas em algu mas 
ruas mas, por todo Rangel, disse.·, 
Quanto a criminalidade, Leonardo concorda com os 
moradores acima ‘citados, mas realça que tem havido 
alguns mos de assaltos, feito por delinquentes de outras 
zonas. No que tange ao sanea mento básico, conta que a, 
rua esta péssima, por falta de valas para o escoamento 
das águas e, também pelo facto da mesma não estar 
asfalta da. 
Julieta Manuel, outra moradora disse que o Rangel 
está mal, devido o problema das águas paradas, que 
não se limita apenas na rua da Ambaca, mas por todo 
município.”Os moradores fizeram pequenas valas, mas 
não têm suportado a quanti dade de água.”Quando as 
valas estão entupidas deitam a água do uso diário na 
rua”, contou, tendo acrescentado que não têm proble-
mas de energia. 
Já Edson Bernardo Marcelo, outro morador, entende 
que o problema é as águas subterrâneas. Explicou que 
por vezes os moradores colocam mangueiras nas valas 
para retirar água das latrinas e por conta disso têm pro-
duzido mau cheiro na rua. 

Por outro lado, disse que nem todas as casas têm água 
canaliza. Conta que havia uma conduta na Avenida 
Brasil, que fornecia o líquido precioso na rua da Ambaca, 
mas foi encerrada há já algum tempo a EPAL, o que difi-
culta ainda mais a vida da população local.”Ninguém 
nos diz nada, estamos a ter muita dificul dade em adqui-
rir a água, há algum tempo, a adminis tração estava a 
pedir fotocópias de bilhete aos munícipes para conta-
bilizar as residências que não tin ham água canalizada 
a fim de colocar, já passaram dois anos e até agora não 
vimos nada”, lamentou. Os moradores disseram que o 
problema na rua da Ambaca, se as águas salobras, a falta 
de postos de iluminação na zona o que de certo modo 
preocupa os munícipes.”A partir das dezoito horas aqui 
fica escuro. A criminalidade diminui mas não acabou. 
O lixo também tem preocupado os munícipes, porque 
segundo contam a operadora triambi ente limita-se 
afazer a limpeza e recolha do lixo apenas na estrada e na 
casa que estão ao longo da via”, concluíram.• 
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8.2  Falsos fiscais da edel cortam no 
kilamba kiaxi
Jornal Agora
Do dia 7 de Maio de 2011

Os moradores do bairro 28 de Agosto, no Ki lamba 
Kiaxi, dizem estarem a constatar a presença de indi-
víduos que se identificam como fiscais, pertencentes a 
agência da Edel naquela zona que nos últimos dias estão 
a levar a cabo cortes de fios eléctricos. 

Segundo os moradores a Edel forneceu energia eléc-
trica naque la circunscrição a título experi mental.”Agora 
estamos surpreendidos como estes indi víduos estão a 
aproveitar-se da situação para extorquirem a po pulação”, 
contou um morador la mentando a escuridão a que estão 
sujeitos. 

Quando os supostos fiscais chegam ao bairro têm 
exigido
aos residentes a apresentação de recibos de pagamento 
mensal e dos respectivos contratos formu lados com a 
agência,”Recusando mostrar, os recibos, imediata mente 
efectuam os cortes”; con tou a fonte. 
Os moradores têm-se defendi do perante os supostos 
aproveita dores alegando que ainda não existem contra-
tos por orientação da própria Edel. 
“Quando a Edel, ligou a energia eléctrica, fomos infor-
mados que o sistema ainda não foi activado, facto pelo 
qual, os técnicos da referida empresa, nos disseram 
que teremos de aguardar por um tempo para po derem 
activar os nossos contrac tos”, disse Cristina António. 
Os presumíveis fiscais, têm exigido também a fazer paga-
mentos mesmo sem activar o sis tema, justificando que a 
Edel tem fichas para controlar todos os seus clientes. 
“Eles insistem bastante, mais nós também sempre lhes 
explicamos que sem activar o sistema nada podemos 
fazer”. 
Os moradores suspeitam que o grupo seja formado por 
antigos trabalhadores da Edel. • Hermenegildo Manuel, 
no Kilamba Kiaxi 

8.3  Executivo atribuiu habitações a 
jovens de Lumbala Nguimbo
Jornal de Angola 
09 de Maio de 2011

Pelo menos 30 jovens do municí pio do Lumbala 
Nguimbo, a sul da cidade do Luena, província do 
Moxico, receberam as suas casas no sábado, entregues 
pelo ministro da Juventude e Desportos, Gonçalves 
Muandumba. A par das casas, que foram erguidas no 
prazo de dois anos, o titular da pasta da Juventude pro-
cedeu à inauguração de um cen tro comunitário juvenil, 

um projecto enquadrado no programa”Angola Jovem”. 
Este centro, que comporta salas de informática, de 
aconselha mento e de conferência, biblioteca, anfitea-
tro, estúdio fotográfico, zona administrativa, salão de 
beleza, co zinha e quartos de banho, está orça do em 350 
mil dólares. 
O ministro disse que as residên cias entregues aos jovens 
têm por objectivo diminuir as dificuldades habitacionais 
por que têm passado nos últimos tempos. Estas acções 
juntam-se aos esforços para resol ver os problemas ligados 
ao de semprego, fome e pobreza. 
De acordo com o ministro, a im plementação destes 
vários progra mas têm igualmente como objectivo o 
rápido desenvolvimento das comu nidades; daí as acções 
de fomento à agricultura, concessão de créditos e finan-
ciamentos de projectos juvenis. Gonçalves Muandumba 
mostrou-se satisfeito com o empenho do gover no pro-
vincial no desenvolvimento do município, que apresenta 
uma no va imagem, com a construção de vá rias infra-
-estruturas de impacto so cial, deixando para atrás os 
escom bros da guerra. Após estas inaugura ções, o minis-
tro da Juventude e Des portos procedeu à entrega de uma 
ambulância ao Hospital Municipal dos Bundas, que vai 
ajudar a dimi nuir as carências que a unidade enfrentava 
em termos de transporte de pacientes em estado grave e 
outros. 

8.4  Casas de pau-a-pique ganham 
aguam potável
Jornal de Angola do dia 
13 de Maio 2011

As famílias residentes nas zo nas próximas das missões 
católi cas, na província da Huíla, foram contempladas, 
pela primeira vez, com água potável nas suas Il1ora dias, 
no âmbito do programa”Agua para Todos”. 
Para esta primeira empreitada, o projecto, que consiste 
em ins talar pequenos sistemas de cap tação, armazena-
mento e distri buição de água potável ao domi cílio, está a 
beneficiar as famílias que vivem perto das missões cató-
licas de Ngola, Chicomba e Quipungo.
O director provincial das Aguas na Huíla, Abel da 
Costa, disse on tem ao Jornal de Angola que o objectivo 
é levar água potável de qualidade às populações mais 
ne cessitadas. Na missão católica de Ngola, município de 
Caluquem be, está em construção um sistema de capta-
ção, armazenamen to e distribuição de água, cujas obras 
estão na ordem dos 90 por cento, sublinhou. Já na missão 
do Sendy, município de Quipun go, encontra-se em fase 
termi nal a construção de uma estação de tratamento de 
água (ETA), com capacidade de cinco metros cúbicos/
hora e instalação de um sistema solar para garantir a 
ener gia eléctrica. 
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Na missão de Chicomba, muni cípio com o mesmo 
nome, os tra balhos de instalação do novo siste ma de for-
necimento de água estão na ordem de 70 por cento e 
pre vêem a captação e rede de distri buição ao domicílio, 
referiu. 
O director provincial das Águas na Huíla, Abel da 
Costa, referiu que os projectos em curso vão per mitir 
levar água ao domicílio, ao contrário dos fontanários 
colecti vos, construídos em algumas co munas e bairros 
periféricos. 

8.5  Ong promove projectos sociais 
junto das comunidades do campo
Jornal de Angola do dia 
13 de Maio 2011

A Organização Não-Governamen tal CICCI Lda, um 
dos parceiros do Executivo na luta contra a malária, 
desde 1998, vai brevemente reali zar projectos de melho-
ria da água potável nas zonas rurais, disse se gunda-feira, 
ao Jornal de Angola, o responsável da instituição, James 
Titelman. James Titelman as segurou que vai ser lançado 
nos municípios de Namacunde e Cua nhama o sistema 
Last Family, des tinado a filtrar água suja e trans formá-la 
em potável. 
Referiu que o sistema é mais usa do no campo, onde a 
escassez de água potável é uma situação per manente e 
contínua, pelo que a solução passa pela aplicação do tipo 
de projectos simples, mas também viáveis para o referido 
meio. 
De acordo com J ames Titelman, a intenção é fazer 
com que cada família possa, no mínimo, dispor de um 
filtro para transformar água não tratada em água limpa, 
cuja capacidade é de 18 mil litros dia, suficiente para 
uma família de seis indivíduos obter o pre cioso líquido 
tratado em casa. Deu ainda a conhecer que a sua institui-
ção, de um tempo a esta parte, tem vindo a distribuir, 
de forma gratuita, novos medicamentos de combate à 
malária e mosquiteiros impregnados às comunidades 
rurais e suburbanas, um pouco por todo o país. 
A nível da província do Cunene, lembrou, a Cicci tem 
trabalha com o governo da província com o objectivo 
de envolver ainda mais as administrações municipais na 
distribuição e instalação do referi do sistema, bem como 
na entrega de mosquiteiros.
James Titelman disse que a sua organização pre-
tende igualmente contribuir para o projecto do Exe-
cutivo”Água para todos”, em cur so no Cunene. 

8.6  População consome água impropria
Jornal de Angola 
14 De Maio de 2011

A população do Cazenga con some, há mais de dois meses, 
água contaminada. Segundo responsáveis do hospital 
muni cipal, esta situação está na base do surto de cólera e 
de outras doenças diarreicas que se regis tam no município. 
O chefe adjunto do banco de ur gência do hospital dos 
Cajueiros, Adriano Mateus, afirmou que um ci dadão, 
identificado por António Panda, morreu recentemente 
em consequência da cólera. Adriano Mateus referiu que, 
desde princípio do mês de Abril, o banco de urgência 
da instituição internou 235 pessoas, 145 por causa da 
malária, doenças respiratórias agudas e diarreias.
 
Acrescentou que a água que a po pulação consome apre-
senta uma cor amarelada, com alguns resí duos sólidos e 
exala mau cheiro.

Conceição Rodrigues, uma cida dã que vive na rua dos 
Comandos, lamentou a situação que a popula ção do 
Cazenga enfrenta no domí nio de abastecimento de água 
potá vel. Frisou que a sua avó, de 72 anos, está internada 
por ter contraí do a cólera, por causa da ingestão da água 
contaminada.
 
