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1 REDUÇÃO DA POBREZA 

   E ECONOMIA 

1.1  Programa integrado de 
desenvolvimento quer reduzir á 
metade da podreza extrema.
Jornal de angola
08 de julho de 2011 

Rosa Pacavira, que falava no final de uma visita à pro-
víncia do Bié, afirmou ser preocupação do Execu tivo a 
melhoria das estradas secun dárias e terciárias, a conces-
são de créditos para os camponeses e co merciantes do 
campo e a criação de mercados rurais. 
Satisfeita com a execução física e financeira do referido 
programa no Bié, recomendou aos membros do governo 
local, e em especial aos administradores municipais, 
maior empenho no estudo e elaboração de projectos que 
vão permitir ao Exe cutivo alcançar êxitos. 
Rosa Pacavira participou ontem na sexta reunião 
técnica dos admi nistradores municipais do Bié, que 
abordou a implementação de diver sos programas do 
Executivo, com destaque para o Municipal Integra do 
de Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza. A 
reunião foi orientada pelo governador da pro víncia, 
Boavida Neto. 
Por seu turno, os administradores municipais do Bié 
recomendaram uma melhor concessão do crédito agrí-
cola e a adopção de medidas que aperfeiçoem a execução 
do Programa Municipalizado de Saúde. 

De acordo com o comunicado fi nal, manifestaram a sua 
preocupa ção com a exploração desenfreada de inertes. 
Além disso, discutiram questões como o absentismo dos 
professores colocados nas zonas ror o empenho efectivo 
dos administradores municipais na fase de actualização 
do registo eleitoral recepção dos refugiados angolanos 
países vizinhos, que regressaram voluntariamente ao 
país. 
Durante o encontro, Boavida N to pediu aos adminis-
tradores municipais uma maior intervenção nos progra-
mas dos sectores saúde, educação, saneamento básico e 
aumento da produção agrícola nas comunidades. 

Considerou, por outro lado, que o Programa de Combate 
à Pobreza I um novo alento na solução dos problemas do 
povo, mas defendeu que deve haver uma participação 
activa dos administradores municipais. 
No quadro do referido programa, Executivo está a 
investir mais de 200 mil milhões de kwanzas, es tando a 
execução dos projectos na ordem de 87 por cento. Dos 
cerca de 200 projectos, adian tou Boavida Neto, consta a 

constru ção de escolas, postos de saúde, resi dências para 
os técnicos, melhoria do abastecimento de água potável, 
ener gia eléctrica, reabilitação de estra das e outras acções. 
A província do Bié tem nove municípios: Cuito, Andulo, 
Cuemba, hinguar, Chitembo, Kamacupa, Katabola, e 
Kunhinga. Ocupa uma área territorial de 70.314 qui-
lómetros quadrados e tem uma população estimada em 
dois mi lhõe.

1.2  A mais cara cidade do mundo
Jornal angolense 
de 16 a 23 de julho de 2011

A pesquisa, da autoria da Mercer, uma con sultaria das 
mais prestigiadas do mundo, volt a colocar a cidade de 
Tóqu io, Japão, na segunda posiç ão e N’Djamena, no 
Chade , em terceiro lugar. Mosc ovo vem a seguir na 
quarta posição, com Genebra em quinto e Osaka em 
sexto. Zurique subiu uma posição para a sétima do 
ranking, enquanto Hong Kong caiu para o nono lugar 
e em déci mo lugar São Paulo, Brasil, enquanto que a 
cidade de Carachi, no Paquistão, é a mais barata, onde o 
custo de vida é três vezes mais baixos e Angola. 

Note-se que nesta pesquisa, a cidade de Nova York, 
Estados Unidos da Amé rica, é usada como base e serve 
de comparação para todas as outras. Os movi mentos 
cambiais são medi dos em relação ao dólar ame ricano, 
sendo que o custo de moradia, que é em geral a maior 
despesa dos expatria dos, joga um papel impor tante na 
classificação das cidades. 

Segundo Nathalie Cons tantin-Métral, pesquisadora 
sénior da Mercer e responsá vel pela compilação anual 
do ranking, as empresas mul tinacionais perceberam há 
multo tempo a vantagem competitiva de uma força de 
trabalho de mobilidade glo bal, embora o desafio per-
manente seja equilibrar os custos de seus programas de 
expatriados. 

Nathalie acrescenta que flutuações cambiais, infla ção, 
instabilidade política e desastres naturais são fac tores 
que influenciam o custo de vida para os expa triados, 
sendo por isso essen cial que os empregadores en tendam 
o impacto desses fa ctores para conter gastos e assegurar 
a retenção de fun cionários qualificados com ofertas de 
pacotes de remu neração competitivos. 

“As flutuações cambiais resultantes destes factos e o 
impacto da inflação em mer cadorias e serviços – em 
es pecial DO combustível, cau saram certa reorgani-
zação do ranking,” acrescentou Nath alie, para depois 
dizer que em geral, o custo de vida nas cidades euro-
peias per maneceu relativamente está vel, enquanto na 
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África o quadro é desigual em vir tude da disponibili-
dade lim itada de acomodação, o que causa aumento 
no custo de vida em algumas das princi pais cidades. 
A pesquisa envolve 214 cidades em cin co continentes e 
mede o cus to comparativo de mais de 200 itens em cada 
local, inclusive moradia, trans porte, alimentação, ves-
tuário, utilidades domésticas e entretenimento. É a mais 
abrangente pesquisa de cus to de vida do mundo, tendo 
como objectivo auxiliar as empresas multinacionais e 
governos a definirem os sub sídios aos seus funcionários 
expatriados. 

1.3  O fosso entre ricos e pobres 
Folha 8 
23 de Julho

Sendo do conhecimento geral que Angola é um dos 
países do mundo com maiores e mais ricos recursos 
naturais, custa muito admitir, perante o aflitivo cenário 
de vida do seu po bre, sofredor e sacrificado povo, que tão 
enorme malapata se tenha abatido sobre ele. E quando 
nos de bruçamos sobre o seu caso suis generis, com a 
sua guerra fratricida, na qual a esmagadora maioria dos 
seus filhos sofreu os maiores dissabores por toda a parte 
no país, com muitos deles a morrer no mato por obra 
da fome, dos mosquitos e, sobretudo, dos seus próprios 
irmãos, enquanto uma míngua de sortudos se refaste-
lava nos nimbos de uma riqueza usurpada, como esses 
que se candidatam à compra de residên cias que custam 
milhões de dólares, dá vontade de questionar se Deus 
real mente existe. E, passados cinco anos, quando chega-
mos ao fundo da questão na análise dessa imensa miséria 
(material e moral), deparamo-nos com um constato tão 
aterrador como ontem. Em 2006, o total dos depósitos 
bancários existentes em Angola totalizava mais de 2,5 
biliões de dólares, enquanto o número de depositantes, 
que não ultrapassava os 2,2 por cento da população de 
Angola, ou seja, num total de uns 16 milhões de habi-
tantes apenas qualquer coisa como 400 mil pessoas 
eram titulares duma conta bancária. Discrepância sim-
plesmente ABISMAL. 

Ora o que é aterrador é que hoje por perto paramos, 
pois essa discrepância foi rectificada à maneira ango-
lana, com um fenomenal crescimento de fundos mil-
ionários e uma mais que sofrível melhoria no que con-
cerne as mais modestas poupança familiares. E o drama 
aqui anunciado é o crescer do fosso entre ricos e pobres, 
uma espécie de bolha inflacionária que transformará os 
ricaços de hoje em futuros resquícios nauseabundos da 
Humanidade. 

1.4  Empresários no combate à pobreza 
Jornal de Angola 
23 de Julho de 2011

Os empresários da Associação Agro-Pecuária Industrial 
e Co mercial da Huíla (AAPCIL), anun ciou, na quarta-
-feira, o seu presi dente, vão aumentar as acções que con-
tribuam para o êxito do Programa Municipal Integrado 
de Desenvolvimento Rural e de Com bate à Pobreza. 
António de Lemos disse que tem incentivado os associa-
dos a cola borarem com o governo na cons trução infra-
-estruturas escolares e hospitalares, de água, saneamento 
e rodoviária e noutros projectos, que contribuam para o 
bem-estar das populações. 
“ Temos consciência que boa parte das populações 
passam algu mas necessidades e cabe aos em presários 
uma fatia muito impor tante na resolução dos problemas 
das comunidades, enquanto moto res do desenvolvi-
mento económi co e social”, sublinhou. 
A classe empresarial na Huíla, disse, tem cumprido o 
seu papel, através da criação de postos de tra balho para 
a juventude, oferta a determinadas comunidades de 
escolas, postos médicos e instru mentos de trabalho para 
agricultu ra. “O governo está a fazer um grande traba-
lho, extremamente importante, no combate à fome e à 
pobreza, pois a tarefa não é fácil, uma vez que Angola 
sofreu uma guerra de 30 anos”, frisou. Não é fácil em 
pouco tempo, lembrou, construir escolas, hospitais, 
siste mas de abastecimento de água e energia, estradas 
inter-provincial, secundárias e terciárias em todas as 
comunidades. 
O presidente da AAPCIL referiu que o sector empresarial 
é um par ceiro fundamental neste desafio do Executivo 
de melhorar ás condições de vida das populações, sobre-
tudo as do meio rural, que têm mais dificuldades. 
É necessário, frisou, que em presários, autoridades tradi-
cionais e a população em geral colaborem neste projecto 
do Executivo, quer na construção de infra-estruturas, 
quer na sua conservação. 



Development Workshop — CEDOC 07/2011 — 3  

1.5  Fata faliu com 342 trabalhadores 
sem salário 
Revista economia e mercado
Julho-2011

Tem-se dito que um mal não vem só, e é isto o que se 
passa com a Fábrica de Tubos de Angola (FATA), que 
faliu este ano por falta de financiamento, deixando 342 
trabalhadores sem os salários de um ano, nem as respec-
tivas pensões de reforma por não estarem inscritos no 
Instituto Nacional de Segurança Social (INSS). 

A falência do complexo fabril, que albergava uma fábrica, 
a FATA, uma metalúrgica e um complexo turístico, 
foi declarada por uma comissão de gestão nomeada há 
três anos pelo actual Ministro da Indústria, Geologia 
e Minas, Joaquim David, com o objectivo de relançar 
economicamente a unidade através da recuperação de 
um potencial volume de negócios avaliados em três 
milhões de dólares ano. 

De acordo com um porta-voz da comissão sindical, 
Lucas da Silva, em entrevista ao Novo Jornal, a comissão 
nomeada pautou a sua actuação por sucessivos desca-
minhos dos meios financeiros obtidos com a produção 
dos últimos três anos, cuja facturação rondará os cinco 
milhões de dólares. 

Por outro Jado, segundo um antigo responsável da 
fábrica, Mário Ribeiro, que se manteve no cargo de 
director até 2007, previa-se um rendimento anual do 
complexo industrial de aproximadamente 90 milhões 
de dólares, sendo que do plano estratégico constava um 
financiamento do Banco de Poupança e Crédito (BPC) 
avaliado em 7,5 milhões de dólares, dos quais quatro 
seriam empregues em equipamentos no quadro do pro-
grama de reabilitação e expansão das duas linhas de pro-
dução da fábrica de tubo. 

Outros três milhões de dólares seriam destinados à 
importação de aço, recuperando a unidade para uma 
produção de 30 mil toneladas/mês. Sendo assim, e a ser 
verdade que ainda há três anos a fábrica tinha uma pro-
dução de 12 mil toneladas de tubo por ano, e “não havia 
salários atrasados e as linhas de crédito eram saudáveis 
e activas” como revelaram os trabalhadores ao Novo 
Jornal, obviamente que esta situação vem confirmar as 
acusações da comissão sindical, que igualmente acusa 
os responsáveis dos recursos humanos de criarem uma 
difícil coabitação entre os gestores e os operários, o que 
resultou no afastamento prematuro de Mário Ribeiro. 
Entretanto, um dos três membros da actual comissão 
de gestão, Samuel Mpembele, negou as acusações, ale-
gando que o pouco dinheiro obtido com a comerciali-
zação nos últimos três anos tem sido usado na liquida-

ção dos empréstimos, acrescentando que, em relação ao 
pagamento dos salários, avaliados em 150 mil dólares 
mês, não são liquidados também por ausência de verbas. 

A falência da FATA é em si só um exemplo perfeito de 
má gestão, mas mais grave ainda é o facto de os tra-
balhadores, alguns deles na instituição desde finais 
da década de 60, nunca terem sido inscritos no INSS, 
estando, desta forma, impossibilitados de beneficiar das 
devidas pensões de reforma, situação que os remete à 
indigência. Este é, portanto, mais um caso em que as 
autoridades competentes são chamadas a intervir para 
que a justiça e a solidariedade prevaleçam. 

1.6  Estradas travam sucessos do 
crédito agrícola 
Jornal de Angola 
25 de Julho de 2011

A falta de condições para es coamento dos produtos, 
devido ao mau estado das estradas da província do Zaire, 
tem vindo a dificultar a actividade dos 20 mil agricul-
tores distribuídos em 118 cooperativas e 268 associa-
ções de camponeses, que fazem do campo a “tábua de 
salvação” para a auto-suficiência alimentar e com bate à 
pobreza. 
O sucesso da actividade agrícola no Zaire pode encon-
trar respaldo se os camponeses optarem pelo crédi to 
Agrícola que o BCI está a aplicar. a governador do Zaire, 
Pedro Se bastião, diz que o Programa Crédito Agrícola 
de Campanha, em curso na região, depende muito de 
dois aspectos fundamentais: a proble mática das estra-
das degradadas e a falta de uma rede de transportes 
que possibilite o escoamento dos pro dutos agrícolas das 
sedes comu nais, municipais é provincial para os grandes 
centros de consumo. 
“Sabemos que muitos de vós já produzem há longos 
anos, mas o resultado do vosso trabalho acaba por se 
estragar nas zonas de culti vo, porque não têm a possi-
bilidade de transportar a mercadoria para os centros de 
consumo”, disse. 
Pedro Sebastião teceu estas de clarações à margem do 
acto que marcou na passada semana a abertura do pro-
grama de conces são do Crédito Agrícola, que be neficiou 
na primeira fase 55 agri cultores organizados em coope-
rativas e associações. 
a governador do Zaire afirmou que desde o fim do con-
flito arma do, Angola tem vindo a alcançar níveis altos 
de crescimento eco nómico, situação que, segundo ele, 
ainda não se reflecte positiva mente na vida de todos os 
cida dãos, principalmente os habitan tes das zonas rurais. 
Por essa razão, continuou, o Pre sidente José Eduardo 
dos Santos orientou a execução a nível rural do Crédito 
agrícola. Um projecto  que, no seu entender, procura, 
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levar os ganhos do crescimento eco nómico a todas as 
regiões de Angola, sobretudo as zonas rurais, onde as 
populações mais sofreram as agruras da guerra. 
a governador pediu, por isso, o – -envolvimento efectivo 
dos administradores municipais, comu nais e autorida-
des tradicionais no programa, para que nenhuma parte 
da província se sinta excluí da do processo. 
Pedro Sebastião mostrou-se sa tisfeito com os passos 
dados, ape sar das dificuldades, e disse: 
“Agradecemos a todos que con tribuíram para que 
este programa se concretizasse na província do Zaire. 
Garantimos que vamos fa zer tudo o que estiver ao nosso 
al cance para que este crédito sirva de facto os interesses 
da nossa po pulação”, rematou.
 
Agricultores 
Maria Diavua, da associação fa miliar de Mbococo, na 
aldeia da Bela Vista, comuna do Luvo, onde cultiva 
mandioca, laranja, banana, a ananás e repolho, diz 
que enfren tam muitas dificuldades, por não possuírem 
meios para transportar os produtos até ao município do 
Soyo, um dos mercados mais com petitivos da província 
do Zaire. 
Apontou a escassez de semen tes agrícolas, dinheiro 
para pagar. os trabalhadores e aumentar novas áreas de 
cultivo, tendo em conta o longo período que já traba-
lham a terra. “Temos transportado os sa cos de couve e 
outros produtos na cabeça, do campo até ao mercado 
transfronteiriço do Luvo”, afirma. 
A presidente da União Nacional dos Camponeses de 
Angola (UNA CA) no Zaire, Amélia Alice Calas se, con-
firmou o cenário que os mais de 20 mil camponeses da 
provín cia atravessam. 
“O camponês não tem dinheiro, instrumentos de tra-
balho, nem meios de transporte. A pobreza está muito 
acentuada no meio ru ral e, por isso, o Executivo tomou 
a iniciativa certa, ao ajudar os camponeses com material 
de cul tivo para diminuir a fome e a po breza”, disse.
 
