
Governar sem perspectiva 
Terra Angolana... 
03-02-07 
 
Caiu bastante chuva sobre a capital do país e os danos 
São esses, aos olhos de todos. Mais do que simples obra 
Da natureza, as enxurradas levantaram o véu da 
Governação que temos. 
O que na verdade transpareceu aos olhos dos luandenses 
Depois do vasto leque de destruições que a 
Chuva deixou é o que já se pode chamar de insuficiências 
No sistema de governação que Angola possui. 
Sobre o governador de Luanda e seus subordinados 
Esta devia servir de chamada de atenção para a 
Percepção de que a governação faz-se junto e para os 
Governados e nunca a partir apenas dos escritórios 
Climatizados. Ou seja, a proximidade com o cidadão 
Permite tomadas de posição que se coadunam com o 
Que o povo quer. 
É comum dizer-se em vários círculos da capital que 
Uma boa prestação do Executivo de Capapinha, cujo 
Exemplo se devia alastrar aos restantes governantes do 
País, passaria pela governação de proximidade, através 
De deslocações permanentes e frequentes dos dirigentes 
Do mais alto escalão aos municípios para se inteirarem 
"In loco" dos problemas e insuficiências dos 
Subordinados. 
Entre ir à Samba, aqui bem próximo, apenas para ver o 
Povo encharcado com os bens todos a boiarem sobre 
As águas das chuvas e ir lá uma ou duas vezes por 
Semana em companhia do administrador municipal, 
Entidade comunitária, sobas e líderes religiosos, trocar 
com eles experiências sobre como gostariam de ser 
Governados, seria melhor ficar com a última opção. 
Bons governantes, que tenham encarnado com realeza 
As condições de vida da população sobre sua 
Responsabilidade, precisam de escutar o que se diz 
Contra si, sobre S1 e sobre o que fazem, para saberem 
Avaliá-lo e tomarem decisões que se ajustem às 
Verdadeiras aspirações dos cidadãos. 
Registe-se que não foi com bom agrado que a 
Sociedade, sobretudo luandense, acolheu alguns pronunciamentos 
Do governador de Luanda na conferência 
De imprensa que realizou dia 24, na sede do 
Governo da província, justamente um dia depois da 
Sua deslocação à Samba e outras zonas sinistradas, ao 
Dizer de forma irónica que o Governo avisou, mas 
Como a população acreditou na ONG SOS Habitat, 
Agora sobra para o Governo". 
Para muitos moradores de zonas afectadas, as palavras 
Do governador foram chocantes, na medida em que, se 
O Governo olhasse para aqueles que são tidos como 
Seus parceiros na acomodação da população, muitos 
Problemas seriam resolvidos atempadamente. 
No caso das ONG's vocacionadas para a defesa dos 



direitos habitacionais dos cidadãos, tudo quanto foram 
fazendo na sua acção filantrópica foi tão somente 
alertar os governantes no sentido de garantirem 
condições aceitáveis desde as de segurança às de 
sanidade, nos locais de residência. Quanto a isso, o 
Governo ficou a perder, porque até mesmo o afamado 
Zango não foi capaz de suportar as chuvas que se 
abateram sobre Luanda. Simplesmente as casas ficaram 
alaga das, inclusive no próprio projecto Nova Vida 
houve casas que meteram água. 
Então o problema é de aparente negligência na prática 
de um sistema de governação afastado dos interesses 
da população. Foram disponibilizados 10 milhões de 
dólares para colmatar os problemas da população 
sinistrada, mas já se vai dizendo que não bastam para 
quase nada. Essa população vai abrigar-se 
provisoriamente em tendas. O que será delas depois, 
não se sabe!.. 