Cláudio Vunge referiu que o con sumo de água mal 
tratada tem pro v9cado dor de estômago e vómitos.”E 
lamentável que, ao longo de três meses, a direcção da 
EPAL não consiga superar o problema. So mos forçados 
a consumir a água nestas condições”, afirmou.
A Empresa Provincial de Agua de Luanda (EPAL) reco-
nhece que a qualidade da água que está a ser fornecida 
ao município do Cazen ga apresenta alguma deficiência. 
Em declarações à Rádio Nacional de Angola, o direc-
tor de controlo de qualidade Filipe Maiomona, disse 
que a situação resulta do cru zamento de águas entre o 
rio Bengo e uma lagoa.”Realmente, nestes últimos dias 
temos notado que a água tem uma cor esquisita. Durante 
o mês de Abril, com as enxurra das que a cidade registou, 
o caudal do rio Bengo aumentou, causando transbordo. 
Isto fez com que a água do rio se misturasse com a água 
da lagoa, o que originou uma altera ção da sua quali-
dade”, disse. Filipe Maiomona garantiu que a situação 
está ultrapassada e os primeiros si nais de melhoria na 
qualidade da água no Cazenga já são visíveis. 
“Estamos a fazer esforços para ultrapassar esta situação. 
Hoje te mos água diferente em relação à que jorrava nas 
torneiras nos dias passados. Devo dizer que a quali dade 
da água não depende só do tratamento, mas também 
da rede e nós temos problemas de saneamen to básico ao 
nível do Cazenga.’, concluiu o director de controlo de 
qualidade da EPAL. 
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8.7 Consumidores de cariango 
servidos com água potável
Jornal de Angola 
17 De Maio de 2011

As comunas de Banza Kissala, Bi mbi, Lungo e da 
Mumba, no Kwanza-Sul, passaram a beneficiar de 
água potável no quadro do pro grama de assistência às 
comuni dades rurais, com a montagem de chafarizes, 
lavadouros e tanques de abastecimento. 

A Associação Cristã da Mocida de do Kwanza-Sul entre-
gou oito chafarizes, igual número de lava douros, seis 
tanques de abasteci mento de água potável às comuni-
dades de Banza Kissala, Bimbi, Lungo e Mumba todas 
da comuna de Cariango, município da Quibala. A exe-
cução do projecto, que du rou um ano, contou com um 
finan ciamento de 174 mil dólares da em presa petrolífera 
Statoil e da em baixada da Noruega em Angola. 

Os empreendimentos vão bene ficiar 1.897 pessoas, que 
antes per corriam longas distâncias para ob ter água para 
consumo. A água é captada em poços cujas bombas são 
movidas através de geradores ou painéis solares.
 
O vice-presidente da Associação Cristã da Mocidade, 
Francisco de Oliveira, manifestou satisfação porque o 
fornecimento de água po tável responde aos anseios das 
co munidades.”É para nós uma gran de alegria termos 
concretizado um projecto que tem grande impacto na 
vida das pessoas”, referiu Francisco de Oliveira. 
A norueguesa Vibeke Skauerud aconselhou as mulheres 
a cuidarem dos chafarizes, os lavadouros e os tanques 
de abastecimento de água, por serem elas que mais se 
ocupam dos cuidados domésticos. O admi nistrador 
municipal da Quibala, Manuel Fernando, em nome dos 
habitantes da comuna, pediu a ou tras organizações não 
governa mentais a seguirem este exemplo. 

“O Executivo sempre contou com a colaboração dos seus 
parcei ros sociais na solução dos proble mas que afectam 
as populações e a entrega destes empreendimentos prova 
isso mesmo”, frisou. 

O administrador da Quibala pro meteu apoiar as popu-
lações com combustíveis e lubrificantes, para garantir o 
funcionamento ininter rupto dos geradores que permi-
tem a bombagem de água para os tan ques reservatórios. 

Gestão dos recursos 
Para a gestão dos chafarizes, sis temas de captação e lava-
douros, as comunidades constituíram Grupos de Agua 
e Saneamento (GAS), que vão recolher as contribuições 
das pessoas, no valor de 200 kwanzas cada família e por 
mês, afim de proporcionar a sua manutenção. 

De acordo com os líderes comunitários, as contribui-
ções são voluntá rias, porque todos sentem a necessi dade 
do sistema ter manutenção, por que vai permitir a sua 
durabilidade. 
Os habitantes de quatro comuni dades leram uma men-
sagem de agradecimento aos promotores da iniciativa 
e às autoridades adminis trativas presentes, na qual 
manifes tam a sua alegria por verem solu cionado o pro-
blema do abasteci mento de água potável.
 
As mulheres foram as que mais aplaudiram a inaugu-
ração do siste ma de água nas suas comunidades Teresa 
João, moradora do bairro Bimbi, disse ao Jornal de 
Angola, que antes da construção do chafariz e do lava-
douro fazia enormes esfor ços para acarretar água do 
riacho, que fica a dois quilómetros da aldeia. 

O soba do bairro Bimbi, José Luango, expressou alegria 
pela di mensão do empreendimento, que seu povo acaba 
de ganhar. 

8.8 Talamungongo beneficia de sistema 
de água
Jornal de Angola 
19 De Maio de 2011

As populações da comuna de Talamungongo, localizada 
no município de Kambundi-Katem bo, cerca de 120 
quilómetros da cidade de Malange, beneficiam desde 
terça-feira de um sistema de captação, tratamento e 
distri buição de água potável, com ca pacidade para 40 
mil litros de água/dia. 

O sistema enquadra-se no pro jecto”Agua para 
todos”aplicado em todo o país e na província de Malange 
em particular. 

Ao inaugurar o sistema, o go vernador provincial de 
Malange, Boaventura Cardoso, enfatizou que a concre-
tização do projecto consta das prioridades do Execu tivo 
na criação de mínimas condi ções de vida das populações. 
Boaventura Cardoso garantiu que o”Projecto água para 
todos”vai ser extensivo aos outros muni cípios, comunas e 
aldeias da pro víncia. O governador recomen dou à popu-
lação de Talamungon go para cuidar bem do empreendi-
mento, para a sua vigilância e durabilidade, com vista a 
evitar que determinados indivíduos prati quem actos de 
vandalismo.
 
De acordo com o chefe de De partamento de Águas 
da Direcção Provincial da Energia e Aguas, Lourenço 
Neto, o projecto já beneficiou as populações das locali-
dades de Kinge, Cateco-Cangola (Calandula), Ngola-
Luige (muni cípio de Malange), Cambaxe e Cambuse.
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O responsável garantiu que vão ser inaugurados mais 
três sistemas de captação, tratamento e dis tribuição de 
água nas localidades do Kinge, Cateco-Cangola, muni-
cípio de Calandula e Massango.

O responsável Lourenço Neto disse que o projecto”Agua 
para todos”permitiu efectuar igual mente furos nas áreas 
de 11 de Novembro (Cacuso), Puíca (Cambaxe), Cabaça-
Mungongo (Calandula) e na comuna de Mu fuma, no 
município de Kunda dia-Base. 

Satisfação dos populares
O soba de Talamungongo, Mar tins Gonga, afirmou estar 
satisfei to com os esforços do Executivo na melhoria das 
condições de vida do povo. Segundo a autoridade tradi-
cional, antes da sua inaugu ração, a população era obri-
gada a percorrer longas distâncias para aquisição de água.
 
O regedor Carlos Manuel garantiu que, com a inaugu-
ração do sistema de captação e tratamento da água, vão 
ser minimizadas as dificuldades que a população de
Talamungongo enfrentava. 

8.9  Agua escasseia na terra nona
Jornal de Angola 
21 De Maio de 2011

De algum tempo a esta parte tem se registado a redução 
dos níveis de abastecimento de água no bairro da Terra 
Nova que depois de vários anos de seca, passou a constar 
do leque das zonas melhor servida com o líquido precioso. 

Beneficiando do projecto águas, ex ecutado pela 
Odebrecht, passou a estar na agenda não apenas dos 
moradores de bairros vizinhos, como também de 
zonas de elite quando a carência de água tomava rumo 
anormal, ou seja agravasse ainda mais. 

Salvo excepções raríssimas, a água na Terra Nova passou 
a jorrar cerca de 18 horas ininterruptamente, ou seja das 
5 às 23 horas sendo que muitas vezes as ruas acabavam 
alagadas devido a dis tracção dos populares que se esque-
ciam de fechar as torneiras. 

A referida situação foi diminuindo de ano em ano visto 
que era resultado das pes soas terem ficado vários anos 
sem água canalizada. Não estavam acostumadas a abrir 
e a fechar as torneiras. Tinham, sim, de acordar cedo 
para apanhar as cisternas que vendiam o líquido preciso 
que pegavam onde só os motoristas e os respectivos aju-
dantes sabiam.

Muitas vezes a água estava turva, as pessoas reclamavam, 
desconfiavam que a mesma tinha sido retirada directa-
mente do rio e não beneficiaram do devido tratamento 
mas a necessidade determinava a compra do líquido.
 
Os preços eram determinados pelos vendedores que, no 
entanto, faziam jus a lei economia da procura e da oferta. 
Quando as cisternas não aparecessem as pessoas tinha 
que se deslocar vários quilómetros para encontrar água. 

O referido cenário deixou de ser uma realidade na Terra 
Nova mas ainda é em muitas zonas do País, sobretudo 
em Lu anda, enquanto os moradores da Terra Nova 
temem voltar a enfrentar. A preo cupação deve-se ao 
facto de nos últimos meses a água canalizada naquela 
estar a escassear. 

Em muitas residências o precioso líqui do deixou de 
jorrar há vários meses, enquanto noutras os dias que 
ficam sem ter água são maior comparativamente as 
residências que têm as torneiras a jorrar, em média, de 
quatro em quatro dias. 

O cenário actual está longe do que car acterizou a pior 
fase do bairro, assemel hando-se ao período que ante-
cedeu a referida fase em que as casas que, de vez em 
quanto, recebiam água era”in vadidas”pela vizinhança. 

E, actualmente, um cenário caracterís tico das diversas 
ruas do bairro, pessoas circularem com os baldes à busca 
de água. A situação tem estado a preocu par os morado-
res que se vão interro gando sobre o que se está a passar? 
Perante a impossibilidade de terem a questão respondida 
muito por culpa da cínica relação que mantêm com a 
administração local, os moradores de senham diversos 
cenários. Alguns mo radores acreditam que o bairro está 
a ser prejudicado para beneficiar os pro jectos habitacio-
nais que vão surgindo, sobretudo no sul da província.
 
A referida possibilidade faz algum sen tido se tiver em 
consideração o facto de o Executivo garantir que as 
novas zonas terão água o que contrasta com a actual 
capacidade de produção de água de Luanda que é de 
cerca de 700 mil metros cúbicos e a necessidade é de 2 
milhões de metros cúbicos. 

Para minimizar o défice existente, a ci dade precisaria de 
mais de grandes Estações de Tratamento de Agua (ETA) 
sendo que, actualmente, Luanda tem quatro das quais 
apenas duas são con sideradas grandes. 

Muitas vezes a água es tava turva, as pessoas rec lamavam, 
desconfiavam que a mesma tinha sido retirada directa-
mente do rio e não beneficiaram do devido tratamento 
mas a necessidade determinava a compra do liquido. 
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8.10  Indalatando tem novo sistema de 
água
Jornal de Angola 
31 DE MAIO DE 2011

A ministra do Planeamento, Ana Dias Lourenço, inau-
gurou, ontem, na localidade de Kawabe, Ndala tando, o 
novo sistema de capta ção e tratamento de água potável 
do Kwanza-Norte.
 
O sistema, orçado em 21 milhões de dólares, beneficia 
134 mil habi tantes de Ndalatando e arredores, através 
de 1.350 ligações domici liárias, das 1.600 previstas, 
além de 96 chafarizes nas zonas periféricas. 

Ana Dias Lourenço disse acredi tar que o projecto vai 
permitir me lhor projecção das acções dos sec tores da 
indústria e do comércio, além de contribuir para a 
popula ção deixar de percorrer longas dis tâncias para ter 
água de qualidade. 