Assinatura de contratos
Manuel Sarinento, da cooperativa TKS, recebeu 
crédito de 291 mil Kwanzas. No acto formal da 
entrega do crédito esteve o presidente do Conselho de 
Administração do Ban co Comércio e Indústria (BCI), 
Adriano Pascoal, e o vice-ministro da Agricultura para 
os Recursos Florestais, André de Jesus Moda. Manuel 
Sarmento recebeu ainda um kit simbólico composto por 
duas en xadas e uma catana. 
O presidente do Conselho de Ad ministração do BCI 
informou aos presentes que 55 camponeses afec tos à 
cooperativa BKS, 14 agricultores da associação Zola 
e um camponês individual receberam naquele dia o 
crédito agrícola de campanha num montante equiva-
lente em Kwanza a cinco mil dó lares americanos. 
Adriano Pascoal acrescentou que o Estado, por consi-

derar os campo neses como uma força importante do 
teci do social, deseja que esta franja da sociedade assuma 
a responsabili dade de ter uma participação activa no 
processo de recuperação econó mica de Angola. 
“A oportunidade está aqui, vocês têm tudo para poder 
trabalhar e mudar o curso das vossas vidas. O Executivo 
espera que vocês produ zam, tanto para o consumo fami-
liar, como também para vender no mercado”, enfatizou. 
Para isso, o Executivo vai cus tear 16 por cento dos juros 
do crédito e os camponeses pagam num ho rizonte de dez 
meses apenas cinco por cento de juros, de modo a pre-
venir o sufoco financeiro atinente aos custos do crédito. 
“Para um camponês que faz um crédito de mil dólares, 
reembolsa apenas os mil dólares do crédito mais 50 
dólares dos juros. Os res tantes 150 de juros, o estado é 
que vai pagar.”, esclareceu Adria no Pascoal. 
Reemb9lso e acesso ao crédito Adriano Pascoal afirmou 
haver possibilidades dos agricultores be neficiários do 
crédito agrícola de campanha pagarem em dez meses os 
valores cedidos pelo banco, ten do em conta a colheita e 
venda de hortícolas e cereais plantados ao longo desse 
período. 
Para facilitar o acesso ao crédi to de todos os agricul-
tores interes sados, foram criados comités de pilotagem 
do Crédito e grupos téc nicos de acompanhamento ao 
ní vel local, que trabalham em es treita coordenação com 
as autori dades municipais, comunais, tra dicionais, enti-
dades religiosas, direcção provincial da agricultura e o 
BCI, com a finalidade de identificar ao nível individual 
e das as sociações de camponeses pessoas que tenham o 
perfil adequado pa ra o acesso ao crédito. 
Uma vez identificados os cam poneses, os técnicos do 
grupo de acompanhamento, em estreita coor denação 
com o BCI, reúnem os pro cessos necessários para 
que sejam elegíveis à obtenção do crédito agrícola de 
campanha. 
A intenção do Executivo reside na possibilidade dos 
camponeses darem um salto, da condição de micro 
camponês para médio. O camponês que faz depósitos 
4 e reembolso regular ao banco, es tá habilitado a outro 
montante su perior de empréstimo, esclareceu Adriano 
Pascoal. 
O responsável do BCI citou que devido a situações de 
fraca res ponsabilidade que tiveram lugar no passado, o 
Executivo enten deu atribuir o crédito em espécie, seja 
sob forma de concessão de instrumentos de trabalho 
para a agricultura ou imputes para o de senvolvimento 
agrícola.
“A nossa experiência mostrou que a outorga de crédito 
em dinhei ro é problemática, porque, nalguns casos, exis-
tiram camponeses que, por não assumirem plenamente 
a responsabilidade, direccionavam os empréstimos para 
outros fins que não a agricultura”, disse. 
Adriano Pascoal afirmou que os camponeses que não 
forem capa zes de reembolsar o crédito no prazo estipu-
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lado são inscritos na Central de Riscos de Crédito do 
Banco Nacional de Angola e irra diados da obtenção de 
qualquer empréstimo bancário, seguindo- se os procedi-
mentos judiciais que obrigam o endividado a honrar os 
seus compromissos. 
O responsável do BCI solicitou às autoridades muni-
cipais, da agricul tura, os grupos técnicos de acompa-
nhamento e os comités de pilotagem no sentido de 
prestarem toda a aten ção Possível aos preços praticados 
pelo fornecedor de imputes agrí colas e outros materiais 
de produ ção, de modo a que os produtos cheguem ao 
mercado além preço razoável e o agricultor também ti re 
rendimento do seu trabalho.
 
Recursos florestais 
O vice-ministro da Agricultura para os Recursos 
Florestais, André de Jesus Moda, sublinhou a impor-
tância de crédito agrícola de cam panha para a mudança 
da situação económica das populações, refe rindo que o 
“crédito agrícola signi fica credibilidade”. 
O vice-ministro chamou a aten ção dos agricultores para 
cuida rem dos bens que possuem para evitar que lhes seja 
retirado o direito do merecimento. 
“Se forem capazes de interpretar correctamente o inte-
resse do Exe cutivo em atribuir o crédito bancá rio para 
trabalharmos a terra, vão dar conta que tem de ser 
responsá veis nesta tarefa. 
Vocês devem saber repor o di nheiro emprestado para 
ganhar credibilidade junto do banco, de maneira a 
habilitarem-se a outros valores mais elevados”, disse o 
governante, sublinhando que na tarefa de reconstrução 
do país ca da um dos angolanos deve dar o seu contri-
buto a partir da sua área de trabalho. 

1.7  Estamos a reduzir a pobreza 
 na província

Jornal de Angola
30 de Julho de 2011

A situação económica da pro víncia do Blé, durante o pri-
meiro semestre, foi considerada razoável e houve grandes 
avanços nas áreas da saúde, educação, agri cultura, assis-
tência social, des porto, cultura e da família e pro moção 
da mulher. Em entrevista ao Jornal de Angola, o vice-
gover nador para a área política e so cial, Afonso Jorge 
Assafe, explica como foram possíveis os avan ços regista-
dos e as áreas que me recem prioridade do governo pa ra 
reduzir a pobreza na região. 
 
Jornal de Angola – Que avalia ção faz da situação social e 
económica da província?  . 
Afonso Assafe – Assisti mos a um crescimento nos secto-
res sociais e produtivos. A agricultura, desen volvimento 
rural e pescas, incluin do o sector do comércio e da 

indús tria têm avanços visíveis. Regista mos crescimento 
de moagens, de carpintarias, serralharias, transpor tes e 
telecomunicações.
 
JA – Que indicadores tem sobre este crescimento? 
AA – Os indicadores reais estão ligados às quantidades 
de projectos que estão a ser executados nos mu nicípios. A 
estes podemos juntar os projectos que as Administrações 
Municipais estão a executar no âm bito do programa de 
combate à po breza. Há também projectos em execução 
que estão melhorar as condições nas áreas da educação 
e da saúde
. 
JA – Já é possível {alar da redu ção da pobreza no seio das 
popu lações? 
A A – Hoje já não depende da ajuda externa em termos 
da ali mentação. Os apoios do Ministério da Agricultura 
aos camponeses e pequenos ou médios produtores es tão 
a fazer com que a produção agrícola aumente e forneça 
alimen tos para consumo interno e para ex portar para 
outras regiões. Estamos até a criar reservas de sementes 
pa ra a próxima campanha agrícola.
 
JA – Qual é o resultado do pro grama de combate à pobreza? 
AA – Se tivermos em conta a pro dução das nossas, popu-
lações, por exemplo do município do Andulo, podemos 
dizer que no caso da agri cultura é impressionante. Estou 
há mais de 15 anos a trabalhar no go verno do Bié e 
fiquei impressiona do com a quantidade de produtos que 
estiveram expostos na feira do Andulo. Os municípios 
do Chinguar, Catabola e Camacupa tam bém demons-
traram um enorme po tencial agrícola. Os agricultores 
es tão a mostrar a qualidade dos seus produtos e também 
os resultados do crédito de campanha do Execu tivo. Isso 
explica que a pobreza es tá a diminuir.
 
JA – Ainda há casos de fome na província? 
AA’- Quanto à fome, seguramen te que existem em 
alguns casos, porque há sempre pessoas que não querem 
produzir. O governo aposta nos que querem produzir. 
O nosso mercado está bem abastecido de produtos do 
campo com qualidade.
 
JA – Quais os programas ligados ao combate à 
pobreza?  
AA – O grosso dos programas executados nos municí-
pios tem a ver fundamentalmente com o com bate à fome 
e à pobreza, porque têm maior suporte financeiro. As 
acções estão a incidir nos sectores da educação, saúde e 
na criação ha bitações para os quadros técnicos. As acções 
do programa foram identificadas pelas Administrações 
Municipais e aprovadas em reu niões locais de ausculta-
ção e con certação social. 
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JA – Existem fundos específi cos para estes projectos? 
AA – Sim. Há fundos para os pro gramas municipali-
zados de saúde onde as administrações têm verbas para 
intervenções ligadas à saúde pública. Um representante 
da UNI CEF afirmou que no continente africano, só em 
Angola é que há um fundo específico para o sector da 
saúde e que vai levar como expe riência para os restantes 
países

JA – Que políticas estão a ser executados para o escoamento? 
 AA – Nas comunas o maior problema é o mau estado 
das estradas secun dárias ou terciárias. A região de 
Sachinemuna, no município do Cuemba, está a produzir 
arroz, mas o acesso é precário principalmente na época 
chuvosa. O Andulo está a produzir café arábica, mas 
também encontra dificuldade para o seu escoamento. 
Com o programa de reabilitação de algumas vias secun-
dárias e terciá rias levado acabo pelo governo, so bretudo 
nos municípios de Catabola e Andulo. Com o avanço 
da reabili tação do Caminho-de-Ferro de Ben guela, que 
entra em funcionamento em Setembro, pensamos que 
vai ser mais fácil escoar os produtos agríco las. O CFB 
atravessa seis dos nove municípios do Bié.
 
JA – Como está a produção de cereais? 
AA – Existem alguns parceiros privados interessa-
dos neste sector. Em Camacupa, na área da Catenga, 
próximo do rio Cuquema, temos mais de 2.500 hec-
tares onde estão a ser produzidos cereais. Quando o 
embaixador do Japão visitou o B ié mostrou interesse 
em financiar a produção de cereais aqui na provín cia. 
Temos bons indicadores nos municípios de Camacupa, 
Cuemba, Cuito e Catabola, que são grandes produtores 
de cereais. Há um pro jecto aprovado recentemente pelo 
Conselho de Ministros que apoia a produção em grande 
escala na re gião de camacupa.

JA – É possível evitar as importa ções? 
_AA – O objectivo é deixarmos de importar produtos 
que localmente temos capacidade de produzir. Es tamos 
a consumir arroz, farinha de trigo e café importado, 
quando po demos produzir esses bens interna mente. 
Dentro de três anos esta ten dência vai ser invertida, 
porque te mos potencial para isso e os ban cos, através 
dos créditos de campa nha, estão a facilitar o processo de 
produção agrícola.
 
JA – Quais as principais difi culdades para o desenvolvimen to 
da agricultura? 
AA – A principal dificuldade é o escoamento e o governo 
está preo cupado com as vias de comunica ção terrestres 
e ferroviária. Quando o comboio começar a circular 
a vi da da população vai estar facilita da. Claro que os 
investidores, por aos meios, no ano passado tínha mos 
falta de ambulâncias. Agora distribuímos ambulâncias 

em to dos os municípios para facilitar o transporte de 
doentes.
 
JA – Qual é a estratégia para reduzir o número de crianças 
fo ra do sistema de ensino? 
AA – Na área da educação tam bém estamos bem. 
Muitas escolas foram reabilitadas e outras estão a ser 
construídas em todos os municí pios ou comunas. Para 
solucionar o problema de crianças que estudam debaixo 
das árvores, o Governo Provincial adoptou o sistema 
da construção de estruturas com mate riais pré-fabri-
cados. As estruturas ligadas às instituições religiosas, 
como as missões, foram reabilitadas e transformadas 
em escolas para fa cilitar o ingresso de maior número 
de alunos. Actualmente temos mais de 600 mil alunos 
matriculados. 

JA – Que projectos existem pa ra melhorar a distribuição da 
água potável e energia? 
AA – A distribuição de água potá vel já é razoável, mas 
é preciso fa zer ainda mais. Aumentámos o nú mero de 
perfurações e ligações do miciliárias na cidade do Cuito. 
Em termos da energia não teremos muitas dificulda-
des, porque esta mos à espera da energia da barragem 
do Gove e da central de Caluapanda, que entra em 
funcionamen to em breve. Com a falta de indús trias, a 
maior quantidade de energia vai para os domicílios.
 
JA – Como está o projecto de construção de condomínios 
na província? 
AA – Existem empresas privadas que têm projectado 
a construção de condomínios para venda ao públi co 
através de crédito bancário, tal como acontece em outras 
localida des do país. Além dos projectos do governo, há 
igualmente interesse do sector privado em fazer constru-
ções para minimizar o problema da habitação.
 
JA – O que está a ser feito para a promoção do turismo? 
AA – Reconhecemos que o turis mo ainda está fraco. Há 
pouco in vestimento e temos enormes po tenciais, muitas 
belezas naturais. Temos belas margens de rios, cas catas, 
lindas paisagens que deve mos aproveitar. Podemos citar 
co mo referência a localidade de Camacupa, que tem a 
reserva natural do Cuemba, os rios Luando e Ngumba, 
com quedas longas, o Chitembo, onde nasce o rio 
Kwanza. São lugares que devem ser aproveita dos para 
o turismo. 
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1.8  Bolsa família a favor 
 dos mais pobres 

Revista economia e mercado
Julho – de 2011

Embora ainda não exista nenhum projecto palpável, e 
atendendo o alargamento do fosso que separa os milhões 
que vivem extrema pobreza e os pouquíssimos endi-
nheirados, a Bolsa Família, um programa de assistência 
Social, por via do qual se pretende transferir dinheiros 
do Estado às famílias mais pobres do país, é sem sombra 
de dúvida mais uma ferramenta de combate, não tanto 
às desigualdades sociais, mas sobretudo à pobreza que 
ainda grassa na maioria dos lares angolanos. 

Segundo o Semanário Novo Jornal, que veiculou a 
notícia, foi remetido ao Secretariado do Bureau Político 
do MPLA, um Memorando sobre o programa social 
de Transferência directa de recursos financeiros para a 
população em situação de pobreza extrema, que prevê 
prestar mais atenção às áreas rurais, por serem as mais 
afectadas. Ainda não foram adiantadas datas para o 
início do referido programa, no entanto, segundo a 
mesma fonte, o projecto movimentará mensalmente 
40 milhões de dólares, sendo que a implementa-
ção da iniciativa será precedida de um cadastro, a ser 
efectuado por brigadistas, com apoio dos serviços da 
Administração local. Sendo que, segundo estimativas 
internacionais, 37% da população angolana vive com 
menos de dois dólares americanos por dia, os valores a 
transferir poderão chegar até aos 120 dólares norte  ame-
ricanos por cada agregado familiar, o que de facto fará 
alguma diferença na vida destas pessoas. 

No entanto, como se tem dito, de boas intenções anda o 
inferno cheio. Deste modo, espera-se que este programa 
não seja só mais um mecanismo de desvio do erário 
público, sendo necessária uma fiscalização rigorosa 
do Tribunal de Contas e de outras entidades responsá-
veis, para que de facto os beneficiários sejam os mais 
desfavorecidos e não, mais uma vez, os já abastados. A 
ver vamos. 

1.9  Luanda cidade mais cara do mundo 
Jornal semanario factual 
de 16 a 23 de Julho de 2011

A capital de Angola foi considerada, pelo segundo ano 
consecutivo, a mais cara do mundo para expatri ados, 
enquanto a de Carachi, no Paquistão, é a mais barata, 
apurou um estudo divulgado segunda-feira, 11, pela 
AFP. 

O estudo, que analisou 214 cidades e que tem por refe-
rência a cidade de Nova Iorque, é baseado em critérios 
como custo de habitação, transporte, alimen tação, ves-
tuário, entretenimento electrodomésticos. 
O objectivo do estudo é ajudar os governos e empre-
sas multinacionais a avaliar o montante dos prémios 
a dar aos seus funcionários que estão em mobilidade 
internacional.
 
Num ranking dominado por países de África, Europa 
e Ásia, a cidade de Carachi, no Paquistão, foi conside-
rada aquela com menor custo de vida, três vezes mais 
barata do que Luanda. As cidades de Tóquio, Ndjamena 
(Chade), Moscovo e Genebra são as outras cidades que 
fazem parte do top cinco. Brasil. 

1.10  Luanda é a city mais cara 
 do mundo

Jornal folha 8 
16 de Julho de 2011

A capital de Angola foi considerada, pelo segundo 
ano consecutivo, a cidade mais cara para expatriados, 
enquanto a de Carachi, no Paquistão, é a mais barata, 
apurou um estudo. O estudo analisou 214 cidades, e 
tem como referência a cidade de Nova Iorque É baseado 
m critérios como custo de habitação, transporte, alimen-
tação, vestuário, entretenimento e electrodomésticos. 
O objectivo do estudo é ajudar os governos e empresas 
multinacionais a avalia”o montante dos prémios a dar 
aos seus funcionários que estão em mobilidade interna-
cional. Num ranking dominado por países de Africa, 
Europa e Ásia, a cidade de Carachi, no Paquistão, foi 
considerada aquela com menor custo de vida, três vezes 
mais barata do que Luanda. As cidades de Tóquio, 
Ndjamena (Chade), Moscovo e Genebra, são as outras 
cidades que fazem parte do top cinco. 