A ministra recomendou o uso ra cional da água e afirmou 
que o pro jecto demonstra a vontade do Exe cutivo em 
proporcionar bens e ser viços para a melhoria da quali-
dade de vida da população. 

Ana Dias Lourenço disse saber que Ndalatando tinha 
sido, há anos, assolada por um surto de cólera, mas que, 
agora, com o consumo de água boa acreditava que a 
situação não voltava a acontecer. 

O governador provincial do Kwanza-Norte frisou que, 
com a inauguração do projecto, a popula ção via melho-
rado o acesso à água potável. Henrique Júnior revelou, 
para breve, a instalação de um projecto semelhante, 
mas com maior capacidade de fornecimento, a par tir 
do rio Lucala. O governo provincial, disse, vai encetar 
um combate cerrado aos que estragam bens públicos. 
As pessoas, referiu, de vem cooperar com o governo pro-
vincial na edificação e protecção dos equipamentos que 
ajudam a melhorar a prestação do serviço público para 
permitir o progresso e bem-estar de todos. O sistema, 
exe cutado em dois anos e meio, tem um reservatório, 
com capacidade de cinco mil metros cúbicos, e uma 
rede de distribuição que se estende por 55 quilómetro

A inauguração do novo sistema de captação e tratamento 
de água acontece numa altura em que as autoridades 
preparam o arranque do projecto da nova centralidade 
de Ndalatando. 

Em dezembro do ano passado, uma delegação da 
Sonangol Imobi liária inspeccionou em Ndalatando 
as reservas fundiárias do município de Cazengo, cujo 
relatório prelimi nar de avaliação topográfica per mitir a 

implantação da nova centra lidade urbana da capital pro-
vincial do Kwanza-Norte. 

A equipa técnica verificou a ca racterização topográfica 
da área es colhida para a implantação da nova centrali-
dade verificar os estudos topográficos já realizados, onde 
es tão feitas as projecções das redes técnicas, tais como 
água, energia e saneamento, de acordo com o pla no de 
urbanização definido e apro vado pelo governo local.
 
O vice-governador província do Kwanza-Norte referiu 
que o plano envolve 210 hectares para edificação de 
2.870 fogos habitacionais, o que exige mais 200 hec-
tares porque a Sonangol Imobiliária tem projectos para 
edificar quatro mil fogos.

8.11  Gado tem mais acesso a água
Jornal de Angola 
31 De Maio de 2011

O programa de melhoria de acesso à água e às pasta-
gens para as comunidades de pasto res nos corredores 
de transumân cia nas províncias da Huíla, Namibe e 
Cunene permitiu a constru ção de chimpacas e sondas 
de água em benefício de 152.144 cabeças. 

O Projecto Transumância está a ser desenvolvido 
desde 2008 e é da responsabilidade do Ministério da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Instituto 
dos Serviços de Ve terinária e financiado pela União 
Europeia com um montante de 1,86 milhões de dólares 
sendo 800 mil directamente canalizados para a reabili-
tação e construção de pontos de água e chimpacas. 

O responsável do projecto,Tim Russell, disse ao Jornal 
de Angola que durante esse período foi feito o levanta-
mento de 172 pontos de água e identificados outros 280 
para a criação de um banco de dados. 

Tim Russell explicou que o objectivo do Projecto 
Transuinância é apoiar o Ministério da Agricultu ra, 
Governos Provinciais e Admi nistrações Municipais, 
Comunais e outros parceiros na identificação de áreas 
pastoris comunitárias e corredores de transumância, 
além do melhoramento ao acesso à água e aos pastos. 
Os projectos chegaram a 3.136 quimbos, totalizando 30 
mil pes soas que viram os locais de pasta gens e sistemas 
de água para o gado melhorados. 

No município da Bibala, (Namibe) foram construídos e 
reabilita dos postos de abastecimento de água nas locali-
dades de Chitembo e Jamba. Na Huíla, as áreas benefi-
ciadas foram Tchimukue e Mapuno (Gambos). 



Development Workshop — CEDOC 05/2011 — 57  

Na Cahama (Cunene) a constru ção e reabilitação de 
chimpacas co meçou nos Gambos e foram construídas 
e reabilitadas chimpacas nas localidades de Vicolongo 
e Otim bo. Foram executados projectos comunitários 
de cercas com plan tações nas localidades de Muhon da, 
Chitemo, Camupapa, Jamba, Camue, Muhongo, no 
município da Bibala.
 
Ainda na Cahama e Gambos fo ram desenvolvidas acções 
comuni tárias com a reabilitação de dez sondas de água, 
numa selecção de 14 pontos e vedação das chimpaas. 
“O programa permitiu ainda po tenciar as comunidades 
com kits de vedação, distribuição de arame, car rinhos 
de mão, picaretas, alavancas, pás, esticadores, alicates, 
entre ou tros”, acrescentou Tim Russell. Tim Russell 
referiu também a constru ção de jangos pastoris para 
permitir a utilização dos corredores e pastos de tran-
sumância, gestão e manuten ção dos pontos de água e 
as campa nhas de vacinação.Os jangos permi tem facili-
tar a venda do gado e fazer pressão para a criação de 
infra-es truturas de apoio técnico e financei ro e facilitar 
o surgimento de associações e cooperativas.O vice-go-
vernador da Huíla para a esfera eco nómico, Sérgio da 
Cunha Velho, re conheceu que a elaboração de novas 
estratégias permite um desenvolvi mento sustentável da 
produção do gado de corte, na perspectiva do programa 
de desenvolvimento rural e combate à pobreza. 

Cunha Velho disse que é impor tante a criação de políti-
cas para o cumprimento das estratégias, o surgimento de 
associações e coopera tivas e outras formas organizativas 
para melhorar o sistema de produ ção e comercialização 
de carne e outros derivados do gado. 

O vice-governador defendeu tam bém que é imperiosa a 
formação dos jovens criadores tradicionais para ajudar 
a melhorar a rede sanitária dos serviços de veterinária 
na região sul, incluindo a distribuição de me dicamentos 
para o gado. Defendeu melhorias no sistema de 
comerciali zação de animais e alertou os cria dores de 
gado para o perigo de algu mas doenças infecto-conta-
giosas, quando não testadas nos animais. 
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9 GENERO E VIOLENCIA 

9.1  Violência doméstica preocupa 
advogados 
Jornal de Angola 
04 de Maio de 2011

 
O coordenador do núcleo da Ordem dos Advogados, na 
pro víncia do Huambo, Albino Sinjecumbi, manifestou-
-se ontem preocupado com o aumento do índice de 
crimes no seio das famí lias naquela região. 
De acordo com o advogado, nos processos recebidos pela 
Or dem, são comuns os crimes liga dos à fuga de paterni-
dade, aban dono do lar, violência e separa ções conjugais. 
Adiantou que, desde o princí pio deste ano, o núcleo da 
Ordem está a dedicar maior atenção aos municípios, 
onde tem realizado palestras de sensibilização para que 
o cidadão conte com o apoio dos advogados na solução 
dos seus problemas. 
Albino Sinjecumbi deu a co nhecer que o trabalho está 
enqua drado nas actividades de divulga ção da acção do 
Instituto de Assistência Judiciária, na região. 
De acordo com o coordenador da Ordem dos Advogados 
da província do Huambo, até ao monto pelo menos 
12 processos estão a merecer a atenção dos ad vogados 
e na sua maioria são pro venientes dos municípios de 
Tchikala- Tchiloanga e Bailundo. 

9.2  Alunos vítimas de ataques de 
meliantes 
Semanário Angolense
07 de Maio de 2011

Os alunos das escolas do ensino básico do município do 
Cazen ga estão a ser atacados nos últimos tempos por 
grupos de marginais, que estão também a tirar o sossego 
aos professores, que nada conseguem fazer para resolver 
o problema, soube o Se manário Angolense. 
Os professores dizem que já estão cansados da situação 
por que as suas vidas também estão em risco, pois, muitas 
vezes, os meliantes interrompem as aulas, gritando das 
janelas e proferindo ameaças. Os docentes pouco ou 
nada conseguem fazer para inver ter a situação. 
As escolas Domingos Paiva e 706 são as mais visadas 
pelos meliantes, que se aproveitam da fraqueza dos estu-
dantes e os as saltam e espancam, caso tentem resistir. 
Na última semana, dois alunos foram agredidos na 
primeira es cola, por um grupo denominado”os caída”, 
considerados os”co mandantes da zona”, em termos de 
grupos marginais, tendo pro vocado ferimentos a um 
rapaz, que teve que ser transportado para uma unidade 
hospitalar.

Este jornal apurou que a maior parte das confusões 
partem de pequenos desentendimentos en tre alunos nas 
salas de aula. Acto contínuo, os que não se confor mam 
com a solução dos profes sores chamam os seus respecti-
vos grupos do bairro a fim de espan carem o colega. 

Osvaldo Samuel, a última ví tima”d’os caída”, contou 
que teve de fugir para não sofrer algo pior.”Há um mês 
atrás, tive um desentendimento com um colega meu, 
por causa de uma disputa 

por uma carteira, mas depois o professor interveio, cas-
tigando aos dois. Pensei que tudo esti vesse bem, mas, 
afinal, estavam a ver um dia para me atacar. Na quarta-
-feira, como saímos um pouco mais tarde, o meu colega 
e o grupo dele me agarraram e bateram com paus, mas 
consegui fugir para me proteger e evitar que o pior acon-
tecesse”, narrou o jovem. 
Os encarregados de educação estão preocupados com 
a situa ção, uma vez que a integridade física dos seus 
filhos está ameaçada, apelando para que as direcções 
das escolas façam alguma coisa a fim de resolverem 
problema. 
Hilário António, encarregado de educação de uma das 
vítimas, afirmou:”o meu filho foi espan cado e roubado 
por marginais e nada foi feito, o pior é que tudo isso 
aconteceu frente à escola, os seguranças assistiram  
e nada fize ram. Se ele tivesse morrido quem iria respon-
der? O mais grave é que um dos alunos da mesma es cola 
participou da acção. 

9. 3  Criminalidade aumenta nas 
periferias
Jornal folha 8 
 7 de Maio de 2011

Segundo os moradores do Sambi zanga, Cazenga, 
Kilamba Kiaxe e Viana, nos últimos tempos têm ido 
alvos de assaltos, roubos, violações e assassinatos., Sem 
descartar os sucessivos homicídios entre parentes, com 
destaque os homicídios por desconfiança”ciúmes”do 
parceiro (a). Neste mês, registou - se o assassinato de 
um dos actores da mini série Makamba Ho tel, exibida 
pela Tv Zimbo. O actor Manuel Trindade, casado há 
mais de seis meses, foi esfaqueado dia 16 de Abril, pela 
mul her Paula Pacheco que suspeitava traição do marido. 
Este veio a morrer no hospi tal militar no dia 25 de 
AbriL A mesma novela eclodiu com a renomada advo-
gada Nerika que cometeu a mesma atrocidade. Eduardo 
Lunga Jorge, de 25 anos deidade, prestador de serviços 
gerais, morador de Viana, foi barbaramente espancado 
por 4 elementos, dos quais um polícia, provo cando  
a sua morte. O caso está a cargo da polícia judiciária de 
Luanda. 
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Durante a nossa reportagem, o F8 registou as mesmas 
reclamações, a falta de ilumina ção e policiamento é que 
tem sido o motivo das acções criminosas nestas áreas. 

A actividade policial nestas zonas tem sido dificultada 
pela especificidade dos bairros, segundo o porta-voz  
e Super intendente chefe da polícia, Jorge Bengue, que 
confir mou os casos descritos pelos cidadãos.”Os actores 
desses actos vêem vantagem em assaltar nestas zonas 
devido aos escon derijos e a escuridão da área”comentou. 
Face as reclamações dos munícipes nestes bairros,  
a actual Comandante da Polícia Provincial de Luanda, 
Elizabeth Ranque Franck”Beth”, está a levar a cabo um 
pro grama de limpeza para contrapor as acções destes 
marginais que se sentem mais à vontade em cometer os 
seus actos em zo nas com défice de policiamento e falta 
de iluminação eléctrica. 
Jorge Bengue, sem adiantar números, fala do pro-
grama emanado pela Coman dante”Beth”como maneira 
de contrapor as investidas criminosas nestas áreas.  
O objectivo é passar a confiança de segu rança à popu-
lação e fazê-Ia colaborar com a polícia, denunciando  
e identificando os principais problemas de criminali-
dade na comunidade. 

“Em determinadas zonas escuras, também degradadas, 
abandonadas, baldias e com a falta de policiamento noc-
turno, os mar ginais aproveitam para cometer os crimes 
mais horrorosos do que em zonas mais ar rumadas”, 
acrescentaram os moradores do Nova Vida. 

Retrospectiva da polícia do ano passado e do presente 
Foram feitas várias promessas e vários programas foram 
executados, mas sem, sucessos. Parece que a crimina-
lidade se crivou nas estatísticas do ano passado que 
segundo Ambrósio de Lemos, Comandante da Polícia 
Nacional, o saldo ao combate a criminalidade foi 
positivo. 

Em 2010 verificou-se também um acen tuado aumento 
da criminalidade no país o que originou, o aumento 
de reclusos nas cadeias, provocando a super lotação, 
se gundo informação do Procurador-geral da República, 
João Maria de Sousa, veiculada em 2010. 

O PGR, assustado com o facto, na altura, em declara-
ções à imprensa, anunciou medidas de emergência para 
evitar que pudesse acontecer o pior, nomeadamente  
a possibilidade do surgimento de doenças que rapida-
mente se podiam propagar no seio dos reclusos. 

Nesta altura há necessidade de trazer a público as nossas 
makas, acrescentando que algumas das instalações pri-
sionais são muito antigas, apresentando um es tado de 
degradação muito avançado e até com risco de poder 

criar algumas situa ções desagradáveis. Apresentou o plano 
de emergência para a solução. Citando o Ministro do 
Interior que apresentou supe riormente um plano para se 
poder resolver a situação que se vive relativamente nos esta-
belecimentos prisionais. 

A polícia exorta a população a ter um papel importante no 
asseguramento, denuncian do estes marginais que se encon-
tram nas periferias. Desta feita estarão a contribuir para sua 
segurança e bem-estar. Tudo isso permitirá a polícia encon-
trar mecanismos expeditos no combate ao crime. 

9.4  Sentimento de insegurança na 
periferia de Luanda
Jornal folha 8
 7 de Maio de 2011

Segundo os moradores mora dores destas zona nos 
últimos tempos, têm sido alvo de assaltos, roubos, vio-
lações e assassinatos, além de tes temunhar em casos 
de crimes passionais, Num dos bairros de Via na, por 
exemplo, os moradores recordaram-se de Eduardo lunga 
Jorge, de 25 anos de idade, prestador de serviços gerais 
que, recentemente, foi vítima mor tal de espancamento 
perpetrado por quatro indivíduos, entre os quais um 
agente da Polícia Nacional.”Ele trabalhava em várias 
casas aqui da zona e nunca fez nada a ninguém pelo que 
ficamos sem saber o porquê do es pancamento”, argu-
mentou uma das testemunhas, acrescentando que os 
autores encontram-se detidos. 

Os munícipes de Viana recordaram ainda de duas vio-
lações ocorridas no final do mês passados em que as 
re speitavas vítimas foram adolescentes e os protago-
nistas apanhados em flagrante. Em flagrante delito foi 
também apanhado o cidadão Francisco Tomé acusado 
de ter assassinado, em finais de Março, no Kilometro 
14B: o cidadão João Guerra Vicente. 

Os bairros klometro 9A e 12B são as zonas do municí-
pio de Viana que, segundo os populares, são controladas 
pelos populares.  ‘ 

A reportagem apurou que na noite no dia 20 de Março, 
na zona dos Kwanzas, no município do Cazenga, um 
cidadão que fazia serviço de segurança no Mercado dos 
Kwanzas foi vítima de um disparo mortal feito por um 
colega que se encontra detido. 

No município do Sambizanga, Adelina da Costa Mavuca, 
ex-vendedora do mercado Roque Santeiro, defende que 
o encerramento daquele mercado tem concorrido para 
que os adolescentes daquela zona se dedicam ao crime, 
contrariamente ao que era prognosti cado. 
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“Desde que nos foi retirado o mercado a criminali-
dade aumentou porque muitos dos jovens que, actu-
almente, fazem e desfazem no bairro trabalham no 
mercado, cobravam as fichas, limpavam o mercado, 
escamavam peixe ou matavam os animais”, argumenta. 
Continuando acrescentou que muitos dos jovens que 
trabalhavam no antigo Roque Santeiro não moravam 
no Sam bizanga, calculando que poderão estar a”cometer 
crimes noutras zonas”. 
A actividade policial nestas zonas tem sido dificul-
tada pela especificidade dos bairros, segundo o porta-
-voz e superin tendente chefe da polícia, Jorge Bengue 
que também se manifestou preocupado com a média 
de homicídios registada em Luanda: dois. Por dia.”Os 
actores desses actos vêem vantagem em assaltar 
estas zonas devido aos esconderijos e a escuridão da 
área”comentou. 

Os moradores do bairro Nova Vida, no município do 
Kilamba Kiaxe também são de opinião que os mar-
ginais se aproveit am de condições como”escuridão, 
degradação das ruas para cometer”. O super tendente 
chefe, Jorge Bengue, sem adiantar números, fala do pro-
grama emanado pela comandante”Beth”como maneira 
de contrapor as investi das criminosas nestas áreas.  
O objec tivo é passar a confiança de segurança m a popu-
lação e faze-las colaborar com a Polícia, denunciando  
e identificando os principais problemas criminalidade 
na comunidade. 

9.5  Polícia aconselha prudência aos 
cidadãos quando andarem com 
dinheiro nas ruas
Jornal de Angola 
15 de Maio de 2011

O Comando – Geral da Policia Nacional alertou 
sexta-feira em Luan da os cidadãos nacionais e estran-
geiros, para que evitem o transpor te de elevadas somas 
em dinheiro e entrar ou sair de agências bancá rias ou 
doutras instituições com di nheiro à mostra, para evita-
rem eventuais assaltos. 
O alerta da Polícia Nacional é re sultado, segundo um 
comunicado da corporação, distribuído aos ór gãos de 
comunicação social, do facto de estar a notificar”reiteradas 
vezes um preocupante número de casos de assaltos de 
valores mone tários em plena via pública, cujas vítimas 
são cidadãos nacionais e estrangeiros, particularmente 
de nacionalidade chinesa”.
pedem a colaboração dos cidadãos no sentido de obser-
varem todas as medidas necessárias à sua segu rança  
e a dos seus bens, evitando exibir dinheiro. 
A Polícia Nacional indica que os assaltos se verificam 
um pouco por todo o país, devido à forma descuidada 

como muitas pessoas exibem elevadas somas financei ras, 
sem qualquer tipo de medida de segurança adicional. 
“Geralmente, as vítimas come tem a negligência de 
transportarem elevadas quantias financeiras, transac-
ções e levantamentos ban cários de grandes somas em 
di nheiro, descurando a necessidade de acautelar a sua 
segurança e a do dinheiro que levam consigo”, lê-se no 
documento, produzido pelo Ga binete de Comunicação 
e Imagem do Comando-Geral da Polícia Na cional.  
O documento lembra que, reiteradas vezes, a Polícia 
Nacio nal tem vindo a alertar a sociedade sobre os perigos 
que tais actos re presentam, pois esse gesto descui dado 
pode sempre atiçar a cobiça de potenciais delinquentes. 
A Polícia Nacional agradece a colaboração da popula-
ção e recor da que a segurança dos cidadãos e dos seus 
bens começa a ser garanti da por cada um, pelo que 
nenhum trabalho policial pode ser eficaz se não houver 
uma maior responsabi lidade do cidadão para com a sua 
própria integridade. 

9.6  Mulheres continuam a ser 
penalizadas pelas famílias
Jornal de Angola 
19 De Maio de 2011

As mulheres continuam a ter pouco acesso ao ensino. 
Dados da UNESCO revelam que 759 mi lhões de anal-
fabetos em todo o mundo são mulheres. Em Ango la, em 
muitas famílias, as rapari gas muitas vezes são postas de 
parte quando se fala em ensino. 

Helena Miguel foi sempre muito aplicada na escola. Aos 
14 anos já frequentava a nona classe, o mes mo nível em 
que estava o seu irmão mais velho. Os pais de Helena 
ti nham pouco dinheiro e era impos sível matricular os 
dois no ensino médio, por isso, deram prioridade ao 
irmão:”minha mãe pagou para o meu irmão continuar 
os estudos e disse-me para eu esperar, porque o dinheiro 
que tinha não era suficien te”, conta a jovem. 

Dois anos passaram e a situação de Helena continuava 
na mesma. Aos 16 anos estava grávida:”foi muito duro 
para mim. Naquela al tura eu só pensava em estudar, 
mas como a sorte me foi madrasta tive o azar de engra-
vidar”, contou a jo vem, hoje com 29 anos. 

A situação de Helena é comum em muitas famílias ango-
lanas, on de as raparigas são sempre postas em último 
plano quando a questão é prioridade.
 
Durante a nossa reportagem acompanhamos de perto  
a rotina de duas meninas em Luanda. Mariete Quintas, 
de 22 anos, estudante da sexta classe, e Milda Lopes, de 
16 anos, que está aprender o ABC no bairro Catambor. 
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As duas rapari gas, apesar de terem percursos di ferentes, 
vivem a mesma situação. 
Mariete acorda às seis horas da manhã, lava a loiça, acar-
reta água, limpa a casa e faz o almoço. Uma actividade 
que desenvolve diaria mente sozinha. Ela é a quarta filha 
de seis irmãos. Quando chegámos a casa de Mariete 
ela estava a fazer o almoço e nem sequer tinha olhado 
para os livros, apesar de estar a fa zer provas do pri-
meiro trimestre.”Se eu não fizer os trabalhos do mésticos 
ninguém mais faz. A mi nha mãe trabalha e os meus 
irmãos vão à escola de manhã. Como eu estudo no 
período da tarde, antes de sair de casa tenho de deixar 
tudo ar rumado”, conta a jovem. Dela ficá mos a saber 
que os trabalhos do mésticos lhe levam todo o tempo e 
por isso está a frequentar, pela ter ceira vez, a sexta classe.
 
A situação de Milda Lopes é igual à de Mariete. Saiu 
de Malan ge, onde nasceu, para ficar com uma tia em 
Luanda. Desde que es tá na capital, há dois anos, Milda 
só conseguiu frequentar um curso de explicações devido 
à interven ção de uma vizinha.”Só fico mes mo em casa, 
além do serviço do méstico cuido da roupa dos filhos da 
minha tia”. 