Alassane Ouattara enxota Sonangol 
A vontade de venderas acções da Sonangol é também 
ditada. pelo apoio demonstrado pelo governo Angolano 
para ex-Presidente ivoiriense Laurent Gbagbo. Presidente 
da Costa do Marfim Alassane Ouattara solicitou que a 
Sonangol venda as acções que tem na refinaria nacio-
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nal da Costa do Marfim (CRS). Resta agora encontrar 
o comprador. Insatisfeito com a falta de capacidade de 
resposta da Sonangol na empresa de refinaria nacional 
da Costa do Marfim (CRS) desde que entrou em Março 
de 2008, o novo ministro da energia, Adama Toungara 
e o chefe do CRS, Joel Dervain foram encomendado 
pelo presidente da Costa do Marfim de encontrar com-
pradores para as acções da Sonangol. Alassane Ouattara 
criticou especifi camente a Sonangol, que detém 22% 
do CRS (Empresa de Refinaria nacional da Costa do 
Marfim), de nunca ter refinado petróleo (crude) na refi-
naria nacional 
“- (CRS) para abastecer petróleo refinado para Angola 
como foi previsto quando da assinatura do contrato 
com Manuel Vicente em Março 2008. Luanda, teori-
camente, levaria o crude angolano para a refinação em 
Abidjan. 

Camponeses do Capungo em dificuldades 
Os camponeses de Capungo, na comuna de Massangano 
(Kwanza Norte) enfrentam dificuldades para transpor-
tação e comercialização dos produtos agrícolas, por 
causa do mau estado da via que liga à aldeia aos princi-
pais mercados do município. 

Em declarações à imprensa, o líder da agremiação dos 
camponeses de Capungo, Moisés Francisco, informou 
que o actual estado do troço km 34/ Capugo, numa 
extensão de 10 quilómetros, tem dificultado os clientes 
a chega rem à aldeia para a compra dos produtos, como 
laranjas, limões, banana, tan gerinas e hortícolas. A 
Associação dos Camponeses da Aldeia de Capungo tem 
45 associados que, na presente época agrícola, produzi-
ram laranja, limão, tan gerina e banana, produtos que 
estão a deteriorar por falta de compradores. O respon-
sável salientou que a localidade da Capungo é poten-
cialmente agrícola. Anualmente é cultivados, em grande 
escala, banana, milho, mandioca, feijão citrina, entre 
outros produtos, mas que acabam por deteriorar devido 
a difi culdades de escoamento, por causa das condições 
das vias. 

Solos aráveis sobaproveitados 
A pensar de ausência de análises laboratoriais recentes, 
os solos no Kwanza-Norte são considerados aráveis e 
abundam os cursos de água. Estes aspectos são impres-
cindíveis agriculturas em geral e, em particular, para a 
horticultura alcançar patamares industriais, sobretudo 
nos municípios de Cazengo, Kambambe e do Lucala, 
favorecidos pelo relevo que ostentam. Impões E’, assim, 
uma nova mentalidade para os produtores, baseada 
na visão empresarial, atraindo técnicos para o campo 
e aquisição de tecnologia. O agrónomo Paulo Sungo 
sugere a escolha dos perío dos de cultivo, por exemplo, 
em montanha com declive tecnicamente aceitável, no 

tempo de maior regularidade das chuvas (Fevereiro, 
Março e Abril), para se efectuar a comercialização a 
partir de Maio. 

1.11  Catambor: a favela da maianga 
Jornal angolense 
30 de Julho de 2011

Nesta semana fomos até ao bairro do Catambor conhe-
cido como “con domínio da alta segurança”, isto ainda 
no Município da Maianga. Para’ quem sai do largo 1º de 
Maio em direcção a ponte do Zamba Dois, antes existe 
uma paragem chamada Mulembeira (é assim denomi-
nada porque existe uma empresa no local com o mesmo 
nome). Em frente a esta empresa que encontramos o 
acesso a entrada do Catam bore.
 
Logo na entrada, encon tramos uma praça onde ven dem 
roupa usada. Os escassos metros da praça existe um 
fontanário que actualmente não funciona, segundo os 
munícipes da zona. Até este perímetro que radiografa-
mos, ainda passam carros, pois que mais adiante já não 
é possível, por causa dos vários becos exis tentes devido 
as construções desordenadas. 

No interior do bairro, é vi sível a falta de saneamento 
básico por toda sua extensão, disseram os munícipes 
que está situação se verifica por falta de esgotos, valas, 
e ausência de contentores de lixo no interior do bairro, 
pois os que existem estão postos na beira da estrada na 
entrada do bairro e, muitas moradoras que vivem na 
parte baixa por vezes não trans portam o lixo ao conten-
tar Há Centro de saúde Públi co, quatro escolas primá-
rias em funcionamentos, sendo que uma delas estar ser 
reabilitada. 

Segundo Márcia José, a cri minalidade no bairro con-
tinua intensa e, actualmente, são grupos de crianças 
dos dez anos em diante que fazem des mandos na área 
usando como armas “garrafas” as mães desses miúdos 
são muitas vezes amea çadas pelos mesmos. 

Márcia disse ainda que o bairro é seguro para os muníci-
pes que vivem na zona, mas para aqueles não vivem 
só podem circular até as vinte horas, porque após este 
horário são assaltados. “Os meliantes são conheci-
dos, mas ninguém têm coragem de denunciar, porque 
os mesmos fazem ameaças. Todos têm medo aqui, 
ninguém quer morrer”, afirmou, tendo acrescentado que 
por conta desta situação o único Centro de Saúde da 
área encerra as portas cedo, com medo dos delinquen-
tes, porque, segundo a fonte que temos vindo a citar, os 
mesmos pulam o muro do Centro entram e utilizam 
o quintal como ginásio “ até o guarda é ameaçado”, 
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contou. Quanto a diversão frisou que para os munícipes 
não há fins – de  semana “ aqui bebem de segunda há 
segunda” caracteri zou o bairro como sendo” hor rível”. 

Já Augusta Joaquim, muní cipe, o bairro é um óptimo 
lo cal para viver, porque não têm problema de energia e 
nem falta de água. No que toca a criminal idade, disse 
que existe, mas em porção pequena com parado com os 
anos anteriores. 

Augusta realçou que os meliantes que fazem desman dos 
não são os moradores da zona, mas sim provenientes do 
bairro Chaba (bairro que fica por detrás da Clínica do 
Prenda) e praticam as suas acções as madrugadas. 
“Aqui em todos os fins-de-semana os Jovens organizam 
festas ao ponto de importuna rem os vizinhos e que por 
vezes termina em confusão, não con seguimos dormir 
por causa do barulho”, lamentou.
O morador Nelson Alfredo louvou o trabalho da polícia, 
porque havia uma escola que agora está a ser reabilitada, 
onde os delinquentes se escon diam a noite, para praticar 
as suas acções, mas a polícia des mantelou este grupo, 
mini mizando os índices de crimi nalidade. 
Por outro lado, disse que o fornecimento de energia eléc-
trica é regular e que o único problema é falta de postos 
de iluminação. Quanto a educação, disse que o bairro 
carece centros de formação profissional. educação, Glose 
que o Oa11TO carece centros de formação profissional. 

Guilherme Simão, mora dor, descreveu o Catambor 
co mo sendo uma “favela”, onde existem grupos como “ 
Goia bas, Lambe Botas, Havaianas entre outros”, que de 
quando em vez tiram o sossego as pes soas. As acções que 
mais prati cam vão desde assaltos de motos rápidas a vio-
lações. De acordo com o mesmo, existe muita união por 
parte dos munícipes. Quanto a formação existem apenas 
dois centros de formação profissional, “Os Peregrino e 
Sekuia” que dispo nibilizam os cursos de Infor mática, 
Inglês e Contabilidade. Demonstrou a sua satisfação 
em relação à agua potável “ o Governo apostou bem 
aqui”, frisou. Guilherme afirma que o único problema 
que afecta os moradores é a falta de sanea mento básico. 
“ Os homens da Elisal não fazem limpeza no interior 
do bairro e, em tempos de chuva ninguém consegue 
transitar por causa das águas paradas e excesso de lixo”, 
denunciou. 

Por outro lado, Guilherme salientou que muitos jovens 
consomem bebidas alcoólicas os jovens estão todos no 
alcoólicas por estarem desempregados. “Bebem para 
esquecer as frustrações, sublinhou, tendo acrescentado 
que existem no bairro dois salões de festas. No final, 
apelou o Governo da Província de Luanda a cons truir 
mais escolas, reabilitar o Centro de Saúde e aumentar o 
número dos enfermeiros para melhor servir a população.

 Já Marcela Félix, outra munícipe, disse que a crimina-
lidade no Catambor não ab range todas as ruas, porque, 
segundo a munícipe, as áreas mais perigosas são a parte 
baixa denominada de “Namuagongo” e a parte de cima 
conhecida como “Mulembeira”, onde ficam alguns 
jovens a lavar carros du rante o dia e que a noite fazem 
assaltos. 

Fomos até a parte co nhecida como Rio Seco, tive mos 
muita dificuldade no aces so a algumas residências, 
por que os becos são bastante estre itos e perigosos para 
quem não conhece, porque segundo con tou Vladimir 
de Oliveira, mo rador, são locais onde os me liantes têm 
ficado para fazer assalto a quem passa seja de dia como 
a noite. Realçou que a criminalidade já havia desa-
parecido, mas que agora inten sificou-se. “Todos os fins-
-de-semana, a partir das vinte e três horas, é perigoso 
passar por aqui”, informou, tendo acres centado que 
em casos de assaltos, a Polícia quando é solicitada não 
a parece. “Não aceitam entrar nos becos, ficam com 
medo”, acusou. 

Para Carla Simão, morado ra, a falta de esgotos é a causa 
principal para falta de sanea mento básico e também a 
não colaboração dos próprios mo radores, que colocam 
o lixo nas pequenas valas existentes. No que toca a edu-
cação, referiu que muitas crianças do bairro ficam por 
conta própria, porque as mães saem de casa pela manhã 
para comercializar os seus produtos e só regressam a 
noite. 
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2  MICROFINAÇAS 

2.1  Bornito de sousa pede adesão das 
mulheres ao micro-crédito
Jornal de angola
08 de Julho de 2011

O ministro da Administração do Território, Bornito 
de Sousa, afir mou-se preocupado com a fraca adesão 
das mulheres ao crédito de campanha, no quadro do 
Programa do Executivo de Combate à Fome e à Pobreza. 
Bornito de Sousa fez esta declara ção na terça – feira, 
durante uma vi sita que realizou ao município de Porto 
Amboim, à margem do en contro nacional que aprovou 
o Pla no Nacional de Ordenamento da Or la Costeira 
Angolana (PNOOC), realizada no Sumbe. 

O ministro salientou que a fraca adesão a este programa 
torna as mu lheres pouco competitivas na produ ção e 
comercialização de produtos agrícolas, empurrando-as 
para uma maior dependência dos homens. 
Para alterar esta situação, pediu aos dirigentes e respon-
sáveis dos diversos sectores da economia pa ra terem mais 
atenção com as mu lheres que, segundo ele, são as que 
mais enfrentam os desafios na cria ção e educação dos 
filhos. 

Bornito de Sousa tomou conheci mento dos principais 
problemas que afectam o município, como a falta de 
escolas, hospital e de infra-estru turas técnicas, como 
valas de drena gem das águas. 
Outra situação que inquietou o ministro e a sua comi-
tiva prende-se com a falta de apoio aos pescadores e à 
empresa Peskwanza, por a pesca ser uma das principais 
fontes de sus tento das famílias. 

O excesso crescente de alunos fo ra do sistema de ensino, 
actualmen te na ordem dos 30 mil, foi outra preocu-
pação manifestada pelas au toridades do município 
do Porto  Amboim, tendo o titular do Ministé rio da 
Administração do Território (MAT) dado algumas 
orientações. 
“Só proporcionando ensino e co nhecimento de quali-
dade às crianças e adolescentes, vamos poder, de for ma 
segura, preparar urna nova An gola para os angolanos”, 
defendeu. 
O titular do MAT considerou ser necessário haver 
mais intercâmbio entre o Executivo e os membros dos 
Conselhos de Auscultação e Con certação Social. 

2.2  Camponeses satisfeitos com 
crédito agrícola
Semanário Factual 
De 09 a 16 de Julho de 2011

 A cidade do Uíge completou 94 anos de existência. A 
centralidade encontra-se em franco crescimento, a julgar 
pelos investimentos em curso. As principais ruas da 
cidade do Uíge beneficiaram de obras de reabilitação, no 
quadro de uma iniciativa do Governo Provincial local, 
que recuperam cerca de 25 quilómetros de estradas. 
A cidade ganhou infra-estruturas, nomeadamente 
supermercados e institutos médios. Nos arredores, estão 
em curso obras de grande impacto. 

O governador do Uíge, Paulo Pombolo, solici tou 
segunda-feira, 4, aos camponeses da localidade do 
Tange, dois quilóme tros a sudeste da cidade da pro-
víncia, para aderirem ao programa Crédito Agrí cola de 
Campanha, com vista a aumentar a pro dução agrícola e 
a comba ter a pobreza na comu nidade. 
Paulo Pombolo, que falava aos habitantes lo cais, no 
quadro de uma vi sita de campo, inserida nas comemora-
ções das festas da cidade do Uíge, infor mou o Governo 
ter dis ponível cerca de 350 mi lhões de dólares para 
efeitos de crédito aos cam poneses do País. 
“Colocou-se aqui o problema dos camponeses que pre-
cisam de instru mentos de trabalho. Não se esqueçam 
que os mes mos estão à vossa dis posição. Há um projecto 
de crédito agrícola de cam panha, criado pelo chefe do 
Executivo, José Eduar do dos Santos, que está a apoiar 
todos os campone ses para desenvolverem a produção”, 
disse. 
O governante, que não precisou o número de 
be neficiários e as localidades já beneficiadas pelo pro-
jecto, disse o projecto cré dito agrícola já estar a ser 
implementado nalguns municípios da província. 
Paulo Pombolo recor dou que os beneficiários não estão 
a receber di nheiro, mas instrumentos de trabalho. O 
mesmo dis se que a aquisição dos ins trumentos de tra-
balho não é grátis, porque deverá ser reembolsado num 
período de 10 meses. 
Tange conta com uma população estimada em quatro 
mil e 565 habitan tes, com uma cooperativa agrícola, 
com 185 associa dos e igual número de associação cam-
ponesa que se debate com a falta de meios de trabalho.
 
Governador entrega viaturas 
O governador da pro víncia do Uíge, Paulo Pombolo, 
procedeu, quar ta-feira, 6, à entrega de três viaturas de 
marca Silluki e outros bens essenciais a três quadros 
que exercer am cargos de direcção na província e que se 
encon tram actualmente doentes. 
O gesto de solidarie dade do governador da província 
está enquadrado no programa das festas do Uíge que 
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celebra os 94 anos da sua elevação à categoria de cidade. 
Trata-se do ex-administrador municipal adjun-
to de Ambuila, Alfredo Ernesto, do ex-presidente da 
Associação das Autori dades Tradicionais, Jaime Neto e 
do professor e an tigo dirigente do secretari ado provin-
cial da JMPLA, Vicente Sanda. 
Falando a termo da visita realizada nas suas respecti-
vas residências, o governante reconheceu o contributo 
que os contem plados deram para o de senvolvimento da 
cultura e de outros sectores da vida da província. 
“Contaremos sempre com a vossa colaboração na qua-
lidade de serem os mais velhos que conhe cem melhor a 
história da cidade do Uíge”, disse. 
Na sua deslocação, o governador foi acompa nhado 
pelos vice-governa dores, administrador mu nicipal do 
Uíge, coman dante da Polícia Nacional e deputados à 
Assembleia Nacional. 
Os beneficiários mani festaram a sua satisfação e com-
prometeram-se con tinuar a dar a sua con tribuição para 
o bem da região, apesar das actuais limitações.
 
Projecto água para todos custa três milhões de dólares 
O governo investiu cerca de três milhões e 100 mil 
dólares americanos para a reabilitação do pro jecto com-
plementar do sistema de captação, trata mento e distri-
buição de água potável para a cidade “do Uíge, cujo 
acto de con signação foi feito quarta- feira, 6, nas ime-
diações do rio Loé, onde se situa o empreendimento por 
rea bilitar. 
O chefe de Departa mento de Abastecimento de Água 
e Saneamento do Mistério de Enérgia e Agua, António 
Quaresma, que avançou a informação durante o acto de 
consignação, disse que o pro jecto, a ser executado pela 
empresa chinesa CEIEC, está inserido nos esforços do 
Executivo, através do programa “Água para To dos”. 
A nível da cidade do Uíge, realçou, o Execu tivo levou a 
cabo, em 2007/2008, a primeira fase da construção de 
raiz do sistema de produção, tratamento ~ distribuição 
de água, com capacidade de produzir oito mil me tros 
cúbicos de água por dia. 
“Com estas acções complementares, preten demos aduzir 
mais seis mil metros cúbicos de água potável por dia à 
cidade do Uíge, perfazendo 14 mil metros cúbicos”, disse, 
adiantando que a melhoria de abastecimento da água 
passa, necessariamente, pelo cuidado na distribuição. 
António Quaresma fri sou que esforços vão ser empreen-
didos, no sentido da montagem da tubagem no sistema 
de distribuição a ser complementada com a colocação 
ainda de cerca de mil ligações domici liárias e de alguns 
chafa rizes na periferia mais car ente.
 