Raparigas discriminadas
Em Angola há ainda discrimina ção das mulheres na 
sociedade e nas famílias. A afirmação é do coordenador 
da Rede Angolana da Sociedade Civil para a Educação, 
Vítor Barbosa. 
Ele disse que as adolescentes são tratadas pelas mães 
como mulheres adultas para trabalhar e como crianças, 
quando lhes convém. 

Muitas mães, antes de saírem de casa, marcam as tarefas 
domésticas às filhas, não se importando se fi cam com 
tempo pára estudar. Mas se a filha adolescente pede para 
ir ao cinema ou a uma festa com as amigas, a mãe recusa 
dizendo:”és ainda criança para frequentar festas ou ir ao 
cinema com as amigas”. 

Essa contradição, de acordo com Vítor Barbosa, é muito 
forte na for mação da personalidade:”se que remos com-
bater a descriminação para com as mulheres, temos 
de co meçar por exigir que as Jovens pos sam ter acesso  
e sucesso escolar”. 
Vítor Barbosa considera importante que, para além da 
educação escolar, existam grupos de alfabetização para 
reduzir o número de mulheres analfabetas.”A respon-
sabilidade principal da educação é do Estado. Mas  
o Estado não é o único responsável, tudo deve co meçar 
na família”, explicou. 

A maioria das raparigas sai da escola e quando chega  
a casa é absorvida com tarefas domésticas. Quando 
chega a hora do noticiário nem sequer tem a oportuni-

dade de ouvir as notícias para estar informada e benefi-
ciar daquilo que se pode chamar de educação informal. 
Educação para todos
Vítor Barbosa defende que nos programas de educa-
ção é preciso de ter em conta as oportunidades para as 
duas formas de educação. A formal, que funciona de 
uma maneira mais rígida com programas e calendários,  
e a não formal, que visa proporcionar competências para 
a vida, sem considerar relevante a te obtenção de um 
certificado:”a. ai educação para todos é uma questão  
a de todos”. p: 
Como obstáculo no acesso ao ensino, Vítor Barbosa 
apontou a falta e de condições de higiene nas escolas, 
que em grande medida perturba, muito mais uma rapa-
riga e leva-a a c, não assistir às aulas.

A falta de segurança em algumas escolas faz com que as 
raparigas desistam das aulas. O assédio sexual é outro 
aspecto que penaliza muitas meninas. 

Orçamento para alfabetizar
Vítor Barbosa defende que as verbas da educação cor-
respondam a 20 por cento dos recursos do Or çamento 
Geral do Estado. Actual mente a verba é de nove por 
cento o que”não permite sequer que se im plante com 
sucesso em todo o país programa da merenda escolar”. 

A merenda escolar é muito impor tante:”Se levarmos esse 
programa às escolas de todo o país, automati camente 
vamos dar possibilidade às mães de mandarem os filhos 
para a escola, porque lá terão a possibilida de de comer”, 
disse Vítor Barbosa. 

O número elevado de reprova ções na primeira classe 
deve-se, se gundo Vítor Barbosa, à falta de in vestimento 
na educação pré-esco lar:”temos de investir a sério na pri-
meira infância para as crianças terem mais sucesso nos 
primeiros anos de escolaridade”. E defendeu a criação de 
creches comunitárias para que todas as crianças possam 
ir à escola desde os primeiros anos e assim diminuir o 
analfabetismo entre as mulheres. 

O reforço do orçamento na educ ação permite cons-
truir mais es colas, espaços para prática do desporto, 
melhor remuneração dos professores, actividades extra 
es colares, visitas de estudos, encon tros pedagógicos 
onde os profes sores possam debater as suas ex periências 
e resolver determina das dificuldades.
 
Vítor Barbosa disse que todo este programa existe, mas a 
sua efecti vação não está a ser possível por falta de verbas. 

“Toda gente diz que é importante alfabetizar as mulhe-
res. Mas o or çamento disponível para a alfabeti zação 
é muito baixo, nem sequer chega para pagar a metade 
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dos alfa betizadores nem aos membros das Organizações 
Não Governamen tais e igrejas que em locais difíceis, 
sempre trabalharam na alfabetiza ção. Muitas destas 
organizações não são incluídas no estímulo pre visto 
para o relançamento da alfa betização e recuperação do 
atraso escolar”, referiu. 

A falta de verbas dificulta a continuação de projectos 
impor tantes de apoio às mulheres e à sua alfabetização. 

“As mulheres que vendem nas ruas têm necessidade de 
aprender determinadas coisas, como ler fac turas e datas 
de validade. O mesmo acontece com as do campo. Saber 
os nomes dos instrumentos que uti liza no campo, dife-
renciar a qua lidade de produtos e tudo isso pode ajudar 
no combate à pobreza”, de fende Vítor Barbosa. 

9.7  Angola regista redução da 
criminalidade 
Jornal de Angola 
26 de Maio de 2011 

O Ministério do Interior regis tou uma redução nas esta-
tísticas gerais da criminalidade no país no ano passado, 
revela o comu nicado final da reunião do Con selho 
Consultivo Alargado, que terminou na madrugada de 
on tem, em Luanda. 
Sem apontar dados comparati vos com 2009, o docu-
mento lido no Conselho sublinha a preocupação das 
autoridades com os crimes vio lentos, principalmente os 
homicí dios, violação de menores e violên cia doméstica, 
além dos roubos e consumo e tráfico de drogas. 
Sob a presidência do ministro do Interior, Sebastião 
Martins, o Con selho Consultivo avaliou, durante dois 
dias, o cumprimento das reco mendações da reunião 
anterior, o projecto de Lei sobre Fronteiras, a imigração 
ilegal e o plano estraté gico sobre prevenção e segurança 
rodoviária em Angola. 
No documento final, os conselhei ros realçam os eleva-
dos índices de si nistralidade rodoviária e as suas con-
sequências. No domínio da imigra ção ilegal, apesar dos 
resultados obti dos no combate a esse fenómeno, con-
sideram preocupante a tendência de entrada massiva e 
ilegal de cida dãos estrangeiros no território nacio nal e 
os novos métodos adoptados pelas redes organizadas de 
suporte a essa actividade ilícita. Os membros do con-
selho também tomaram conhecimento da situação dos 
Serviços Prisionais e sublinharam o aumento exponen-
cial do número de reclusos que vem agravando a super-
lotação das cadeias. Na abertura da reunião, na segunda-
-feira, o ministro do Inte rior denunciou a existência no 
país de redes criminosas bem organizadas, que facili-
tam a entrada ilegal de es trangeiros. Sebastião Martins 
disse que elas”possuem, inclusive, comi tés de recepção 

e empresas de facha da, igrejas, congregações e seitas 
re ligiosas identificadas”. Assegurou no entanto, que  
a Polícia Nacional tem sob a sua atenção estruturas de 
acolhimento e inserção de estrangei ros no país, que faci-
litam aos ilegais a obtenção de trabalho e documentos. 
A Polícia Nacional também está atenta à imigração ilegal 
selectiva, sustentada por cidadãos prove nientes, sobre-
tudo, da Europa e da Ásia. Sebastião Martins defendeu, 
igualmente, o combate cerrado à violência doméstica, 
consumo e tráfico de drogas e à criminalidade econó-
mica organizada, para garantir a segurança e tranqui-
lidade das populações. Estes delitos têm au mentado 
ou pelo menos estão a ocor rer com maior visibilidade 
e impacto público, pelo que, na sua opinião, o assunto 
aconselha a uma”séria e pro funda reflexão”. 
Em matéria de segurança e or dem pública, referiu que  
o mais im portante é dominar a situação ope rativa, 
conhecer e interpretar as preocupações diárias das 
popula ções e dar resposta, com medidas policiais con-
cretas, sem muita di vagação ou retórica. 
“Não há desculpas quando se tra ta da segurança das 
pessoas”, de clarou o ministro, ao dirigir-se aos represen-
tantes provinciais ‘e res ponsáveis dos órgãos centrais do 
Ministério do Interior que partici param no encontro. 
O ministro do Interior, Sebastião Martins, referiu-
-se também à si tuação nas cadeias do país. Frisou que 
a superlotação das prisões pas sa por uma melhor coor-
denação da gestão e controlo das execuções das penas, 
eficaz e actuante inter venção dos órgãos do Ministério 
Público, pela aposta em medidas alternativas à prisão, 
por uma cul tura de justiça que vise responsabi lizar  
e punir, mas ao mesmo tempo socializar, o indivíduo 
que infrin ge, quer no que tange à medida da pena, quer 
nas condições em que ela é cumprida. 

9.8  Um milhão de casas estão aonde 
Jornal de Angola 
De 28 de Maio a 04 de Junho de 2011

Um milhão de casas estão aonde? Dos Santos e gatuno, o 
povo acordou, o petróleo é nosso”. Este é o conteúdo de 
alguns cartazes que eram exibidos por jovens manifes-
tantes. A manifestação pací fica teve lugar quarta-feira, 
25 de Maio e começou por volta das 11 horas, no Largo 
da Independência. 
A manifestação foi inter rompida por alguns minu tos 
pela Polícia Nacional, que deteve alguns partici pantes, 
alegadamente pelo facto da lei de reunião e manifes-
tações não permitir a realização de manifes tações no 
período da manhã, nos dias normais de trabalho. Uma 
das detidas foi a cidadã Elsa Luvulo, ex - esposa de um 
membro do Bureau Político do MPLA, do tempo de 
Agostinho Neto, que disse ter sido agredi da por ele-
mentos da Polícia Nacional. 
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Por volta das 13 horas, o número de manifestantes foi 
crescendo e vários grupos oriundos de alguns pontos 
da cidade percorriam as ruas empunhado cartazes com 
dizeres como:”Queremos liberdade, a polícia é do povo e 
não é do MPLA, um milhão de casas estão aonde, Dos 
Santos é gatuno, o povo acordou, o petróleo é nosso. 
Pelo menos até as 17 horas, a imprensa estatal não esteve no 
local para cobrir a manifestação que já contava com mais 
duzentos jovens. Na declaração lida por um dos coordena-
dores, os jovens, para além de exigem, sobretudo, emprego e 
liberdade, pedem também que a riqueza do país seja distri-
buída de forma equi tativa.”O petróleo é nosso”- gritavam. 
Com o passar do tempo, o aglomerado de jovens foi cres-
cendo e no local estive ram presentes algumas fig uras de 
destaque da vida política -social do país, den tre os quais 
Manuel Fernan des, líder dos POC’ s, Nel son Pestana 
Bonavena e Luís Nascimento, do Bloco Democrático, e 
Manuel de Vitoria Pereira, do SIN PROF. 
Algumas pessoas ouvidas pela nossa reportagem disse ram 
que a visita do Presidente da República ao município do 
Cazenga visava abafar a manifestação mas”o povo já está 
aberto e estamos aqui”. 
Nem mesmo o jogo entre o 1 o de Agosto e o Kabuscorp 
do Palanca, que por norma arrasta multidões, conseguiu 
mar o protago nismo da manifestação. 
O ânimo dos manifes tantes aumentou quanto receberam, 
por volta das 16 horas, a notícia da libertação do coordena-
dor da manifestação, Luís Bernardo, detido no dia anterior 
a manifes tação. 
Falando em primeira-dama ao Angrense depois de liberto, 
Luís Bernardo con tou que esteve detido na 3a Divisão 
de polícia do Azenha, onde foi torturado por agentes da 
DNICContrariando as palavras do administrador do 
Rangel, Maciel Neto”Maravilho”que disse não conhecer 
o jovem, o coordenador da manifestação, já em liberdade 
voltou a acusar o Administrador do Rangel de ser o autor 
moral da sua detenção.”Ele nos conhece sim, até porque 
já trabal hamos juntos no MPLA”, explicou o coordenador, 
para quem”a revolução é a única forma de tirar o MPLA 
no poder porque por via de eleições poderá gan har até 50 
vezes, porque vai usar sempre a batota”. 
“Nós jovens é que sofre mos, é que não temos em prego, 
por ISSO temos que fazer revolução. Emprego, habitação, 
saúde, água e liberdade é o que exigimos, o petróleo. É 
nosso”– justifi cou. 
Na ocasião, o Bloco Democrático distribuiu um panfleto 
no qual podia se ler que apoia a manifestação por uma 
África melhor. 
Da forma geral a polícia teve um comportamento exem-
plar, esteve afastada há alguns metros dos manifes tantes, 
atenta ao movimento mais sem interferir. 
Importa salientar que o método de comunicação dos mani-
festantes foi mel horado, os participantes trocaram entre SI 
os números de telefones, para, como segundo disseram, 
serem usados sempre que for necessária mais uma revolução 