Habitantes satisfeitos com acções do Executivo 
Os habitantes da cida de do Uíge enalteceram, sábado, 2, 
os esforços que o Governo Provincial está a envidar para 
a melhoria das condições de vida da população. 

Os interlocutores fo ram unânimes em afirmar que o 
Executivo está a corresponder, satisfatoria mente, às 
necessidades dos habitantes. 
Como afirmaram, o fornecimento de energia eléctrica 
24/h por dia, dis tribuição regular de água potável, 
melhoria do tape te asfáltico e sinalização das principais 
artérias da urbe, pintura de alguns edifícios e outras 
acções levadas a cabo pela admi nistração municipal, são 
ganhos que satisfazem os citadinos. 
O estudante  do ISCED local, Ernesto Joaquim 
Panzo, disse que a abertura da Universidade Kimpa 
Vita, que corres ponde à Sétima Região Académica, 
abrangendo as províncias do Cuanza-Norte e do Uíge, é 
um ganho a considerar, tendo em conta que, dentro de 
cinco anos, poderá lançar ao mercado de trabalho os pri-
meiros licenciados nos cursos de Direito, Enfer magem, 
Ciências Agrárias, Informática, Contabilida de e Gestão. 
“Reconhecemos que nem tudo pode ser feito ao mesmo 
tempo, mas também há de se fazer mais para atender às 
necessidades dos cidadãos. No caso do fornecimento de 
energia eléctrica e de água potável, já há melho rias em 
relação aos anos transactos”, disse. 
Reconhece o empenho do Executivo local e cen tral na 
distribuição de água e de energia eléctrica aos moradores 
dos bairros periféricos. 
O Uíge está a come morar o seu 94° aniver sário desde que 
foi elevado à categoria de cidade, por Manuel Pereira e 
Júlio To más Berberan, a 1 Julho de 1917. Diversas acti-
vidades culturais, desportivas e recreativas decorrem em 
prol da data. 
Segundo fonte do Comando Municipal da Po lícia 
Nacional, foram mo bilizados cerca de 800 efectivos 
da corporação, para garantir a ordem e a tranquilidade 
durante as festas que encerraram na quinta-feira, 7. 

2.3  Jovens empreendedores fazem 
sucesso na huila 
Jornal de angola.
10 de julho 2011

Miguel Francisco e Antónia Tchi nosole têm em comum 
as idades, 26 anos, e o sucesso no desenvol vimento de 
pequenos negócios de produtos alimentares nas zonas 
urbanas e suburbanas do Luban go, Humpata e Chibia, 
graças à aplicação do programa “Micro-crédito Amigo”. 
As pequenas lojas, construídas na parte frontal do 
quintal de casa e nos bairros, estão apetrechadas com 
mercadorias muito procura das pelas donas de casa e não 
só. Há legumes, frutas e bens da cesta básica. Também 
não faltam as be bidas alcoólicas e refrigerantes. 
As condições postam à disposição dos clientes torna-
ram os recintos comerciais pontos muito frequen tados 
e lotados. Estas performan ces são responsáveis pelo 
sucesso dos dois jovens empreendedores das terras da 
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Chela, que foram ca pazes de planificar, aplicar e gerir 
bem as suas acções. 
Miguel Francisco recebeu a cré dito, em finais de 
Fevereiro, 500 dólares, do Banco de Comércio e 
Indústria (BCI), para fortalecer as suas economias e rea-
lizar a sua ac tividade comercial sem grandes contrarie-
dades. “As minhas econo mias somavam 35 mil kwanzas 
e era pouco para ampliar o negócio”, explicou o jovem 
empreendedor. 

O financiamento surgiu em boa altura, porque estava a 
começar o negócio de batata rena, adquirida na Matala 
e Humpata, além de ma riscos do Namibe. O valor rece-
bido “serviu para duplicar a quantidade de mercadorias, 
vender e ganhar mais, e projectar a criação de pe quenas 
infra-estruturas”. O jovem, que elogia o programa de 
capitalização dos empreendedo res, levado a cabo pelos 
bancos co merciais e pelo Ministério da Ad ministração 
Publica, Emprego e Segurança Social (MAPESS), já se 
considera um homem de sucesso: “tenho quatro bote-
quins repartidos pelo Lubango e Humpata”. 
Não confirmou o reembolso fei to ao banco credor, mas, 
com al gum entusiasmo, confessou estar já no segundo 
crédito, com um valor acima do anterior. O segredo 
reside em “saber exactamente o que os clientes procu-
ram mais, praticar preços acessíveis e fazer com que não 
falte nada”. 

 Antónia Tchinosole apostou num salão de beleza e já 
tem dois empreendimentos com estruturas ain da impro-
visadas. “Tenho dois sa lões, um aqui no bairro da Nossa 
Senhora do Monte e outro no mer cado paralelo João de 
Almeida. To dos eles recebem muitos clientes por causa 
da diversidade de servi ços, eficiência e bons preços”. 
Tchinosole conseguiu fazer o reem bolso antes do prazo 
e perspectivar já uma segunda tranche. “Agora vou 
pedir três mil dólares para comprar novas máquinas na 
Namíbia, alar gar o negócio nos mercados parale los do 
Lubango e da Chibia, no bair ro onde vive a minha mãe”. 
Nos seus salões consegue factu rar diariamente 15 a 
20 mil kwan zas, com excepção para as sextas feiras e 
sábados, dias em que afir ma ganhar “muito mais”. O 
facto de o mercado estar a prosperar dia a-dia anima 
António Tchinosole a alargar o negócio a outros pontos. 
Os dois jovens empreendedores do Lubango empregam 
20 pessoas. Mas este número é maior, devido a dezenas 
de botequins espalhados em vários pontos da provín-
cia da Huíla, prestando vários serviços que, de facto, 
encurtam as distân cias e estão ao dispor dos clientes, 
até noite dentro. O Executivo está apostado na dispo-
nibilização de re cursos financeiros para fazer com que 
os jovens empreendedores da Huíla, e de outros pontos 
do país, concretizem os seus projectos, com o propó-
sito de os lançar no ramo empresarial, gerar empregos e 
di versificar a prestação de serviços. 

O envolvimento de mais pessoas na constituição de 
pequenos negó cios e fortalecimento da economia fami-
liar, entre outros benefícios, já contemplou, na província 
da Huíla, 150 empreendedores, empenhados em acções 
de agropecuária, comér cio e artes e oficioso 
O Ministério da Administração Pública, Emprego e 
Segurança So cial (MAPESS) e o Banco de Co mércio 
e Indústria (BCI) executam a acção ligada ao projecto 
“Micro-crédito Amigo”. Os financiadores almejam que 
cada contemplado “aplique o fundo inicial nas acções 
previstas e te a sucesso”. 
O financiador centra o microcrédito no programa de 
combate à fome e à pobreza no seio das comunida des, 
criado pelo Executivo, e que ga rante aos jovens empre-
endedores a possibilidade de alcançarem suces so, com 
empréstimos que têm uma subida gradual até atingirem 
os 20 mil dólares. Ao esclarecer os pro pósitos do projecto 
“Micro-crédito Amigo”, o director nacional de Em prego 
e Formação Profissional do MAPESS, Leonel Bernardo, 
afir mou que “a sua execução pretende fazer com que as 
pessoas com ideias promissoras de desenvolver alguma 
actividade útil à sociedade o façam sem terem de se pre-
ocupar com a busca de pequenos financiamentos”. 
A comerciante Ana Florinda de fende a continuidade do 
programa para abranger cada vez mais jo vens, haver um 
ponto de partida pa ra o início de qualquer actividade 
comercial e fomentar o auto-emprego. “É preciso ter em 
conta que as coisas grandes partiram do pe queno. Por 
isso, estamos apostados a não decepcionar os financia-
dores e chegarmos à grandeza”. 
Várias províncias abrangidas no apoio o apoio finan-
ceiro concedido através deste programa pelo Ministério 
da Administração Públi ca, Emprego e Segurança Social 
e o Banco de Comércio e Indústria (BCI), começou há 
três anos e rea nimou a prática do comércio, agro-pecu-
ária, artes e ofícios e a criação de pequenas indústrias. 

Os dados da incubadora de em presas do Ministério da 
Administra ção Pública, Emprego e Segurança Social 
atestam que foram contem plados dois mil empreende-
dores das províncias do Uíge, Luanda, Zaire, Lunda-
Sul, Kwanza-Norte, Kwanza-Sul, Bié, Huíla e Namibe. 
Em termos de apoios indirectos, como disse o direc-
tor da incubadora de empresas do MAPESS, Jacinto 
Ferreira, na fase de entrega dos fi nanciamentos, reali-
zada no Luban go, em Março, foram beneficiadas mais 
de cinco mil famílias de dez províncias. O Banco do 
Comércio e Indústria aplica uma taxa bonifi cada de 
1,67 por cento ao mês. 

Os contemplados ficam três me ses sem pagar juros nem 
fazer a res tituição do equivalente a 500 dóla res que cada 
um recebeu. O reem bolso só é feito a partir do quarto e 
até ao 12° mês. 
O administrador nacional para a área comercial do 
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Banco do Co mércio e Indústria, Adriano da Sil va, 
informou que já foram gastos no processo de concessão 
de micro-créditos a jovens empreendedo res mais de um 
milhão de dólares. 

2.4  Camponeses insatisfeitos com 
credito agricola
Jornal folha 8
16 de Julho de 2011

Os camponeses reclamam a falta de apoio quanto o 
es coamento da produção agrí cola, dentro do âmbito 
da ajuda prestada pelo gover no ao atribuir ou conver-
ter os valores em instrumentos agrícola e fertili zantes. 
Os mesmos acham retrógrado e desnecessário quanto ao 
modelo de ajuda. 
Apesar de o valor não facilitar uma outra modalidade 
de uso, os cam poneses precisam de adquirir meios para 
possibilitar e facilitar o escoa mento dos produtos aos 
pontos de distribuição ou venda. 
E de realçar que esta ajuda financeira, ronda numa média 
de cem mil kwan zas por camponês e é reembolsada num 
prazo inferior a dez meses, e muitos agricultores sentem 
– se inca pacitados de cumprir com o contrato acordado 
com o Banco por falta de transporte. 

No quadro do programa ao combate a fome e a pobreza, 
o governo está a forçar a família camponesa a alargar 
as suas áreas de produção para permitir o aumento da 
produção e criar riquezas para as famílias e o País. Os 
agricul tores que se encontram na condição de emprés-
timo, dizem acarretar divi das por falta de meios que 
possibilidade se ainda com várias dificuldades para a 
distribuição de seus produtos, sem o apoio do Estado, 
e sem créditos bancário os camponeses têm de desem-
bolsar aproximadamente 130 mil Kz, no aluguer de um 
camião con cernente a transportação dos produ tos do 
campo às cidades.
 
Dina Feliciano, de 38 anos de idade, é empresária agrí-
cola há dez anos, e possui uma fazenda no município 
do Cassongue, província do Kwanza-Sul e conta com 
quinze funcionários, a mes ma diz desempenhar uma 
actividade muito difícil “só continuo, por ser cam ponesa 
há muito tempo”. Desabafou. Para distribuição de seus 
produtos como tomates, pepinos e outros produtos ao 
interior de todo país, “dona” Dina tem gasto 100 mil Kz 
para o escoamento de sua mercadoria do Kwanza-Sul a 
Luan da. Durante o percurso “ainda temos de pagar mil 
kwanzas aos polícias em cada controle dos quinze em 
que passamos”. Contou a mesma. 

A empresária diz necessitar de uma via tura, tractor e 
electro-bomba para mel hor desenvolver as suas acti-
vidades, de acordo a nossa interlocutora as zonas do 
Pamangala, Kassongue e Waku kun go são as localida-
des que se encontram 

2.5  Camponeses associados procuram 
empréstimos
Jornal de Angola 
20 de Julho de 2011

 
Um total de 47 associações de camponeses, filiadas 
na Confe deração das Associações dos Camponeses e 
Cooperativas Agropecuárias de Angola (Unaca), na pro-
víncia do Bié, solici taram este ano crédito agrícola de 
campanha aos bancos Sol e de Poupança e Crédito. 
A informação foi avançada na segunda-feira à Angop, 
na cida de do Cuito, pelo presidente da Unaca no Bié, 
Mariano Sassoma, que sublinhou que o gover no provin-
cial, em parceria com os beneficiários, encaminhou os 
processos para o crédito agrí cola em tais bancos. 
Mariano Sassoma acrescen tou ainda que o governo da 
pro víncia do Bié tem trabalhado com as agências desses 
dois bancos para continuarem a apoiar os camponeses e 
peque nos agricultores. Associados, através do programa 
Crédito de Campanha Agrícola. 
O crédito de campanha, afir mou, facilitará os benefici-
ários na obtenção de fertilizantes, se mentes, charruas e 
gado para tracção animal. 
O Executivo angolano está a implementar um programa 
de crédito agrícola de campanha para ajudar os campo-
neses a ad quirirem os meios necessários para cada época, 
permitindo  lhes produzir. 

2.6  Camponeses beneficiam de crédito
Jornal de Angola 
20 de Julho de 2011

. 
Centenas de camponeses de dez cooperativas agrícolas 
do município de Cangola, recebe ram, na segunda-feira, 
do Banco Poupança e Crédito (BPC) vários instru-
mentos de trabalhos, no âmbito programa “Crédito.de 
Campanha Agrícola”. 
Tractores, charruas, moinhos, carros de mão, botas de 
borracha, pás, machados, catanas, limas, rolos de arames 
farpados, motos ser ras moto bombas, pulverizadores, 
capas de chuva, adubos e semen tes de tomate, repolho e 
de cebola fazem parte dos instrumentos re cebidos pelos 
agricultores. 
O gerente coordenador das agências do BPC no Uige 
disse que, nesta primeira fase, foram disponibiliza-
dos cerca de 40 mi lhões de Kwanzas aos associados de 
Cangola. José Teca afirmou que o município tem 18 
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coopera tivas – com 623 associados no total mas que 
agora vão ser aten didas apenas dez. 
O administrador de. Cangola, Luís dos Santus afirmo 
estar satisfeito por município ter sido primeiro escolhido 
no quadro do projecto de desenvolvimento agrícola que, 
referiu, vai fortalecer e dinamizar os pequenos e médios 
agricultores. 
Artur Augusto, um dos agri cultores que beneficiou do 
empréstimo, disse que com os meios que recebeu vai 
poder contribuir para desenvolvimento da cooperativa 
de que faz parte e ajudar a minimizar a fome na região. 
Marcus Kissanga, outro agricultor, também afirmou 
que os meios recebidos vão contribuir para au mentar a 
produção na localidade. 

2.7  Camponeses associados procuram 
empréstimos
Jornal de Angola 
20 de Julho de 2011

 
Um total de 47 associações de camponeses, filiadas 
na Confe deração das Associações dos Camponeses e 
Cooperativas Agropecuárias de Angola (Unaca), na pro-
víncia do Bié, solici taram este ano crédito agrícola de 
campanha aos bancos Sol e de Poupança e Crédito. 
A informação foi avançada na segunda-feira à Angop, 
na cida de do Cuito, pelo presidente da Unaca no Bié, 
Mariano Sassoma, que sublinhou que o gover no provin-
cial, em parceria com os beneficiários, encaminhou os 
processos para o crédito agrí cola em tais bancos. 
Mariano Sassoma acrescen tou ainda que o governo da 
pro víncia do Bié tem trabalhado com as agências desses 
dois bancos para continuarem a apoiar os camponeses e 
peque nos agricultores. Associados, através do programa 
Crédito de Campanha Agrícola. 
O crédito de campanha, afir mou, facilitará os benefici-
ários na obtenção de fertilizantes, se mentes, charruas e 
gado para tracção animal. 
O Executivo angolano está a implementar um programa 
de crédito agrícola de campanha para ajudar os campo-
neses a ad quirirem os meios necessários para cada época, 
permitindo  lhes produzir. 

2.8  Pequenos ofícios estão em vias de 
extinção
Jornal de Angola
25 de Julho de 2011

A dificuldade de acesso ao cré dito às pequenas e médias 
em presas tem afectado a produção e desenvolvimento de 
algumas profissões, muitas delas em vias de extinção, na 
cidade de Ndalatando, como as sapatarias e al faiatarias, 
integrantes da coope rativa Maria Nguabi. 
“Vontade de fazermos mais não nos falta, mas não 
temos por onde começar, visto que o material que temos 
é insuficiente e adquirido com muito esforço”, lamentou 
o sapateiro Jerónimo Manuel Sebas tião, responsável da 
cooperativa. 
Mais conhecido por “Man Gegé”, de 60 anos, Jerónimo 
Manuel Sebas tião iniciou a sua profissão em 1965. 
Centenas de jovens j á passaram por ele, como ajudantes 
e aprendizes, mas todos trocaram a profissão por outra 
ocupação mais rentável. 
“Man Gegé” revela que a sapataria que dirige emprega 
seis pessoas, en tre mestres e ajudantes, que no dia-a- dia 
enfrentam muitas dificuldades. 
Para rentabilizar o negócio, ten ciona obter crédito ban-
cário. “Pre tendemos pelo menos 10 mil dólares. Caso 
esse dinheiro seja dispo nibilizado, deixaríamos apenas 
de consertar sapatos e passaríamos igualmente a fabri-
car”, disse. 
A falta de valores, segundo disse, não possibilita a 
compra de sola se ca e de borracha, capas de homem 
e mulher, cabedal com diferentes co res e qualidades, 
fivelas, botões rá pidos, furadores para os cintos; pro-
tectores de sapatos e outros meios.
 