9.9  Relação entre a pobreza e o Crime 
foi de batida numa mesa redonda
Jornal de Angola 
29 De Maio de 2011 

O procurador do município do Lobito, Africano Gambôa, 
debateu sexta-feira na província de Ben guela a questão da 
relação entre a pobreza e o crime que, na sua opi nião, 
quando afecta a paz social, toma-se preocupante. 
O procurador falava numa mesa redonda sobre o 
tema”Pobreza e o crime, que relação?”, promovida pela 
Universidade Katyavala Bwila, no âmbito dos 394 anos 
do município de Benguela, assinala dos a 17 do mês em 
curso. Na oca sião, o orientador disse que o ser humano 
é potencialmente crimi noso e delinquente e o não delin-
quir do homem deriva de um exer cício e sacrifício que 
a própria ra cionalidade impõe, como a obser vância de 
regras de aspectos co lectivamente aprovados. 
O também docente universitá rio definiu ainda o homem 
como um animal racional, mas que nem sempre con-
segue fazer com que oracional se sobreponha de modo 
absoluto ao lado animal.”Este as pecto faz com que o 
homem se re vele como violador potencial de um con-
junto de normas e regras”, considerou, frisando que”num 
pacto social, a comunidade com bina algo acerca de con-
dutas, comportamentos e posturas que impõem o res-
peito ao pacto e a re levância destas regras”. Participa ram 
na mesa redonda professores e estudantes. 

9.10  A oposição clamando no deserto 
do Zango
Jornal de Angola 
29 de Maio de 2011

Figuras de proa da oposição de mocrática invectivaram 
a então go vernadora de Luanda, Francisca do Espírito 
Santo, porque alojou no Zango pessoas que viviam em 
zo nas de risco, nomeadamente na Ilha de Luanda em 
tempo de calemas. 
As vozes da oposição democrá tica foram reforçadas com 
acções directas de uma outra oposição, que tem sempre 
um pé a fugir para a violência. Todos juntos crucifi-
caram as autoridades, por darem a centenas de pessoas 
a possibilida de de viver numa casa com janelas abertas 
para o futuro. 
Estou mesmo a falar do Zango. Aqueles que receberam 
casas na zona e rapidamente as venderam para voltarem 
a construir casebres de lata e papelão, daqui a pouco vão 
ficar profundamente arrepen didos. Os políticos viciados 
no po pulismo e que manipularam as pes soas que foram 
alojadas no Zango, vão ter de fugir a sete pés quando 
se apresentarem à frente daqueles que enganaram e os 
levaram a depre ciar o que afinal, sabemos agora, tem um 
valor inestimável. 
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Os”analistas”que se desdobram em comentários mais ou 
menos irresponsáveis, um dia destes vão ter de morder  
a língua. O Zango acaba de ser valorizado com a aber-
tura da Zona Económica Especial de Luanda e Bengo. 
O Presidente da República inau gurou na passada sexta-
-feira oito fábricas. Mas a partir de agora, muitas mais 
vão abrir. Essas em presas vão precisar de milhares de 
trabalhadores. Que bom é ter uma casa no Zango, 
por mais humilde que seja. Quem passa horas nos 
en garrafamentos dá valor a trabalhar a um passo do local 
de trabalho. E as urbanizações que nasceram em Viana 
vão seguramente fornecer muitos trabalhadores para as 
em presas implantadas na Zona Eco nómica Especial. 

Felizmente que o Executivo criou as reservas fundiárias 
a tem po e horas. Se não tivesse tomado essa medida 
excepcional, amanhã os terrenos em Viana passavam 
a custar mais do que ouro ou dia mantes. Isto sim, é 
governar. Pro jecta-se um empreendimento da dimen-
são da Zona Económica Es pecial, cria-se uma bolsa de 
terre nos a nível nacional para matar à nascença qual-
quer movimento especulativo, projecta-se um aero porto 
internacional que é só o maior de África, reserva-se uma 
área para porto seco, criam-se acessibilidades e quem 
habita en tre Viana e Nambuamgongo vai ver a sua vida 
melhorada como nunca imaginou nos seus sonhos mais 
dourados. 

Ainda me recordo de ouvir um”analista”que também 
é líder polí tico e brilhante economista, perorar contra 
Francisca do Espírito Santo por ter mandado para o 
Zan go centenas de pessoas que viviam com o risco per-
manente de serem engolidas pelas calemas ou calembas, 
como diz mestre Amaldo San tos, ele que na sabedoria 
kimbundu é herdeiro çie outro grande mestre, saudoso 
Óscar Ribas. 

Só não morde a língua porque precisa dela em boas 
condições pa ra continuar a alimentar a maledi cência 
e a demonstrar que tem perspectivas demasiado fecha-
das para a grandeza de Angola e dos projectos que estão 
a ser executa dos em todo o país. São eles que nos vão 
fazer esquecer que esta mos a viver no pós guerra e só 
com muito trabalho e dedicação vamos sair dessa situ-
ação de transição pa ra a paz plena. Afinal os terrenos 
do Zango são vizinhos do motor da economia ango-
lana, a Zona Eco Grécia está a braços com a pior crise 
de sempre e o seu ministro das Finanças anunciou que 
vai deixar de pagar as dívidas se o FMI não enviar 
rapidamente a próxima tranche de dinheiro, conforme  
o contrato esta belecido há um ano, para enfrentar os 
problemas decorrentes da sua dí vida soberana. A Irlanda 
está exacta mente na mesma situação. Recorreu à ajuda 
da União Europeia e do FMI e está neste momento com 
mais dívi das do que antes do empréstimo mi; lionário 

para salvar a economia. E fácil concluir que as condições 
im postas pelos emprestadores são de tal forma gravosas 
que matam o doente com o remédio da cura. 

Hoje sabem-se pormenores da”ajuda”à Grécia. Afinal foi 
uma operação financeira que consistiu em mudar os cre-
dores. O dinheiro do FMI foi para os bancos alemães, 
franceses e holandeses. O FMI, im pôs medidas de tal 
forma gravosas que o desemprego disparou e a eco nomia 
entrou em recessão. O consu mo interno estagnou e as 
exporta ções caíram drasticamente. 

A Grécia entrou na bancarrota, como vai entrar  
a Irlanda e a seguir Portugal, se estes dois países não 
fo rem capazes de renegociar a dívida e exigirem uma 
descida drástica dos juros. A União Europeia diz que 
não aceita a renegociação. E ameaça os
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10  AMBIENTE 

10.1  Chuva inundou várias casas 
particulares
Jornal de Angola
26 De Março de 2011

A Intensa chuva que caiu, na ma drugada de segunda 
para terça  feira, na cidade de Ondjiva, causou avultados 
prejuízos materiais, com dezenas de casas submersas, 
mo bílias a flutuar e multas famílias sem abrigo.
 
Na manhã de terça-feira, em vá rias zonas do centro da 
cidade e nos bairros Pioneiro Zeca, Castilhos e Naipalala 
viam-se muitas pessoas a tentarem salvar haveres e outras 
a retirarem água do interior das ca sas, com baldes, latas, 
jarros, com tudo que tinham à mão.
 
Rogério Mavulino, morador da rua Simione Mucune, 
no centro da cidade, disse que já previa a situação e que, 
por isso, não pregou olho, desde o início da chuva. Por 
volta das 3h 00 viu impotente a água en trar em casa, de 
uma única divisão, onde vive com a mulher e três filhos. 
O quintal ficou praticamente inun dado, embora a casa 
não tenha sido muito afectada. 

Procura de casas para alugar 
Muitas pessoas, com medo de ou tra chuvada com a 
mesma intensida de, abandonaram as casas e procu ram 
arrendar outras em locais de maior segurança.
 Mavulino, por falta de possibili dades financeiras, não 
pode fazer is so. Resta-lhe esperar que as chu vas cessem. 
Até quinta-feira, não tinha sido apurado o número de 
familias afec tadas pela chuva. As cheias não se verifi-
caram somente em casas par ticulares. Vários serviços 
públicos e privados também foram afectados.
 
As instalações da direcção pro vincial da Assistência 
e Reinserção Social, da empresa LEVON e da Es cola 
Superior Politécnica, que teve de suspender as aulas, 
também so freram os efeitos da chuva. 

Os bairros Pioneiro Zeca, Casti lhos, Bangula e Naipalala 
também ficaram inundados, mas, ontem, em parte das 
ruas já era possível a circulação de pessoas e de viaturas. 
A rua Simione Mucune ficou, igual mente inundada, 
afectando as ins talações da administração munici pal 
do Kwanhama, da TAAG, da biblioteca provincial, da 
Unitel, da escola do ensino primário 122 e va rias casas 
particulares.
 
Devido às ruas inundadas, mui tos funcionários públicos 
não fo ram trabalhar. Há também muitas fossas entu-
pidas, provocando um cheiro nauseabundo. A cidade 

não tem um sistema de drenagem que permita o escoa-
mento das águas, o que origina que fiquem estagnadas 
em quintais e nas vias públicas.
 
A sucção das águas, com o recur so a carros cisternas, 
sugerem algu mas pessoas, resolvia parte do pro blema.  
A entrada da água da chuva em casas deve-se, também, 
aos entu lhos nas ruas, resultantes das obras de reabilita-
ção da cidade, que impe dem a sua circulação. 
Governo procura soluções 

O vice-governador para sector técnico e infra-estruturas 
disse que a Comissão de Protecção Civil está a retirar as 
águas estagnadas nos quin tais do bairro Pioneiro Zeca. 
“Esperamos que, no quadro da realização do plano inte-
grado das infra-estruturas da cidade de Ondji va, a situ-
ação do tratamento da dre nagem das águas, que caem 
dentro do perímetro dos diques de protec ção, tenha 
solução imediata”, afir mou Cristino Ndeitunga. 

Esta é uma questão que requer um estudo integrado 
de todo o sistema de drenagem da cidade de Ondjiva, 
referiu, adiantando que se aguarda que o gabinete 
técnico comece a es truturar o lançamento do estudo 
pa ra, nos próximos tempos, se resolver o problema de 
drenagem das águas de uma forma sustentável. A situa-
ção, lembrou, é também preocupan te no município do 
Namacunde, on de há também casas inundadas. 