Rendimentos baixos 
Jerónimo Manuel Sebastião diz que o material é na 
sua maioria ad quirido em Luanda. A caixa de fi velas 
de calçado, composta por 200 unidades, custa três mil 
Kwanzas, ao passo que dois metros de cabe dal e material 
para o fabrico de so las custam 30 mil Kwanzas. 
Apesar das dificuldades, que vão desde a falta de maté-
ria-prima, con dições de trabalho e dívidas dos clien-
tes, os seis artesãos continuam a realizar o seu oficio, 
como coser, colar, colocar novas solas, ou mesmo furar 
um cinto, a fim de ganha rem diariamente entre 1.000 
e 2.000 Kwanzas. Pela reparação de sola seca co bram 
200 Kwanzas. A sola de borra cha custa 1.500 Kwanzas, 
a costura varia entre 300 e 600 Kwanzas, a coloca-
ção de fivela ou botão rápido custa 100 Kwanzas. As 
únicas máquinas para coser sapatos são de pedal e neste 
mo mento encontram-se avariadas. José João Francisco, 
44. Anos, e Pedro Pereira Manuel, 35 anos, estão enqua-
drados na cooperativa Maria Nguabi. Os sapateiros 
di zem que o dinheiro que ganham não é suficiente para 
cobrir as des pesas familiares. 
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O material que possuem, com posto por solas, cabedal, 
cola e li nhas, foi adquirido recentemente, graças à ajuda 
financeira do Minis tério da Assistência e Reinserção 
Social, no valor de 40 mil Kwanzas. 
Além deles, Joaquim Sebastião, 68 anos, deficiente 
físico, conserta sapatos defronte ao portão da sua resi-
dência, na rua da Missão, por ser mais movimentada e 
angariar mais clientes. Pertence à coopera tiva de moto-
-táxi da associação Maria N guabi, mas como a moto-
rizada encontra-se avariada prefe riu voltar a trabalhar 
como sapa teiro, profissão que conhece deste 1974, com 
o objectivo de ganhar algum dinheiro, entre 200 e 500 
Kwanzas diariamente. 
Os artesãos, na sua maioria defi cientes físicos, dizem 
que este oficio está ameaçado de extinção, porque os 
jovens não querem abraçá-lo, achan do que é para velhos 
e deficientes. 
Eles querem apenas ter dinheiro o mais rápido possível, 
não gostam de aprender nenhum oficio e não suportam 
esperar o salário até ao fim dos três”, disse o sapateiro 
“Man Gegé”. 
A cooperativa Maria Nguabi também possui alfaiata-
ria, relo joaria, técnico de rádio, artesana to e um salão de 
beleza, que enfren tam problemas financeiros. 

Costureiros perdem clientes
De acordo com o alfaiate Ce lestino Cabango, 47 
anos, as rou pas confeccionadas localmente são pouco 
procuradas, pois as pes soas preferem o pronto-a-ves-
tir im portado, o que deixa preocupados os costurei-
ros. Celestino Cabango confecciona roupas de estilo 
africa no, como “boubous”, fatos para senhoras, camisas, 
batas escolares, saias e de vez em quando também é soli-
citado para fazer alguns aper tos, diminuir tamanhos, 
colocar botões e fechos. 
“Trabalho quase todos os dias”, diz Celestino Cabango, 
acrescen tando que a entrega de uma obra depende muito 
do estilo do traje que o cliente solicitar. “Se for um fato. 
‘boubou’, por exemplo, são necessárias duas semanas 
para a confecção”, adiantou. 
Os preços praticados pelos cos tureiros da cidade oscilam 
entre os 250 e os 5.000 Kwanzas. “Do pou co que conse-
guimos, dá para sus tentar a família, manter a máquina a 
funcionar e caso haja boa gestão somos capazes de men-
salmente an gariar 50 mil Kwanzas”, revela. 
A jovem Teresa Dias é cliente assídua de uma das bouti-
ques da cidade, que vende roupas prove nientes do Brasil. 
Segundo ela, os preços praticados nesses locais são altos, 
o que força as pessoas com poucas posses a recorrer aos 
préstimos das costureiras. 
Outros jovens e adultos afirma ram que já não existe o 
hábito de comprar tecido e mandar confec cionar qual-
quer tipo de roupa, a julgar pelo número de boutiques a 
venderem roupas da moda, pro venientes da Europa e até 
do Con go Brazaville

Roupa e calçado usado 
O aumento do comércio de rou pa e calçado usado no 
mercado in formal do município de Cazengo, Kwanza-
Norte, está a criar emba raços aos alfaiates e sapateiros 
lo cais, uma vez que a população opta por produtos 
acabados. 
Os baixos preços dos artigos usa dos fazem com que a 
população dis pense os serviços dos alfaiates e sa pateiros, 
pondo em risco as suas pro fissões, pois a concorrência 
retira  lhes a capacidade de subsistência. 
Preocupados com a situação, so licitam a concessão de 
micro-credito, para manter a sua actividade e garantir 
o sustento das famílias, porque os trabalhos de alfaia-
taria, por exemplo, resumem-se a peque nos arranjos de 
costura. 
. A fim de colmatar a situação, re comendam a reacti-
vação das fá bricas de tecidos na província do Kwanzá-
Norte, porque permitiria a execução de obras com 
qualida de e a baixo custo. 

2.9  Camponeses beneficiam de crédito
Jornal de Angola 
30 de Julho de 2011

Mais de três mil famílias, cam ponesas da província do 
Bié bene ficiaram de crédito de campanha, avaliado em 
mais de 900 milhões de Kwanzas, informou aos gover-
nadores municipais para coordenador Boavida Neto. 
Falando durante a VI Reunião Técnica do governo pro-
vincial, realizada no município da Nharea Boavida Neto 
disse aos administradores municipais para coordenarem 
os comités de pilotagem, afim de permitirem que mais 
famílias possam receber o crédito na próxima época 
agrícola e aumentar os índices de produção. 

2.10  Penduras por falta de crédito
Revista economia e negocio
Julho 2011

Na nossa edição nº 82, referente ao mês de Junho de 
2011, publicámos uma reportagem sobre o Centro 
de Empreendedorismo de Viana (CEV), intitulada 
“Pendurados por falta de crédito”, em que, para além 
de contactarmos os formandos, entrevistámos igual-
mente um dos analistas de crédito da dependência do 
BAI Micro-Finanças (BMF) naquele município, que 
no:, informou sobre o processo de crédito aos alunos do 
CEV. 

De facto, tal como lamenta o Presidente da Comissão 
Executiva do BMF, numa carta Ghegada à nossa redac-
ção, somos a lamentar a falta de confrontação de fontes 
e o contacto com a direcção desta instituição bancária, 
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para que pudéssemos dispor de um caudal de informa-
ção pertinente mais largo e detalhado sobre o programa 
“Micro Crédito Amigo”, no âmbito do qual são finan-
ciados os alunos de empreendedorismo dos centros de 
Viana, Cacuaco e Cazenga. Assim, pedimos as nossas 
mais sinceras e profundas desculpas ao BAI Micro-
Finanças, cujos dirigentes sempre se mostraram abertos 
aos nossos pedidos de entrevista, daí que, ainda na pre-
sente edição e apesar do ocorrido, nos tenham forne-
cido dados sobre o volume de crédito cedido de Junho 
de 2010 a Abril de 2011, que supera os 16 milhões de 
dólares, com uma taxa de reembolso avaliada em 95%, 
segundo informação prestada pelo administrador da 
instituição, Ludgero Fernandes. 

2.11  Niveis de reembolso são 
satisfactorios 
Revista economia e mercado 
Julho-agosto de 2011

Considerado unanimemente como um instrumento 
eficaz de combate à pobreza, o micro-crédito foi tema 
de debate durante o mês de Maio de 2010 aquando 
da visita a Angola do economista e banqueiro do 
Bangladesh, Muhammad Yunus, para uma conferência 
sobre o assunto, sendo que na altura o ministro ango-
lano da Economia, Manuel Nunes Júnior, apresentou 
aos participantes o programa governamental de crédito 
agrícola. Contra os segmentos da sociedade que questio-
naram a viabilidade do projecto, salientando os riscos 
de o mesmo se traduzir em incentivo à ineficiência do: 
beneficiários, os resultados financeiros dos bancos cons-
tatam um elevado nível de reembolso. 

Há pouco mais de um ano, o director executivo da 
Kixicrédito, instituição vocacionada para actuar na área 
da micro-finanças, Sebastião Vemba finança, Joaquim 
Catinda, defendeu que a intenção do Governo angolano 
de cobrir em 80% os empréstimos considerados inco-
bráveis, no âmbito do crédito agrícola, poderia desin-
centivar a acuidade na gestão dos recursos por parte dos 
seus beneficiários. 

“Isto parece-me um incentivo à ineficiência”, sustentou 
o responsável, avançando que qualquer banco que esti-
vesse a implementar um programa de crédito com tal 
garantia poderia não fazer o devido esforço para ter o 
dinheiro de volta, por parte dos beneficiários, porque 
sabia que o Estado pagaria em caso de incumprimento 
dos primeiros. 

No entanto, para Isabel Miguel, directora de Micro 
Finanças do Banco de Poupança e Crédito (BPC), cuja 
instituição apresenta um nível de reembolso na casa 

dos 90%, o segredo consiste em não passar nenhuma 
informação ao cliente que o conduza à ineficiência. “É 
claro que, se tivéssemos passado esta mensagem ao bene-
ficiário, os níveis de reembolso seriam muito inferiores 
aos que alcançámos. Ele sabe apenas que o banco lhe 
concede um crédito, e que deverá reembolsá-lo no prazo 
de dez meses para garantir a continuidade do investi-
mento, e mais nada. Portanto, para voltar a beneficiar de 
um segundo empréstimo, tem que liquidar o primeiro”, 
revela a responsável. 

Até ao presente momento, o BPC já concedeu micro 
empréstimos na ordem de 100 milhões de dólares, com 
destaque para as modalidades do crédito agrícola, com 
cerca de 20 milhões de dólares, e dos bairros sociais 
da juventude, com um valor de aproximadamente 50 
milhões, estando o remanescente ligado aos diferen-
tes programas de micro crédito desenvolvidos pela 
instituição. 

Destes programas destacam- se os “bancos comunitá-
rios” cuja experiência piloto teve lugar na província do 
Huambo, sendo que actualmente a mesma está a ser 
implementada em mais três províncias, nomeadamente 
Cabinda, Namibe e Kwanza Sul.

Altos níveis de reembolso 
As primeiras operações no âmbito do crédito agrícola 
tiveram lugar em Setembro e Outubro de 2010 e ainda 
não se atingiu a fase de reembolso, que acontece dez 
meses depois, mas a directora de Micro Finanças do 
BPC garante que existem províncias em que os campo-
neses já começaram a fazer a devida liquidação, aten-
dendo que muitos deles carregam experiências de outros 
programas de micro-crédito e, portanto, estão acostu-
mados a este exercício. 

“Acredito que até final de Agosto venhamos a ter os 
créditos reembolsados na totalidade pelos camponeses, 
conforme demonstram os nossos serviços de monitoriza-
ção, pese embora ter havido algumas calamidades natu-
rais em determinadas regiões do país”, prevê a directora 
de micro finanças do BPC. Ainda para garantir o reem-
bolso dos empréstimos, a responsável afirma que o BPC 
criou dependências a nível dos municípios e com unas 
do país, onde o seu programa se faz presente, para além 
de dois a três técnicos destacados em cada localidade 
para gerir o micro -crédito nestas áreas. “Os nossos pro-
fissionais têm as condições necessárias que lhes permi-
tem deslocar-se para as zonas rurais sempre que necessá-
rio”, garante a responsável. 

A par do Huambo, e em termos dos altos níveis de liqui-
dação dos créditos, Isabel Miguel cita o sucesso verifi-
cado no Namibe e no Kwanza Sul, mas apresenta Luanda 
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como a região onde o BPC tem tido mais dificuldades a 
este nível. “Luanda é uma província muito complicada 
porque, na prática, fazemos um micro-crédito urbano, 
onde o montante pode ultrapassar os 20 mil dólares”, 
desvenda, esclarecendo que, apesar do montante conce-
dido ser maior, esta modalidade de crédito se enquadra 
nas miero-finanças por se tratar de pessoas sem estrutu-
ras compatíveis com uma pequena empresa. 

No contexto desta dificuldade, e para alterar o quadro, o 
banco pretende conceder formação a estes beneficiários, 
nomeadamente para os incentivar a constituírem empre-
sas e assarem para a banca clássica, onde a grande difi-
culdade tem a ver com a ausência de garantias reais. De 
salientar que a nível do crédito jovem foram concedidos 
5 milhões de dólares para um universo de 6 400 bene-
ficiários em todo o país, organizados em cooperativas. 
“Neste aspecto, temos a realçar alguns casos de sucesso 
de jovens que começaram por receber 2 500 dólares e que 
hoje ascenderam para a banca convencional em função 
do aumento do volume de crédito que lhes é concedido. 
Alguns deles têm micro empresas que empregam 15 a 20 
funcionários”, patenteia Isabel Miguel. 

Banco Sol privilegia comércio 
Até ao 10 trimestre do corrente ano, o Banco Sol con-
cedeu, em micro-crédito, um montante acumulado 
de 160 milhões de dólares norte-americanos para 133 
000 beneficiários, distribuídos por diversos sectores de 
actividade, sendo perto de 125 milhões de dólares para 
o sector comercial e pouco mais de 35 milhões para o 
sector rural. 

O nível de penetração territorial abrange todas as pro-
víncias do país, excepto as Lundas Norte e Sul, e os seus 
beneficiários directos são todas as populações economi-
camente activas que não se encontram contemplados 
pela banca tradicional. 

Dos valores concedidos no micro-crédito até ao período 
em referência, o Banco Sol regista cerca de 120 milhões 
já reembolsados, que correspondem a 75% do total do 
empréstimo. 

No âmbito do programa de crédito de campanha agrí-
cola, a instituição cedeu, numa primeira fase, cerca de 17 
milhões de dólares para 7 900 beneficiários, abrangendo 
para o efeito as províncias de Malanje, Huambo, Bié, 
Kwanza Sul, Bengo, Uige, Huila e Benguela, estando 
em análise o lançamento do mesmo programa nas i pro-
víncias do Namibe e Cabinda. 

Os números do BAI Micro  Finanças 
O BAI Micro-Finanças (BMF), que existe no mercado 
angolano há seis anos, concedeu cerca de 1, 5 mil 
milhões de kwanzas, o equivalente a pouco mais de 16 
milhões de dólares norte-americanos, durante o período 
de Junho de 2010 a Abril do corrente ano, abrangendo 1 
972 beneficiários directos. 

Com cerca de 60 mil clientes, o BMF regista um 
retorno dos créditos na ordem dos 95%, o que o seu 
administrador, Ludgero Fernandes, considera “muito 
positivo”, sendo que a carteira de créditos da instituição 
evoluiu de pouco mais de 7,5 milhões de dólares para 16 
milhões, 929 mil e 828 dólares norte-americanos, o que 
corresponde a um crescimento de 113%.Para Ludgero 
Fernandes, o incremento do volume do negócio do 
BMF resulta de novas dinâmicas empreendidas, apre-
sentando ao mercado diferentes formas e oportunidades 
de negócios, sendo que, no seguimento deste desafio, a 
instituição projecta abrir novos balcões nas províncias 
de Cabinda, Huíla, Uíge e Luanda, assim como ten-
ciona apresentar o cartão Multicaixa do BMF aos clien-
tes, o que, na opinião  do responsável, permitirá o, 
realizar outras operações fora I dos balcões. 

A aposta na qualidade e na formação contínua dos 
quadros do banco constitui outra prioridade da I 
instituição. 
Em relação ao crédito de campanha, de salientar que 
desde o princípio que Ludgero Fernandes se manifesta 
contrário a ideia que caracteriza esta iniciativa como 
um incentivo à ineficiência bancária e dos camponeses 
devido à cobertura pelo Governo de 80% dos emprésti-
mos considerados incobráveis.
 
I Lembre-se que, em entrevista a Economia & Mercado 
de Junho de 2010, o administrador do BMF organiza-
ção dos camponeses em cooperativa estimularia o cum-
primento do acordo entre as partes, tendo em vista que 
estes constituiriam grupos solidários para facilitar o 
pagamento das dívidas.
 
Por outro lado, Ludgero, Fernandes defendia igual-
mente que, o facto de os créditos individuais, avaliados 
em 5 mil dólares não serem pagos em dinheiro, mas em 
meios de produção, constitui de igual modo um factor 
de sucesso paro o programa. “Cada um dos camponeses, 
apresentará ao banco facturas ou propostas das empre-
sas fornecedoras desses instrumentos de trabalho, nós 
pagamos ao fornecedor e enviamos uma guia ao cliente 
para ir levantar os meios que precisa”, esclareceu, salien-
tando que este método de trabalho evitaria que os bene-
ficiários desviassem as ajudas para outros gastos. 
As deficiências do crédito agrícola 
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Segundo o Ministro da Economia, e também coorde-
nador do Comité de Coordenação do Crédito Agrícola, 
Abraão Gourgel, mais de 20 mil famílias, de diversas 
províncias, beneficiaram do crédito de campanha. 
Embora considere esta cifra como razoável, em função 
do ainda curto tempo de vida do projecto, o direc-
tor  geral da Acção para o Desenvolvimento Rural e 
Ambiental (ADRA), Sérgio Calundungo, defende um 
maior esforço do executivo para beneficiar cada vez mais 
camponeses, uma vez que, num total de 22 municípios 
de cinco províncias onde a instituição actua, apenas 5% 
dos camponeses acederam ao crédito. 

O responsável aponta como causa do baixo acesso ao 
crédito a pouca extensão bancária, a falta de serviços de 
assistência aos agricultores, o alto nível de iliteracia no 
meio rural, e ainda a especulação de preços pelos for-
necedores, exemplificado nos municípios da Cacula e 
Caconda, província da Huíla, onde o quilo da semente 
de feijão subiu de 100 kz para 300kz. 

Por sua vez, o presidente da União Nacional dos 
Camponeses de Angola (UNACA), Paulo Wine, revela 
que os agricultores têm enfrentado muitas dificuldades 
na aquisição de meios de produção como adubos, ferti-
lizantes, tubagem, sementes melhoradas, moto-bombas, 
enxadas e tracção animal, devido à ausência de fornece-
dores dos produtos. 

“ A maioria dos fornecedores está em Luanda”, explica 
Paulo Wine, acrescentando que o outro constrangimento 
assenta no atraso da cedência de crédito. “A campanha 
agrícola começa em Agosto e o crédito só é concedido 
em Fevereiro, depois da fase da sementeira e da chuva 
terem passado”, clarifica. 
A falta de créditos para a reparar os equipamentos é, 
para Sérgio Calundungo, outro empecilho ao sucesso da 
actividade agrícola a par da falta de formação dos cam-
poneses sobre técnicas de produção. “Durante a guerra 
muita gente foi deslocada e daí se ter perdido muito 
conhecimento e competência sobre como lidar com a 
terra”, sustenta, defendendo o melhoramento I e I ou 
construção de estradas secundárias e da rede de comer-
cialização para o escoamento dos produtos. 

“A inexistência de investimentos na fase pós- produção, 
armazéns de logística, cadeias de frio para conservação, 
embalagem, assim como a falta de um sistema aduaneiro 
que proteja a produção agrícola concorre para a redução 
da qualidade e da competitividade dos produtos nacio-
nais. É por estas deficiências que se pode concluir que 
o programa de crédito de campanha está a promover a 
ineficiência e incompetência, podendo criar a ideia nos 
próprios agricultores de que nada funcionará”, argu-
menta o director-geral da ADRA.
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3  MERCADO INFORMAL

 
3.1  Transferência do roque Um 

autentico fiasco
Jornal folha 8 do dia 2 
de Julho de 2011

 
De acordo com um estudo efectuado nas cercanias e 
noutros locais de praça, com o desmantelamento do 
Roque, os vendedores que arrecadavam cerca de 100 a 
150 mil Kwanzas por dia, baixaram considerav elmente, 
apenas 1. 500 Kwanzas, dia. Arrasados financeiramente, 
os mes mos decidiram abandonar o local de transferência 
Panguila e optaram por afluir as pequenas praças distri-
buídas em vários bairros. Diz o estudo, das 10 mil ban-
cadas existentes no mercado municipal do Panguila, só 2 
mil banca das encontram-se ocupadas. E, a inac tividade 
dos restantes oito mil lugares, fruto de suas políticas 
irracionais o Estado angolano perde aproximada mente 
21 milhões de Kwanzas em cada mês. Com a fuga dos 
negociantes, o referido mercado sem concorrência, perde 
diariamente 800 mil Kwanzas de receitas fiscais devido 
ao elevado número de bancadas desocupadas. 
A fuga dos comerciantes que viemos a citar, resume-se 
ainda pela escassez de clientes por um lado, e por outro, 
o difí cil acesso ao mercado. Agora a batata quente será, 
que medidas a tomar por formas a convencer os vende-
dores ref ugiados noutras praças a voltarem ao Panguila? 
Analistas afirmam que a solução passa por encerrar 
as pequenas praças tais como as do Kikolo, Vila de 
Cacuaco, Kifangondo, Sabadão, Pombinha e a da Cuca 
que parecem nos últimos dias possuírem mais adesão 
de clientes. Dominadas pela falência e fome, mui tas das 
vendedoras preferiram regres sar a zunga onde permite-
-lhes obter rendimentos na ordem de 12 a 20 mil 

Kwanzas por dia, pese embora ser bastante cansativo. 
A triste situação parece longe de ter fim, o mercado muni-
cipal do Pan guila continua a fechar as portas as 16 horas 
para limpeza, tal acto tem sido motivo de contestação 
por parte dos comerciantes, pelo facto da Segunda-feira 
ser um dia exclusivo para limpeza do mercado. A outra 
problemática estende-se pelo simples facto de não haver 
armazéns e lojas grossistas nas imediações do mercado, 
de modo a di rimir avultadas somas concernente ao 
transporte das mercadorias, para além do tempo desper-
diçado no trânsito devido ao mau estado da via. Tudo 
isso devia ser previsto se houvesse o mínimo de interesse 
em se servir o povo que se governa. Isto não acontece, 
pois a prática nunca o demonstrou. O mais grave e que 
não deixa de ser sur preendente e o melindre que envolve 
o à-vontade dos membros do governo de Luanda em 
não se compadecerem com a borrada provocada. Neste 

está dio, está a ser já aborrecido tolerar a infâmia, dizem 
muitos dos assolados, desesperados. A cada dia que o 
Sol na sce, a esperança de se vir a suplantar a situação se 
evapora e cada vez mais ficamos descrentes, quando eles 
dizem repetidas vezes que tudo fazem para melhorar a 
vida dos cidadãos; está cada vez mais pior, remarcam 
algumas vendedoras do mercado do Kikolo que fazem 
seus movimentos das provín cias: muito sacrifício, pouco 
rendimen to. Tem sido recorrente estes investi mentos no 
vazio, milhares de dólares que se tem gasto, mas sem 
proveito. O Roque Santeiro não está só. O governo não 
velou pelos objectivos do geral, resumiu-se a olhar pelo 
particular que prejudica os milhões e nada se faz para 
compensar os que foram assolados. 

3.2  Antigos armazéns transformados 
em colégios
Semanário Agora
09 de Julho de 2011 

Depois da medida tomada no tempo da antiga 
go vernadora de Luanda, Francisca do Espírito Santo, 
os proprietários dos armazéns da quela circunscrição 
tiveram de encontrar uma saída para conti nuar a renta-
bilizar os seus ne gócios, transformando-os em estabele-
cimentos de ensino e igrejas. 
“Sabe-se muito bem que no 30 é distante e fica difícil 
in vestir seriamente naquela zona por causa da longa 
distância e o hábito dos c1ientes. Por isso, transformei 
isso (armazém) em colégio para sobreviver”, disse Álvaro 
Ernesto, proprietário de um armazéns situado na rua do 
Parque sem condições básicas para o ensino. 

Isso acontece por falta de fisêa.1ização da direcção da 
educação. É uma aberração”, constata outro morador 
que pe diu anonimato. 
“Isso só acontece porque nin guém se importa com um 
ensi no de qualidade. Estudar num armazém é um atro-
pelo às re gras pedagógicas. O futuro das nossas crianças 
está compro metido, sublinha Augusto Ma nuel. 
A Igreja Universal do Reino de Deus também se insta-
lou num dos armazéns, no mesmo local eps moradores 
dizem que as autoridades devem por or dem no circo. • 
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3.3  GPL Apresenta resultados da 
arrecadação de receitas 
Jornal angolense 
de 09 a 16 de Julho de 2011

Mais de 749 milhões de Kwanzas na Conta Única do 
Tesouro
O Governo Provincial de Luanda (GPL) arreca dou 
e depositou na Con ta Única do Tesouro, no primeiro 
semestre deste ano, 749 milhões, 294 mil e 363 kwanzas 
con tra os 37 milhões, 665 mil e 627 kz do mesmo 
período de 2010.
 
A informação foi pres tada esta semana pe lo vice-gover-
nador de Luanda para área produ tiva, Miguel Catraio. 
O mu nicípio de Viana, segundo o responsável, destacou-
-se tendo arrecadado cerca de 53 milhões, seguido por 
Cacuaco e Cazenga com 41 milhões e 548 mil kwanzas 
e 32 milhões e 300 mil kz. 

O dinheiro, de acordo com o responsável, que fala va em 
conferência de imprensa, foi arrecadado no âmbito do 
regime financeiro local em operações com a receita apro-
vada na tabela de taxas, licenças (mercados e feiras, de 
licenciamento de obras), multas e outras receitas cobra-
das pelos órgãos da poder local. Mais adiante infor-
mou que, as administrações municipais delegação das 
finanças e Instituto de Planeamento e Gestão Urbana 
de Luanda tornaram possível a transição de mudanças 
acen tuadas no modelo de gestão em curso, tendo con-
siderado haver melhoria, com parando com os níveis 
an teriores. 

Na ocasião, referiu que o município da Maianga é 
o único que, desde 2007, mantêm uma informação 
re gular da arrecadação da sua receita, tendo em conta os 
comprovantes de depósitos na Conta Única do Tesouro. 

Por seu turno, o governa dor de Luanda, José Maria dos 
Santos, considerou a polí tica de recadação de receitas 
públicas como uma das ta refas principais do executivo na 
contribuição para o Or çamento Geral do Estado (OGE). 
“Quando iniciamos o nosso mandato transforma mos 
esta tarefa como um cav alo de batalha, no sentido de 
contribuirmos para uma ala vanca no volume de receitas 
para o OGE”, disse.
Na óptica de José Maria, foi possível transformar a 
ges tão da província transparente e capaz de respeitar as 
po sições legais do OGE. 

Note-se que estas medidas foram adoptadas em con-
formidade com o Decreto Presidencial nº 30/10 de 09 
de Abril, sobre o regime fi nanceiro local. 

3.4  Fiscalização apertada das 
actividades comerciais
Jornal de Angola
16 de Julho de 2011 

A administração municipal de Kamacupa, na província 
do Bié, criou uma comissão fiscalizadora para a imple-
mentação, até finais do corrente mês, de novas medidas 
para combater as irregularidades que se registam em 
vários estabele cimentos comerciais existentes naquela 
localidade. Em entrevista ao “Jornal de Angola”, a 
administra dora Maria Domingos, explicou que a refe-
rida comissão, composta por técnicos dos serviços fiscais 
e administrativos, vai promover ac ções formativas, pales-
tras e confe rências. De acordo com a adminis tradora, a 
introdução de novas es tratégias deve-se ao crescimento 
do exercício ilegal das actividades comerciais, o que 
constitui infra cção prevista e punida, nas leis vi gentes 
no país. Maria Domingos revelou que muitos morado-
res, sem a devida autorização, fazem das suas resi dências 
estabelecimentos comer ciais. A Comissão terá um papel 
fiscalizador permanente

3.5  Actividade de moto-táxi 
 ganha expressão 

Jornal de Angola 
17 de Julho de 2011

Há sensivelmente dois anos as motorizadas eram, em 
Ndalatando, um meio de transporte pes soal. Hoje são 
vistas como uma fonte de rendimentos, razão pela qual 
o seu número cresceu a olhos vistos em várias ruas e 
bair ros da cidade. São os denomina dos moto-táxis. 
O negócio é relativamente no vo, mas ganha corpo. 
Muitas famílias encontram nesta actividade uma fonte 
de rendimento e meio de subsistência. 
Por falta de outro tipo de serviço de transporte rápido, 
os moto-táxis constituem a alternativa viável pa ra as 
pessoas da cidade se desloca rem com maior rapidez, 
para o ser viço, escola, mercados, ou qual quer outro sítio. 
Não há paragens definidas para carregar e descarregar 
os passagei ros. Os moto-taxistas percorrem a cidade de 
um lado ao outro à procu ra de passageiros e, tão logo 
vis lumbrem alguém necessitado, este é levado até ao 
destino que preten der. Por cada corrida, cobram 100 
Kwanzas e pedem mais uma nota ao passageiro quando 
ele é transporta do para locais mais distantes da ci dade. 
Os taxistas possuidores de motorizadas com três pneus 
e car roçaria cobram 50 Kwanzas por pessoa e 100 pela 
carga. 
De 62 anos de idade, o soba do bairro Camundai, Daniel 
Kanzela, pai de oito filhos, é moto-taxista. Apesar da 
idade e dos perigos que a estrada acarreta, optou por 
esta actividade. “Sou soba. Ganho mensalmente dez 
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mil Kwanzas, mas esse dinheiro não satisfaz as despesas 
caseiras. Para além do trabalho do campo, dedico-me a 
esta actividade”, afirmou. 
Muita gente no negócio 
Para Daniel Kamzele, a facili dade na aquisição das 
peças de re posição encoraja-o a prosseguir com a activi-
dade, uma vez que, no fim de cada jornada, leva sempre 
dinheiro para casa. 
José Barradas, de 23 anos, disse estar neste negócio há 
mais de um ano. Conta que começa o dia do seu ganha-
-pão às cinco da manhã, com um pequeno trabalho de 
manuten ção da motorizada. Uma hora de pois, começa a 
actividade, que só termina às 19 horas. 
José Barradas afirmou que, este ano, não está a estudar. 
Por isso, ocupa o tempo a trabalhar como moto-taxista. 
“Fiz anona classe. Este ano, por ter reprovado no tes te de 
admissão, ingressei no Insti tuto Nacional de Educação, 
INE. Farei tudo para conseguir uma va ga no próximo 
ano,” disse. Todos os dias, faz trajectos diferentes. 
Reconhece que o trabalho é cansa tivo, mas aos 23 anos 
não tem ou tra alternativa para ganhar a vida. “Prefiro 
fazer este trabalho do que roubar”, sublinhou. 
O trabalho “dá para aguentar a cozinha”, acrescenta. 
Diariamente factura cinco a seis mil Kwanzas. N o 
fim de cada mês contabiliza 150 mil Kwanzas. Antes, 
trabalha va para alguém. Era obrigado a en tregar diaria-
mente dois mil Kwanzas ao proprietário da motorizada. 
“Consegui comprar a minha pró pria motorizada, tra-
balho sem pressão e ganho o dinheiro sem problemas”, 
clarificou. 
O funcionário público Pedro Mi randa, morador no 
bairro Carreira de Tiro, adquiriu, em Luanda, cin co 
motorizadas que foram legali zadas para a prática de 
serviço de táxi. Há dois meses que andam a trabalhar 
e nunca mais passou por dificuldades. Confessa que, 
dia riamente, recebe 10 mil Kwanzas e se sente aliviado, 
pois o mon tante permite-lhe ajudar a família nas despe-
sas diárias e fazer algu ma poupança, antes de receber o 
salário”, realçou. 
O taxista Evaristo Sebastião, es tudante da oitava classe, 
exerce a actividade há quase dois anos e consegue obter, 
diariamente, cerca de dois mil Kwanzas, dinheiro que, 
no fim da jornada, entrega ao pa trão. “Durante a semana 
também tenho o meu dia. Às vezes fazemos mais de dois 
mil Kwanzas, mas o contrato está estipulado para entre-
garmos apenas este valor e, caso resta sobre algum é, sem 
dúvida, meu”, precisou. 
João Francisco, pai de dois filhos, desempregado há mais 
de um ano, refere que para sustentar a família, não teve 
alternativa senão comprar uma motorizada que é utili-
zada pa ra a actividade de táxi. “Este traba lho possibilita-
-me sustentar a família e não só”. Revela que, apesar do 
trabalho ser massacrante, vai prosseguir com a activi-
dade, pois é me tade do sustento familiar. 