O governo provincial, disse, está a fazer um levantamento 
para es tudar medidas a tomar para mini mizar situação. 

10.2  Chuvas obrigam Ministério do 
Ambiente a precaver-se
Semanário Angolense
19 De Março de 2011

O Ministério do Am biente vai propor um plano de 
gestão das bacias hidrográficas das províncias do 
Kuando Kubango, Moxico, Cunene, Huíla, Benguela e 
o Namibe, para que se saiba o comportamento dos rios 
da região sul do país quan do recebem muita água, visto 
que se transformam em grandes máquinas de destruição 
de vidas humanas e meios materiais.
 
Aquele ministério prevê, ainda este ano, realizar um 
plano de gestão das bacias hidrográficas daqueles rios 
soube o Semaná rio Angolense de fonte ligada ao sector. 
Em relação ao ambiente a situação é crítica, visto que 
no troço rodoviário que liga as pro víncias do Namibe 
e Lubango, se as chuvas continuarem para além das 
dificuldades que já se fazem sentir, como aluimento de 
terras de enormes blocos de pe dra, a estrada poderá ser 
cortada.
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Durante o semestre em curso uma equipa de especia-
listas fará uma auditoria à província do Namibe para 
que se tenha uma noção dos elementos essenciais do 
ponto de vista ambiental, de forma a se rem tomados em 
conta aquando da eventual destruição de infraestruturas 
sociais áreas agrícolas e desalojamento das populações.
 
De acordo com a fonte, houve na província um certo 
desajuste no que respeita ao desassorea mento dos 
grandes vales que a região ostenta e como resulta do, as 
fortes correntes de água das chuvas vindas da provín-
cia da Huíla e outros locais estão a causar vários danos 
humanos e materiais.
 
Estão a ocorrer fortes impac tos, tanto materiais como 
huma nos e, em consequência a ponte 
do rio Giraul de cima foi completamente destruída, pre-
vendo-se para a sua restauração e para evitar transbordos 
um enorme esforço no desassoreamento dos caudais, 
por causa da acumula ção de resíduos. 

Uma delegação do Ministé rio do Ambiente chefiada pelo 
director nacional do Ambiente Camilo Ceitas visitou a 
região com o objectivo de se inteirar e fazer uma avalia-
ção dos estragos sobretudo das famílias que foram afec-
tadas directa ou indirecta mente tiveram vítimas mortais 
e perderam bens e animais. 

Construções mais sustentáveis com o EIA 
Por seu lado o director nacio nal de Gestão Ambiental, 
Vladi mir Russo disse esta semana em Luanda, que o 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) permite tornar a 
construção de infra-estruturas ambientalmente susten-
táveis além de fornecer sugestões para a utilização de 
materiais ecologi camente saudáveis.
 
De acordo com o ambienta lista avaliação dos estudos de 
impacto ambiental é feita com base em várias metodolo-
gias e critérios aprovados a nível na cional ou internacio-
nal. Para o caso de Angola são analisados os potenciais 
impactos do ponto de vista da previsão da magnitu de 
e interpretação da importân cia desses impactos. 
Geralmente este estudo é efectuado através da discrimi-
nação dos impactos positivos e negativos directos e indi-
rectos imediatos e a médio e longo prazos temporários e 
permanentes. É feita a análise do grau de reversibilidade 
de cada uma das acções as suas proprie dades cumulati-
vas e sinergéticas e a distribuição dos ónus e bene fícios 
sociais.
 
“O EIA propõe acções e pro cessos de gestão ambiental 
que podem incluir mecanismos de gestão de resíduos 
sólidos e efluentes líquidos instalação de estações de tra-
tamento de águas residuais e minimização dos impac-
tos ambientais”explicou o especialista realçando que”o 

estudo pode igualmente sugerir e recomendar boas prá-
ticas rela cionadas com o reaproveitamen to da água uti-
lização de energia solar gestão do uso de combustí veis e 
gestão ambiental da obra”.
 
Vladimir Russo defende que o local de inserção do pro-
jecto é relevante”devendo-se evitar, sempre que possí-
vel, áreas ecologicamente sensíveis, perda irreversível da 
biodiversidade, sobre exploração dos recursos naturais e 
degradação da quali dade de vida das pessoas, já que as 
obras devem ser feitas para proporcionar ambiente sau-
dável às populações”. 

Um EIA é uma análise dos potenciais impactos de uma 
construção do ponto de vista ambiental tanto negativos 
como positivos, com vista a minimizar os danos negati-
vos e maximizar os positivos. 
É também uma ferramenta para promover as boas prá-
ticas e sustentabilidade ambiental de projectos e cum-
primento da le gislação ambiental, contribuindo para os 
princípios do desenvolvi mento sustentável. 

Evitar uma factura muito cara 
A necessidade da protecção e preservação do meio 
ambiente, bem como o asseguramento e equilíbrio 
que deve existir entre a economia e a ecologia e a 
im plementação da”economia ver de”, faz com que o 
Ministério do Ambiente procure atrair empre sários 
estrangeiros, entre outros, para que, em parceria com 
os angolanos, possam investir no ramo de tecnologias 
limpas nos vários sectores da economia. 
Para tal, o vice-ministro, Syanga Abílio, realizou em Lis-
boa, Portugal encontros e con ferências para a promoção 
da 1ª Feira Internacional do Ambiente, Equipamentos, 
Serviços e Tecno logias Limpas, que se realizará em 
Luanda, de 26 a 29 de Março, numa promoção do 
Ministério do Ambiente e parceiros. A or ganização do 
evento continua a receber a confirmação de parti cipação 
de diversos expositores nacionais e internacionais.

Angola é signatária da Con venção das Nações Unidas 
sobre as Alterações Climáticas e do Protocolo de Kyoto 
e deve in troduzir as tecnologias limpas para reduzir  
a pressão sobre os recursos naturais e melhorar a qua-
lidade de vida das pessoas, favorecendo o crescimento 
eco nómico, pelo que as tecnologias limpas, que serão 
exibidas na feira internacional, em Luanda, enquadram-
-se na estratégia do sector em relação à educação e cons-
ciencialização ambiental. 

Assim sendo, urge a educar as pessoas no sentido de 
cultivarem valores, comportamentos, há bitos e compe-
tências para pro teger e preservar o ambiente, da mesma 
forma como é impor tante educar os vários sectores da 
economia do país, principal mente os que transformam 
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os recursos, sobre a necessidade da promoção do uso das 
tecnolo gias limpas, não apenas na pro dução dos bens, 
mas também na venda de serviços. Como experi ência 
piloto, as tecnologias lim pas serão implementadas nos 
sectores do urbanismo e cons trução, indústria, energia, 
trans portes, agricultura e floresta. 

Para evitar pagar, no futuro, uma factura ambiental 
muito cara, o Ministério do Ambiente empenha-se em 
apoiar o desen volvimento económico do país, com o 
acompanhamento das tec nologias modernas para garan-
tir o desenvolvimento sustentável.
 Ainda no quadro da realização da Feira Internacional 
em Luan da, o MA está a promover o even to com a rea-
lização de encontros e campanhas, para dinamização do 
mercado nacional. 

Portugal, Brasil, Espanha, In glaterra, entre outros, são 
alguns dos países cujos expositores já confirmaram a sua 
presença, faltando ainda a China, que tam bém poderá 
apresentar a sua ex periência neste ramo de”tecno logias 
amigas do ambiente”. 
O certame será realizado em parceria com a FI L, 
contando reunir mais de 100 expositores, alguns dos 
quais querem investir no ramo de tecnologias limpas 
em Angola, indo permitir atrair um maior número de 
investido res, assim como a partilha de ex periências. 
A introdução de novos pro dutos, serviços e tecnolo-
gias ambientais será um estímulo à economia, através 
da criação de novas empresas, postos de traba lho, asso-
ciando assim a melhoria ambiental à qualidade de vida 
das populações e contribuindo para o crescimento sus-
tentável de Angola. 
A crescente preocupação com ambiente e a necessidade 
de lhe dar resposta fomentou extraor dinariamente a 
busca por essas tecnologias. 

10.3  Desarborização preocupa citadinos
Semanário Factual
 De 26 de Março a 2 de Abril de 2011

As árvores trazem benefícios sócio- ambientais de grande 
importância. Essas são imprescindíveis no que toca ao 
abrandamento dos efeitos da elevação da tem peratura, 
melhorando a qualidade do ar, bem como servem para 
ornamentar a cidade com o aumento de áreas verdes e 
flores. 
Em Luanda, a inexis tência de espaços verdes está a 
deixar preocupados os citadinos que procuram por um 
momento de lazer ou um local onde possam respirar 
melhor. 

Falta de árvores traz problemas de fórum ambiental 
A desarborização da capital do País, principal mente 
na zona urbana, po derá influenciar muito pa ra o sur-
gimento de proble mas do fórum ambiental, piorar a 
poluição atmosfé rica causada pelo excesso de resíduos 
(sólidos, líqui dos ou gasosos) capazes de colocar em 
risco a bios fera. 
A estes males, acres centam-se os transportes e as ins-
talações industriais que produzem o monóxi do de 
carbono e o dióxido de carbono que causam distúrbios 
respiratórios. 
O aumento da tempe ratura no centro urbano, devido 
à concentração exagerada de cimento e asfalto, que 
cobrem o solo e reflectindo o calor solar, são factores 
que já se sen tem em Luanda. 
A desarborização po de, igualmente, causar a destruição 
da camada de Ozono, gás instável que se encontra dis-
tribuído, prin cipalmente na estratosfera, e que impede  
a penetração dos raios ultravioletas nocivos à vida. 
 O seu desaparecimento ou diminuição pode vir a pro-
vocar câncer de pele. 

Luanda já vive o efeito estufa 
O efeito estufa é uma das situações que já se viven-
ciam na província de Luanda, devido à disper são de 
gás carbónico na atmosfera, pela sua emis são por parte 
dos automó veis e queimadas, que re têm as radiações 
infraver melhas na camada atmos férica. 
O Factual, no seu péri plo realizado na cidade de Luanda, 
constatou situa ções desagradáveis para o ambiente, como 
o desapa recimento gradual da Zo na Verde, no municí-
pio da Maianga, o desapareci mento do espaço verde na 
zona do eixo-viario, na Ingombota, o abate gra dual da 
floresta da ilha do Cabo e o sumiço total dos eucaliptos 
na zona do Rangel, situação que cau sou a inundação em 
vários pontos do município. 
Na Maianga, o Factual falou com o morador Xavier 
Francisco, que é alguém que já teve o pra zer de desfrutar 
a beleza e os benefícios da então Zo na Verde que hoje se 
reduziu num espaço de li xo.”Naquela época, nós cami-
nhávamos, aí os me ninos aproveitavam para brincar, 
Hoje, o espaço es tá abandonado e a ser in vadido por 
construções. Além disso, entristece-me muito saber que 
temos um Ministério do Ambiente que não vele por este 
local, visto muitos políticos go vernantes terem passado 
por aqui e terem tido mo mento excepcional”, re cordou 
Xavier Francisco, magoado. 

Ambiente carece de esforços conjuntos 
Xavier Francisco alerta as associações ambientais, bem 
como outras enti dades afectas ao ambiente, para que 
unam esforços em conjunto com os moradores, no 
sentido de se reestruturar o espaço. 
Uma das situações que chamaram a atenção do sema-
nário tem a ver com o que aconteceu no município do 
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Rangel, de vido ao abate das árvores (eucaliptos) que 
faziam a sucção das águas dos lençóis freáticos. Esse 
facto fez que a zona ficas se sempre inundada. 

Outro morador do Rangel, João António, in formou ao 
Factual que”esta zona, aquando da existência dos euca-
liptos, era um lugar bom para se viver. Só depois do 
cresci mento não urbanizado e do abate total das árvores, 
começámos a ter fortes problemas até chegar ao ponto 
de abandonar a casa”. 

Para os ambientalistas, a situação de Luanda é crítica, 
devido ao desa parecimento gradual da cintura verde em 
grande parte da cidade, bem como o aumento de edifí-
cios que dificultam muito a circulação do ar. Para tal, 
o jovem Santos Mateus afirma ser necessário desenvol-
ver-se projectos para a arborização da ca pital, de forma 
a evitar-se situações ambientais não propícias para  
o homem. 

10.4  Chuvas em Luanda: um autêntico 
calvário
O Independente
26 De Março de 2011

Tudo se repete em Luanda sem pre que chove, desde as 
longas filas de viaturas e de pessoas nas estradas esbura-
cadas, ruas alaga das, trânsito caótico, aumento do preço 
da corrida do táxi, atrasos e ausências ao serviço, escolas, 
enfim um quadro quase considerado critico ou melhor 
ainda”caótico”. 
A frase onde se diz que a urbe não está preparada para 
chuvas é uma frase”gasta e antiga”, até já se trans formou 
numa rotina (... ) que quase deixou de ser ouvida e os 
cidadãos conformam-se com a dura reali dade. 

Nas últimas semanas tem chovido com frequência em 
Luanda, apesar de não serem torrenciais em algumas 
regiões da cidade, mas para a maioria dos habitantes a 
vida tomou-se mais complicada, principalmente para os 
residentes na periferia. 
Mas são estes os cidadãos que vivem nos subúrbios os 
que mais sofrem com esta situação. As estradas que dão 
acesso ao centro da cidade, onde estão situados os minis-
térios e outros organismos públicos são deficientes. 

As obras em curso na maioria das vias rodoviárias difi-
cultam ainda mais a circulação de viaturas, como o caso 
da 21 de Janeiro que da acesso à parte sul da cidade, ou 
mesmo de Viana ou Cacuaco. Em consequência disso, 
muitos habitantes são forçados a andar a pé para chega-
rem ao destino e várias viaturas avariadas ao longo das 
vias. 

Josessandra Gomes é uma adoles cente que estuda  
a 12a classe no Centro Pré-Universitário da Ingombota, 
mo radora no bairro do Gamek. Encon trámo-la numa 
paragem de táxi para tentar chegar à escola, na sexta- 
feira, dia da última enchurrada que come çou de 
madrugada. 

A garota confessou-nos que já tinha perdido o pri-
meiro tempo de aulas e o transporte estava cada vez 
mais difícil. Quando perguntamo-la sobre o que havia 
de fazer perante esta realidade, a rapariga limitou-se  
a encolher os ombros.

“Isto está mal, não sei o que fazer. Se eu tentar ir  
a pé vou chegar a escola toda borrada de lama. As ruas 
estão todas alagadas e os táxis estão difíceis. Estes estão 
a cobrar 300 Kwanzas pela corrida e mesmo assim est 
á difícil. Sinceramente não se pode compre ender que a 
capital de um país esteja nestas condições. O governo 
devia fazer alguma coisa.”
João Mendes Jacinto trabalha para uma empresa pública 
no centro da cidade. Enfrenta a mesma dificul dade que 
outras pessoas para chegar ao serviço. Descreve a situ-
ação como sendo bastante crítica e roga para que não 
volte mais a chover em Luanda. 
“Estou a sofrer demais desde que começou a chover 
em Luanda. É assim todos os anos e o Governo devia 
acautelar esta situação. As obras que estão a ser feitas 
agora nas estradas deviam ser feitas com antecedência, 
no tempo seco. Isto está mal, isto está péssimo. Olhe da 
forma que estou todo borrado.

Consegui apanhar três táxis do Asa Branca até aqui no 
São Paulo e agora estou à espera de um outro que me 
leve à Mutamba, mas eles estão a vir todos cheios.”
As chuvas agravam os engarrafa mentos, uma doença 
que já tomou conta de Luanda, o mano José Maria dos 
Santos esta com a bola toda, tendo prometido resolver 
ou minimizar este sofrimento da população da periferia. 
Por causa destes engarrafamentos e mau estado das 
estradas, no interior do bairros, muitos moradores com 
viaturas cortam o caminho, como se I diz na gíria, para 
fugir os engarrafa mentos. Entram pelos becos, levando-
- os a fazer movimentos semelhantes ao dos taxistas. 

É este o dia a dia em Luanda, uma cidade que já ins-
pirou poetas e cantores. Nesta época do ano, tudo se 
torna mais complicado. É um verda deiro calvário para 
a maioria dos seus habitantes., com realce para os da 
periferia. 
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10.5  Costa marítima é um atentado  
à saúde pública
Semanário Factual
De 19 a 26 de Março de 2011

O cenário, patente há mais de três anos, após as quedas 
chuvas que des truíram o Centro de For mação de Pescas 
(CE FOPESCAS), mostra a destruição de mais de seis 
campos agrícolas e de residências nos bairros Paraíso, 
Cerâmica, alem de viaturas soterradas no mar e mais de 
900 desalojados. 

Trabalhadores de em presas privadas e cidadãos volun-
tários empenham-se, diariamente, para o restau ro eco-
lógico da costa ma rítima, mas a falta de in centivo e de 
meios apro priados para uma limpeza geral e eficiente 
implica negativamente para a saú de pública dos utentes. 

A costa, tida pelo cor po de Bombeiro da Polícia Nacional 
perigosa para os banhistas, não possui equi pas de salva-
-vidas quando os cidadãos, por negligên cia, permane-
cem em lo cais, cuja permeabilidade da terra e a sua com-
posição rochosa é frágil. 

De acordo com fonte das operações da 37a es quadra da 
sede municipal de Cacuaco, o péssima es tado ecológico 
da costa marítima deve-se à falta de higiene das peixei-
ras e dos pescadores que conside ram o mar um lugar de 
de pósito dos seus fragmen tos pútridos e restos das suas 
pescarias.
 
“Não têm sido fre quentes casos de afoga mento nestas 
praias, mas, quando tal sucede, é por que ocorreram nos 
locais proibidos pela corporação de bombeiros. O outro 
pe rigo que apresenta a costa é a presença de diversos 
sedimentos no fundo mar inho, derivados de carros e de 
embarcações destruídas pela chuva de Janeiro de 2007”, 
afirmou a fonte. 

Considerou que”os meios rolantes que possuí mos nas 
são suficientes para uma costa de mais três quilómetros, 
logo as sinaléticas facilitam-nos ape nas fiscalizar outras 
áreas de maior frequência popu lacional. Mas, tudo esta-
mos a fazer para, nos pró ximos dias, termos a costa do 
Norte de Luanda limpa e pouco nauseabunda. 

Os pescadores nega ram as acusações advindas da 37ª 
esquadra da Polícia Municipal e criticaram o corpo de 
bombeiros, por nada resolverem, a fim de impedirem 
os casos de afogamentos que se regis tam em feriados, 
em festas em fins-de-semana, as sim como pelos moto-
queiros que frequentam a beira-mar para práticas 
de”rachas”(corridas). 

Cândido Eliseu, pes cador há 20 anos, afirmou não 
existirem contentores para o depósito de lixo em toda  
a costa do município de Cacuaco, o que con trasta com  
a iniciativa da restauração ecológica da mesma.  
“O único lugar que as peixeiras têm para o depósito de 
lixo é o mar”, informou. 

A ecologista Paula Martins aconselhou os cidadãos 
utentes da praia das Antenas, do CEFO PESCA e da 
Vila de Ca cuaco a não frequentarem as praias quando 
o mar expulsar os resíduos sóli dos e outros fragmentos 
marinos, dada a com posição de algumas espé cies que 
são nocivas à pele humana. 

A professora considera tardia a limpeza definitiva da 
costa, em contraparti da, louva a iniciativa para se colma-
tar tal situação, uma vez a praia ser fre quentada também 
por cri anças e adultos de Viana e da Funda. 

10.6  Devastação das florestas leva a 
catástrofes
Jornal de Angola
22 De Março de 2011

A ministra do Ambiente enco rajou, ontem, os angolanos 
a me lhor preservarem as florestas, pois a sua devastação 
pode au mentar as calamidades naturais e ter consequên-
cias para a saú de humana. 

Em declarações à Angop, por oca sião do Dia Mundial 
da Floresta, as sinalado ontem, Fátima Jardim sus tentou 
que a devastação desses espa ços verdes por queimadas, 
e não só, continua a pôr em perigo a vida de muitas 
pessoas, espécies animais e plantas, situação que”não 
compensa a própria biodiversidade”. 

Segundo a ministra, a prática das queimadas é mais 
notória nas comu nidades, onde alguns cidadãos fa zem 
o corte de árvores para a produ ção de carvão vegetal  
e a exploração de lenha para a comercialização. 

“A medida que cortamos as flo restas, as ravinas e as 
catástrofes naturais podem aumentar, caso não sejam 
tomadas medidas de mitiga ção”, alertou. 

Defendeu ainda que se imponham medidas mais ade-
quadas contra este mal, tendo em conta a importân cia 
que as florestas e as árvores no geral têm para a vida 
das pessoas no planeta terra. No quadro do licencia-
mento ambiental da exploração de florestas, o sector que 
dirige, em par ceira com o Ministério da Agricultu ra, 
vai reforçar as medidas de contro lo das zonas florestais 
de Angola, uma vez que muitas têm falta de guardas. 
Acrescentou que os desa fios de utilização dos recursos 



Development Workshop — CEDOC 05/2011 — 70  

naturais, sobretudo das florestas, devem ser cada vez 
mais sustentáveis. A mi nistra sugeriu o envolvimento 
das comunidades para melhorar a pro tecção das flo-
restas, e a sua cons ciencialização para a importância 
que as mesmas têm no quotidiano, situação que passa, 
também, pela melhoria das suas condições de vida. 

Para as áreas onde se desenvolve uma agricultura 
intensiva, disse ha ver necessidade de se fomentar  
a re florestação ao longo dessas zonas, com vista a com-
pensar as árvores devastadas.
“Por cada hectare de terra cultiva da, os agricultores 
devem plantar uma árvore, com vista à reposição dos 
danos causados, assim como à melhoria dos solos”, disse. 
Esclareceu ainda que com o apoio de outros sectores  
e das associações ambientais, o sector que dirige está  
a empreender esforços com vista à redução da devasta-
ção das flores tas no país. 

Pesquisas realizadas indicam que, em todo o mundo, as 
florestas co brem 31 por cento da área terrestre, servem de 
casa a 300 milhões de pessoas e garantem a sobrevivên-
cia de 1,6 mil milhões de pessoas. 

Assim, a Organização das Nações Unidas mostra o papel 
fundamental das pessoas na conservação e ex ploração 
sustentável das florestas que garantem o seu habitat, 
a di versidade biológica e a estabilida de para o clima 
mundial, além de serem fonte de alimentos, medica-
mentos e água potável. 