Beneficiários satisfeitos 
Madalena Mazaíla disse que, para se deslocar de casa 
ao servi ço e vice-versa, todos os dias apa nha uma moto-
rizada para não se atrasar. Não tem dúvidas em afir-
mar que, desde o surgimento do serviço de moto-táxi,  
a desloca ção das pessoas ficou mais facilitada, mas acon-
selha os proprietá rios a tirarem as respectivas li cenças, 
para realizarem o seu tra balho sem problemas. 
Para o passageiro Andrade Kissunda, os moto-táxis têm 
sido, muitas vezes, a tábua de salvação. Mora no bairro 
\1ieta e trabalha como pedreiro numa obra. Como 
também é estudante e não tem transporte próprio, sem 
eles difi cilmente conseguiria cumprir os seus horários. 
O chefe de secção da Viação e Trânsito no Kwanza-
Norte, Bene dito Santana, assinalou que, du rante o 
período de actividade dos moto-táxis nestas paragens,  
a di recção emitiu mais de mil livretes e procedeu à dis-
tribuição de 339 aos proprietários. 
Esclareceu que a maioria das motorizadas tem 50 centí-
metros cúbicos de cilindrada e grande parte dos proprie-
tários emergen tes não estão habilitados a conduzi-las, 
não pagam taxa de circula ção e não usam capacete. 

3.6  As leis e os munícipes 
Novo Jornal 
22 de Julho de 2011

PERANTE AQUILO que os meus olhos têm vindo a 
observar, não será demasiado abusivo acreditar que, a 
polícia municipal (será assim que se chamam os agentes 
fardados de preto que se transportam em carrinhas e 
fiscalizam a ordem pública nas ruas de Luanda?), está 
a levar longe de mais as suas competências. Aliás, em 
Luanda, não há munícipe que se preze que não tenha 
já criticado os seus métodos de actuação, co meçando 
mesmo a ridicularizar-se os seus comportamentos. 
O que aflige é verificar como um grupo de agentes 
da autoridade local, não sabendo interpretar condig-
namente o seu papel de moralizador da sociedade, se 
transforma em gente insolente e, não raras vezes, bru tal 
e vulgar. Mesmo sabendo que no nosso 
país se dá uma preferência generalizada à mediocridade, 
não é correcto nem tolerá vel ver homens a desfraldar as 
bandeiras da lei e da, ordem e em nome delas, tratar 
semelhantes seus de modo desrespeitador. e insultuoso. 
O que é confrangedor é a população ver o modo como 
esses ditos agentes se apropriados bens que, suposta-
mente, são ilegalmente comercializados na via pública 
por gente da mais humilde da nossa popu lação que 
faz dessa actividade, mercantil diária a única forma de 
sobrevivência que a sociedade lhe oferece. Mais do que 
ã apro priação, é o método incivilizado e demaneriado 
como despejam as miseráveis mer cadorias na carroçaria 
dos carros, a forma, ao mesmo tempo subtil e desumana 
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como interpelam as pessoas em falta. 
Não é simpático e também revolta consta tar como um 
determinado sector da Polícia de Trânsito, trabalhando, 
suponho, em associação com uma estrutura municipal 
se vem encarregando, de há uns tempos a esta parte, de 
uma caça aos carros mal esta cionados, quase igual às 
lendárias caças às bruxas. Fazendo valer a sua lei que 
é só de les e não tem contestação, lá vão rebocando os 
mais variados carros, sendo que, e daí a revolta que me 
assiste, grande parte deles, não se encontram a infringir 
qualquer as pecto da lei. 
Considero-me um cidadão cumpridor e sou adepto da 
ordem. Acho, sim, que não se de vem permitir que se 
instalem kitandas em todos os cantos da cidade, vendas 
públicas que incluem do tomate às sandes de ovo, da 
cerveja à jimboa, à porta de escritórios, de fábricas ou 
de hospitais, tal como acon teceu na cena que acima des-
crevo sobre o cassumbulanço das mercadorias feitas às 
mulheres que se dedicavam a essa tarefa do comércio 
ambulante. De igual modo, não me agrada nada ver 
a nossa cidade pejada de viaturas em {constante movi-
mento na busca de um espaço de estacionamento, tal 
como não suporto ver carros estacionados em locais 
proibidos. Mas, o que é certo e é necessário que se tenha 
plena noção disso, é que não vivemos numa cidade 
normal, onde todas as regras de civilidade podem ser 
exigidas ao cidadão. ‘ 
E não podem ser exigidas por não ser ele, o cidadão, 
o culpado de prevalecerem entre nós, situações abso-
lutamente a normais são situações que batem de frente 
com essa obrigatoriedade que nos impingem e para cujo 
cumprimento não estamos pre parados, já que não se 
conseguiram até aos dias de hoje, as condições mínimas 
para o efeito. Quero referir-me apenas à descon trolada 
importação de veículos automóveis e a sua circulação 
desregrada, bem como à ausência de parques de estacio-
namento e o aniquilamento de alguns que existiram e, 
mais ainda, à falta de civismo da auto ridade, para falar 
somente dos casos mais evidentes. 
Por tudo quanto atrás fica dito, julgo que é chegada a 
altura dessa gente, intérprete sem culpas de políticas mal 
concebidas e distantes da realidade social angolana ser, 
ao menos desmascarada nos seus desígnios. É preciso 
que, ao menos, se saiba o que fa zem dos artigos apreen-
didos e para onde vão os dinheiros das multas: uma vez 
que há casos em que os mil dólares (espantoso) de cada 
carro multado, são negociados com os funcionários do 
parque onde os mesmos são recolhidos. 
Nesta matéria sensível, a resposta não está, não poderá 
estar, na arrogância dos que pensam ter absorvido todas 
as capacidades ausentes nos demais. Terão de começar 
a ter outras atitudes, sempre amparadas na lei, porém 
conscientes de que todos nós pugnamos, nesta fase 
crucial das nossas vidas pelo mesmo objectivo de ver o 
país desenvolvido. 

3.7  Furtos da fiscalização 
Novo Jornal
22 de Julho de 2011

Estranha a sensação, de ir na rua e de repen te ver rapazes, 
homens, senhoras todos a fu girem, cada um para seu 
lado, sem eira, nem beira sem direcção sem rumo, poeira 
no, armas afinal o que se passa? Assalto? Bomba? Não. 
Nada disso. É a fiscalização!!! De quê? De, onde? Do 
GPL não poder ser! Então esses “camaradas” não per-
mitem que os mais pobres, os honestos, os sacrificados 
os “escravos da vida” ganhem honestamente o seu pão? 
Na semana passada vou a passar de carro na chamada 
ponte molhada-Talatona, e deparo com rapazes, 
homens, senhoras tudo a fugir cada um na sua direcção. 
Mas o que é isto? É o diabo ou quê? Fiquei a obser-
var e logo percebi que era a fiscalização, uma carrinha 
tipo Toyota Dina cheia, repleta de artigos “furtados”. 
Furtados como, Furtados sim, não foram apreendidos. 
Mas quem vem com ÔS artigos são os elementos da fiscali-
zação, do GPL? 
Comete crime de furto previsto no ali 412 do Código 
Penal, toda aquela pessoa de subtrair fraudulentamente 
(de forma não legal) uma coisa que não lhe pertença, 
podendo ser con denado com uma pena de prisão maior, 
de oito a doze anos. Ora se os elementos da dita fiscali-
zação se apropriam de forma indevida dos bens de um 
cidadão que por acaso é um “pobre” ven dedor ambu-
lante comete no mínimo um crime de furto. 
Dirão: pois, mas os vendedores ambulantes não podem 
vender fora dos locais devidamente estabelecidos pelo 
GPL e têm de estar devida mente credenciados para 
desenvolverem uma actividade comercial É verdade. 
E se não o fi zerem incorrem numa pena de multa, de 
acor do com a Lei 6/99 (lei das infracções contra a eco-
nomia). Agora vamos comparar a pena de multa com a 
pena de prisão maior que pode ir até 12 anos. Veja-se a 
desproporção de uma e outra, com a agravante de que 
a primeira (fur to) é cometida por agentes do Estado e 
devi damente premeditada e a segunda é cometida por 
aqueles que procuram dinheiro para com prar comida 
sem recorrer ao crime. 
Seria com que a sociedade e nomeadamente as entida-
des competentes elucidassem as suas forças preventivas 
(fiscalização) que vender fora de locais apropriados não é 
crime, é uma contravenção mas a apropriação indevida 
de bens que é aquilo que se assiste todos os dias a fiscali-
zação fazer é crime e duro. 

E os bens furtados vão para onde? Teoricamen te deve-
riam reverter a favor do Estado, mas como são furtados, 
certamente não revertem para o Estado, porque o Estado 
é uma pessoa de bem e não comete crimes de receptação, 
(quando alguém compra ou aceita bens furta dos ou rou-
bados) logo presumo que esses bens que os ditos agentes 
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de fiscalização se apro priam só podem reverter para eles 
próprios ou para vender. 
Desses ditos bens é feito algum auto de notícia e entre-
gue alguma cópia /guia/talão ao agen te infractor para 
que este se assim o entender pague a respectiva multa e 
vá reaver os seus bens? É que o potencial infractor não 
furtou, comprou os bens, mas depois vê-se furtado por 
quem detêm a força. 
A sociedade, muitas vezes é que cria os seus próprios 
problemas. 
Então Sr. Governador, chame lá os homens da 
Fiscalização e diga-lhes que furtar NÃO, actuar SIM! 
 

3.8  Clientes indiferentes
22 de Julho de 2011
Novo Jornal

DIANTE DESSE cenário, de caos, quem parece indife-
rente são os clientes que são de classes diver sificas, desde 
a baixa à média. Há inclusive quem provenha das clas ses 
altas, preferindo esses lugares para comprar porque os 
descon tos permitem fazer uma ginástica mais favorável 
na matemática dos bens em casa. 
Para os que estão ocupados nas horas normais de expe-
diente, o,período das 12h00 às14h00 ou das 16hoo às 
19h00 são os eleitos pelos funcionários públicos ou de 
instituições privadas. Para outros menos ocupados, todo 
o dia é útil e muitos destes afluem em massa estes lugares, 
como os Congolenses, escola do Pedalé, Grafanil, São 
Paulo e Vila do Gamek.  

Estes últimos sem uma ponte, mais com uma movimen-
tação semelhante ao comercio ambulante, alguns dos 
quais num espaço tangente a faixade rodagem das via-
turas, colocando as suas vidas em risco, detalhe que nem 
sequer os clientes reparam.
Para muitos deles, o cenário que presenciam, protagoni-
zado pelos polícias e vendedores, ajuda a or denar o espaço 
público, mas obri ga a quem compra algo a andar mais 
alguns metros em direcção ao mercado para comprar o 
que já estava bem perto, pela mão das zungueiras. 
 
Lixo no fim da jornada 
As pontes, nosso foco principal, trazem um cenário 
no final do dia, idêntico às ruas onde ficam as “nossa;” 
comerciantes. Aque las agentes do mercado informal, 
depois de tudo, não observam aspectos higiénicos 
básicos, como o local em que vendem an tes e depois de 
processo de venda, pensando que a limpeza é da respon-
sabilidade das operadoras que CircuíàQ1 pela, zona em 
serviços de saneamento. 
Acrescido a este pormenor, a ma nutenção dessas estru-
turas metá licas é outro pormenor que passa qp.. lado do 
pensamento de quem usa aquele meio. 

3.9  Pontes de sobrevivência
Novo Jornal 
22 de Julho de 2011

Madrugada fria, 04hOO, uma nuvem de neblina 
tenta tomar conta do clima frio que Luanda recebe nos 
últimos meses. Os candongueiros, ou melhor, taxistas, 
já começam a fazer a recolha do pessoal, rasgando com 
os faróis o nevoeiro que ofusca a estrada, que há muito 
clama por iluminação. Apesar dos postes er guidos, estes 
não “dão luz” desde que foram inaugurados. 
Dos arredores para os diversos pon tos da cidade, os 
taxistas em movi mento estão sobrelotados. Furam o 
trânsito e encurtam as vias para dobrarem a conta no 
final do dia e terem mais alguma “massa” extra no bolso. 
Na procura destes meios de loco moção estão os vende-
dores ambu lantes que vivem nos subúrbios e que se des-
locam para a cidade na expectativa de venderem melhor 
os seus bens, que são vários e de gran de utilidade para 
quem quer ter uma casa bem decorada ou satisfazer 
ou tras necessidades. As zungueiras lideram o grosso de 
vendedores que 
. sai desses pontos urbanos. Entre elas está Suzana, 
conhecida como a “Suzana do Grafanil”, embora não 
viva lá.
A jovem rapariga, de 32 anos e mãe solteira, levanta-
-se cedo e deixa as crianças com a filha mais velha, de 
12 anos, que vê a sua infância a en contrar responsabili-
dades precoces porque tem que cuidar dos mais no vos, 
dando o mata-bicho, o banho e preparando-os para a 
escola. Estra nhamente, a pequena Zola estuda de tarde, 
período impróprio para a sua idade. 
Fora de casa já está Suzana, que vai com a banheira 
azul cheia de pro dutos para vender e um megafone, este 
não é para vender, mas sim para anunciar o que ele traz 
na bagagem. Feijão manteiga, massa, esfregão, Orno, 
dragão insecticida e outros bens vendidos a um preço 
que ainda pode ser discutido. 
Suzana do Grafanil é” conhecida por este nome, mas 
vive no Capalanga, bairro de Viana, localizado nos arre-
dores da Universidade Jean Piaget. O Grafanil é o ponto 
onde perma nece grande parte do seu tempo a fazer as 
vendas. Se tudo estiver pa rado a solução é zungar. Do 
grafanil até aos Congolenses. 
Naquele mercado, localizado no bairro Nelito Soares, a 
jovem mãe encontra a concorrência de outras vendedo-
ras que tudo fazem para. conquistar os Kwanzas de um 
clien te, seja de que idade ele for, “desde que tenha com 
que pagar é o mais importante”. 
A afluência de vendedores e clientes concorre com o 
mercado antigo que está mais para dentro do bairro, 
fa zendo lembrar um pouco do extinto Roque Santeiro. 
Barulho, taxistas e cobradores, armazéns, policia a con-
trolar os movimentos estranhos. Um ambiente que, para 
SuzaÍ1a, é natural porque faz parte da sua jor nada, de 
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segunda-feira a sábado, já que o Domingo é reservado 
à Igreja do Bom Deus, onde ela faz os seus cultos ao 
Senhor. 
Além da concorrência dos vendedo res, os lugares para 
venda também são outra luta a travar. Para Suzana, o 
problema está resolvido porque já há algum tempo que 
“instalou-se” na ponte de travessia da zona do mercado 
para o largo da Cimex ao bairro Neves Bendinha. 
Usando a ponte para a reportagem atravessar, a realidade 
da nossa pro tagonista é a mesma de muita gen te. Hoje, 
estas infra-estruturas con cebidas para evitar atropela-
mentos, devido à largura da estrada que está dividida 
por um separador que impede a travessia de peões, serve 
também como mercado ambulan te, diante dos olhos 
dos agentes da Brigada Canina e de Auto da Polícia. 
Nacional, destacados para aquele lugar. 
A pressão sobre aquela estrutura metálica que, segundo 
alguns en trevistados, já mexeu em algumas ocasi-
ões devido à força do vento, principalmente no tempo 
chuvoso, é um perigo eminente. Igual reali dade teve 
a ponte da avenida Pedro de Castro Van Dúnem 
“Loy”, que liga a zona da Vila do Gamek à escola do 
Pedalé, arredores do Nova Vida. Para outros são apenas 
rumores, porque estas pontes feitas de aço estão prepara-
das para qualquer em bate natural proveniente de ventos 
tempestuosos. 
Suzana permanece ali até ao sol se pôr. A seguir, vem a 
luta do táxi que vai até à Estalagem para, conseguir um 
outro que chega até à Vila de Viana. Só assim é possível 
chegar a casa para, no dia seguinte, regressar à “jornada 
da ponte”, que se repete com maior ou menor margem 
de lu cros, garantindo o pão para os mais n

3.10  Criminalidade nas escolas junta 
educação e politica
Novo Jornal
22 de Julho de 2011

Cenas de desmaios devido à ina lação de gases, presu-
mivelmente, tóxicos e relatos de indivíduos que têm 
estado a picar os estudantes com agulha de seringas para 
a transmis são propositada do VIR/ Sida, são os episó-
dios mais comuns que se ouvem nos últimos tempos em 
quase todas as instituições de ensino de Luanda. Apesar 
de alguns relatos não passa rem de boatos, segundo as 
autori dades policiais e responsáveis esco lares, outros são 
confirmados como verídicos, como é o caso de desmaios 
que têm assombrado as escolas de Luanda. 
. André Soma, director Provincial da Educação, falando 
à margem do en contro, que visou traçar os mecanis mos 
do combate ao crime nas escolas, disse que, no total, 
cerca de 107 estudantes desmaiaram nas escolas devido 
à inalação de um gás de ori gem até ao momento des-
conhecida. Deste número, segundo aquele res ponsável 

máximo da educação em Luanda, quatro são do sexo 
mascu lino. 
“Os resultados dos desmaios conti nuam a ser aguar-
dados e, a qualquer momento, órgãos competentes vão 
 se pronunciar sobre o assunto. Mas devo dizer que são 
gases estranhos é, por isso, estamos a trabalhar para 
que isto não aconteça em mais ne nhuma escola” r disse 
André Soma que pediu igualmente maior vigi lância por 
parte de todos os interve nientes escolares. 
“Queremos buscar um ponto comum para que a, partir 
deste encontro, as escolas tenham um único modelo de 
segurança e que as nossas crianças se sintam à vontade. 
E este ponto é o cumprimento escrupuloso do regu-
lamento que já existe nas escolas”, disse o director 
provincial. 
Por sua vez, a comandante provincial de Luanda, 
Elisabeth Rank Frank, disse que a sua corporação está 
a trabalhar para restaurar o sistema de segurança nas 
escolas e prome teu mesmo apresentar resultados da nova 
actuação policial até ao dia 30 do corrente mês. 
“Penso que já estamos atrasados, temos pouco tempo 
para restaurar a segurança escolar. Mas devo dizer que 
não vamos fazer isto sozinhos, porque é um trabalho 
que compete a todos nós”, disse a comissária-chefe, 
afirmando mais adiante que alguns casos de desmaios 
foram provocados por estudantes curiosos que imitam 
cenas de filmes na televisão e Internet 
“Pedimos aos pais e encarregados de educação para que 
sejam vigilantes e tenham mais atenção com aquilo que 
os seus filhos vê em na Internet e televisão. A origem 
do desmaio no Cazenga foi provocado por um estu-
dante, de 19 anos, que activou um spray que conti-
nha uma mistura de pimenta e desodorizante”, disse a 
comandante. 
Por outro lado, a comissária garan tiu que a sua cor-
poração continua a estudar o fenómeno dos desmaios 
para, posteriormente, apresentar resultados palpáveis. 
Elisabeth Raiuc Frank desmentiu igualmente as infor-
mações sobre a veiculação de boatos de infecção do VIR/
SIDA, através de seringas nas escolas. “Não há ninguém 
a infectar pessoas, tudo não passa de boatos”, concluiu a 
co mandante da Polícia em Luanda. 
Por fim, os directores de escolas pro meteram cumprir 
escrupulosamente o regulamento escolar ao mesmo 
tempo que solicitaram a colaboração de todos os pais 
e alunos para a devo lução da segurança nas escolas. 
Participaram na reunião de quarta- feira, dia 20, repre-
sentantes de vá rias escolas públicas, participadas e colé-
gios. Para sexta-feira, dia 22, está prevista a realização 
em cada escola de uma reunião com todos os professo-
res, e no sábado, os respon sáveis escolares deverão reunir 
com os pais e encarregados de educação. 
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3.11  Retirada do Roque Santeiro 
afectou a economia nacional
Jornal Terra Angolana
25 de Julho de 2011

 A “corrupção” “cliente lismo político” e depen dência 
do petróleo são três dos vícios da economia an golana 
referidos pela Organiza ção para a Cooperação e Desen-
volvimento Económico OCDE no relatório sobre África, 
divul gado recentemente em Lisboa. 
Numa análise individual à economia de Angola – que se 
estende aos outros quatro mer cados lusófonos africanos 
-, a or ganização destaca o efeito nega tivo no crescimento 
dos atrasos de Luanda em pagar ao sector da construção 
e as limitações recorrentes do investimento no país. 
Por um lado, no investimento público “marcado por 
clientelismo político” e “corrupção”, ape sar de estar 
em curso um “ambi cioso” plano de infra-estruturas. 
Destaca-se ainda, a capacidade “problemática” do sector 
públi co angolano em atrair mais in vestimento privado.
“Angola tem um proble ma muito grave, que é a falta 
de recursos humanos em to das as áreas”, comenta 
Laura Recurso Virto, economista do OCDE, ao Diário 
Económico. 
O sector não-petrelífero de Angola cresceu 14% nos 
últimos quatro anos, segundo a OCDE, mas a “diversi-
ficação econó mica continua a ser fraca”. 
A economista da OCDE acre dita que a “bolsa de valores 
não deve avançar” tão cedo e critica a decisão de Luanda 
em “mudar fisicamente de lugar o maior mercado da 
região”, o Roque Santeiro. Esta deslocação provo cou, 
de acordo com os técnicos da OCDE, uma “perturba-
ção” no comércio e uma quebra acen tuada na produção 
agrícola. 
A Organização para a Coope ração e Desenvolvimento 
Eco nómico (OCDE) foi fundada em 1961, tem a sua 
sede na cidade de Paris, em França. 

3.12  Preço do oleo alimentar dirpara no 
mercado paralelo
Jornal angolense
30 de julho de 2011

Em mais uma ronda feita por este jornal, apurou que o 
preço do óleo alimentar sobe cada dia que passa, mas os 
vencedores afirmam não saberem das causas, limitando-
-se a comprar ao preço dos armazenistas e estabelecer a 
devida margem de lucros, e no meio de incertezas quanto 
as causas e efeitos da subida dos preços e a sua legislação, 
conversamos com o economista e docente universitário, 
Precioso Domingos e antigo vice-ministro do Comércio, 
Gomes Cardoso, para os devidos esclarecimentos.

 . 

Para o economista Precioso Domingos, o facto de 
Angola ser mais comerciante do que produtor faz com 
que os preços subam cada vez mais, por a aquisição dos 
produtos envolverem muitos custos, de entre os quais, 
os aduaneiros e de transportação. “Quanto mais dificul-
dades os comerciantes tiverem para tirar os bens de um 
sitio que se considera a base (armazém) para os locais de 
venda, maior será o preço desse bem”, esclareceu, tendo 
salientado que, o curioso em Angola, sendo um país 
importador, é que ocorre uma série de transacções, que 
o primeiro vendedor de um desses bens, que podem ser 
considerados básicos, não está em Angola, se calhar, está 
no estrangeiro.

Sobre as causas da subida dos preços, o também membro 
óleo por mês, aumentando o causas, limitando-se a 
comprar do CEIC – Centro de Estudos preço do óleo e 
este mantendo ao preço dos armazenistas e Investigação 
Científica, disse com o mesmo rendimento,  estabelecer a 
devida margem que o grossista estabelece o obviamente, 
deixa de adquirir de lucros, e no meio de incerteza preço 
de um bem em função menos quantidades de óleo”, 
com certeza quanto as causas e efeitos do preço com o 
qual o adquire exemplificou. Por outro lado, da subida 
dos preços e a sua importação e do alfandegamento. Há 
acrescenta, “se do meu rende  legislação, conversamos 
com o ainda retalhistas que adquirem muito havia a 
possibilidade de economista e docente universitário os 
produtos dos armazéns, e ter algum excedente, realizar 
sitário, Precioso Domingos e o associam ao custo de tirar 
do alguma poupança, deixa de antigo vice-ministro do 
Comércio armazém para as suas lojas, ocorrer, simples-
mente, porque o comércio, Gomes Cardoso, para sendo 
que, até os consumidos eu vou ter que afectar aquilo os 
devido esclarecimentos respondeu encontrarem o bem 
num que era considerado uma pouco. 

Para o economista Precioso mercado qualquer, “já 
teremos pança para o mesmo bem que Domingos, o 
facto de Angola aí envolvido uma série de se apresenta 
mais caro”. Do ser mais comerciante do que intermedi-
ários, que no final de ponto de vista do produtor, pro-
dutor faz com os preços tudo quem paga, caro, somos 
acrescenta, há um ganho, na subida cada vez mais, por a 
todos nós, porque o vendedor pois os preços altos aquisi-
ção dos produtos envolvendo não está muito preocupado 
beneficiam os produtores, e os verem muitos custos, de 
entre com o custo, já estabelece uma mais baixos bene-
ficiam os connosco quais, os aduaneiros e de margem 
de lucro em função do consumidores. Sobre a especula 
transportação. “Quanto mais preço de compra”. São 
dos preços, o nosso entre  dificuldade os comerciantes 
tiveram..Continuando, o nosso entrevistado esclareceu 
que o Estado verem para tirar os bens de um interlocu-
tor concordou com a deve intervir quando os produto 
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que se considera a base ideia segundo a qual, a subida 
dos produtores praticam preços exagerados (armazém) 
para o locais de dos preços acaba por se reflectir alta-
mente altos, por já ter ficado provado que o mercado 
em si tem dificuldades de auto-re gulação, mas alerta que 
quan do se fala de bem-estar não se pode somente olhar 
para o consumidor, deve-se também olhar para o produ-
tor, para que haja equilíbrio no mercado. 

“A legislação sobre os pre ços já existe, o que falta é a sua 
aplicabilidade” 

E o antigo vice-minisrro do Comércio e actual presi-
dente do Codex Angola, um organis mo nacional que 
tem de entre outras funções elaborar e velar pela har-
monização e cumpri mento de normas, códigos de uso 
internacionalmente acei tes, e incentivar as práticas leais 
no comércio, Gomes Cardoso, disse ao Angolense haver 
em Angola legislação sobre os pre ços, dividida em três 
regimes, nomeadamente regime de pre ço livre, de preço 
com mais de comercialização e de preço fix ado. Segundo 
Gomes Cardoso, que é ainda o assessor principal do 
ministério do Comércio, para toda gama de produtos e 
serviços ao nível do sector do comércio são preços livres, 
mas estes preços livres têm regras, e esclarece haver na 
cadeia de venda de produtos três ciclos de comercializa-
ção: o primeiro tem a ver com o produtor ou importador 
grossista. Neste ci clo, o lucro máximo determi nado é 
até vinte e cinco, mais até vinte porcento de encargo ao 
nível dos grossistas; o se gundo ciclo, diz respeito a venda 
de bens e serviços do grossista ao retalhista, onde o 
retalhista tem encargos até dezassete porcento e o lucro 
máximo vai até vinte e cinco porcento; o terceiro ciclo, 
tem a ver com a venda de bens e serviços do retalhista ao 
con sumidor final, onde o mesmo tem um lucro até vinte 
e cinco porcento. 

De acordo com a fonte que temos vindo a citar, se esta 
ca deia não for cumprida os agen tes económicos vão se 
apoderar dos três tipos de comercializa ção de setenta e 
cinco porcento mais os encargos e outras des pesas, o que 
vai provocar pre ços bastante altos. “Para além disso, nós 
sabemos que no nos so mercado, para além de haver um 
certo equilíbrio na oferta de bens e serviços, há o açam-
barcamento de mercadorias e o espírito de especulação 
dos agentes económicos. Então, os preços, em alguns 
seguimentos do mercado, são os mais altos do mundo”, 
esclareceu, tendo acrescentado que “algum exer cício que 
fizemos, chegamos à conclusão de que um produto com-
prado na Europa, por exemplo, ao preço FOB ou nos 
outros mercados mundiais, às vezes, aqui, em Angola, 
nós assistimos um incremento de mais de quinhentos 
porcento, o que agrava o produto”. 

O principal assessor do Mi nistério do Comércio, reitera 
haver legislação suficiente para fazer face à especula-
ção, estan do somente a faltar mais efi ciência do ponto 
de vista da sua aplicação, e reafirma as coi sas estarem a 
caminhar nesse sentido e punir os prevaricado res. 

3.13   Aumenta receita na delegação das 
finanças de luanda
Fornal folha 8 
16 de Julho de 2011

De acordo com alguns fun cionários da direcção. 
Provincial dos serviços de fiscalização, registou-se um 
aumento de re ceitas arrecadadas na ordem de noventa 
biliões de kwanzas, em relação ao primeiro semestre de 
2010. 

As receitas resultaram na cobrança de im postos, taxas e 
outros emolumentos, pelas repartições fiscais de todos 
os municípios de Luanda, assim como pelas instâncias 
aduaneiras na região. 
Este crescimento deu – se a contratação de mais de 300 
novos funcionários, que impulsionaram novo ritmo de 
trabalho aquele órgão.
Com a contratação destes novos profis sionais, os antigos 
funcionários encon tram – se descontentes, vendo estes 
como usurpadores e atrapalhadores dos seus business. 
Esta contratação deve – se também a in suficiência de 
resultados satisfatórios em que muitos trabalhadores 
mostravam na gestão anterior, em que iam ao terreno e 
não mostravam resultados das trans gressões fiscais. 
Todas as multas provenientes das trans gressões fiscais, 
segundo o regulamento interno do governo provincial, 
os autores actuantes directos e indirectos, têm o direito a 
uma cota parte das comparticipa ções, na ordem de mais 
de 10 por centos da multa.
 
Estes estímulos servem para que o agente de fiscali-
zação não cometa erros ao actuar o transgressor, mais 
como sempre encon tram – se elementos que nunca estão 
sat isfeitos. 
Segundo alguns funcionários novo, todos encontram – 
se insatisfeito com o mod elo de distribuição das compar-
ticipações, sentindo – de ate como estivadores de carga 
fiscal e usados para o aumento das receitas pessoais. 
Também, lamentam as cláusulas impostas no contrato 
entre ambas, “é triste quando um técnico médio e com 
formação especifi ca para esta área, terá um salário tão 
insig nificante, na ordem dos vinte mil kwanzas. Se não 
fosse as comparticipações acredito que os novos já esta-
riam a trabalhar aqui, o que também é transformado 
para nossa insatisfação” As repartições fiscais funcionam 
em to dos municípios da província de Luanda, notando-
-se a presença destes serviços nas circunscrições. 
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3.14  Á margem do desenvolvimento 
Revista economia e mercado nº83
Julho de 2011

Angola situa-se na 6a posição entre os 21 países em 
desenvolvimento que gastam mais em orçamentos mili-
tares do que na educação primária, com 3,6% do total 
da despesa pública, revela o relatório da UNESCO “A 
crise oculta: conflitos armados e educação”. Apesar dos 
discursos governamentais apontarem a educação como 
sector chave para o desenvolvimento do país, na prática 
é um sector marginalizado pelo Orçamento Geral do 
Estado (OGE), e enquanto a educação e o ensino público 
não se transformarem numa preocupação, e num desíg-
nio nacional, o país não avançará para o desenvolvi-
mento, defendem os especialistas. 

 A percentagem do Orçamento Geral do Estado (OGE) 
destinada à Educação mantém-se em torno dos 8% das 
despesas lotais, e analisando num período mais longo, 
verifica – se um mínimo de 3,8% do OGE em 2006 e 
um máximo deS,3% em 2009, a maior fatia jamais rece-
bida entre a série de orçamentos anuais que se iniciou em 
2000, conforme o “Relatório Social Angola 2010” da 
Universidade Católica de Angola. 
Por outro lado, o estudo feito pelo Centro de Estudos e 
Investigação Científica (CEIC) da mesma Universidade, 
constata que entre os anos 20Q8 e 2011, as despesas 
públicas com a Educação têm apresentado uma ten-
dência de ligeiro aumento, tendo passado de 2,68 mil 
milhões de dólares norte-americanos para 3,46 mil 
milhões.   

 Traduzido em valores por capita, temos que, entre 2008 
e 2009, as despesas com a educação situaram-se à volta 
dos 125 dólares, valor insignificante, sendo que, este 
ano, a verba do Orçamento Geral do Estado a locada 
para este sector é de 8,2%. 
“Com este valor não se está a ter em conta as reais des-
pesas da educação, pois a verba é irrisória e além disso, a 
inflação consumi-la-á. O ideal seria um valor não inferior 
a 20%”, defende o coordenador da Rede da Sociedade 
Civil de Educação Para Todos até 2015 (EPT), Victor 
Barbosa. Segundo o activista, o que está em causa não 
são só os números, mas também saber como é determi-
nado o valor, e o circuito da colocação da verba até à exe-
cução, já que “muitas das vezes o valor existe em nume-
rário, mas não se consegue utilizar porque cai naquilo 
que antes se chamava exercícios findos, quer dizer, não 
é utilizada no tempo”, explica o coordenador da Rede 
(EPT). 

Pinda Simão, Ministro da Educação corrobora a posição 
de Victor Barbosa, aclarando que” a questão de facto é 
que os recursos atribuídos são insuficientes para fazer 

face aos desafios com que o sector se defronta”, pois, 
segundo o governante, “para que isso fosse possível, os 
actuais 3,4 mil milhões de dólares teriam de ascender a 
8 mil milhões, o que, no conjunto das outras necessida-
des urgentes que afectam directamente a vida das popu-
lações, representa um grande peso para o Estado”. Por 
conseguinte, “é preciso adoptar estratégias que permi-
tam que, ao mesmo tempo que a educação e saúde bene-
ficiem de meios para funcionar convenientemente, possa 
haver recursos suficientes para a reconstrução do país, 
ou para a agricultura”, esclarece o Ministro em entre-
vista ao jornal Expansão. Sobre este assunto, convém 
salientar que endereçámos uma carta ao ministro da 
Educação a solicitar esclarecimentos sobre os investi-
mentos do Governo no sector, mas, volvido um mês, 
não obtivemos nenhuma resposta, apesar das sucessivas 
tentativas que levámos a cabo, quer junto do gabinete do 
próprio titular, quer da vice-Ministra, quer do Ensino 
Geral, quer ainda do Gabinete de Estudos e Projectos.
 
De Angola fica na cauda 
Para o economista Vicente Pinto de Andrade, os 8,2% 
que o OGE destina à educação reflectem a falta de serie-
dade com que se encara este cedo “Angola é o país, na 
região África Austral, que menos h investido na educa-
ção e saúde “, sustenta o economista, explicando que a 
prova do pouco investimento público nesta área é o facto 
de uma parte significativa da educa, (e até da saúde) ser 
garanti pelo sector privado. 
Se esta situação não for invertida, o país dificilmente 
poderá evoluir no sentido de transformar aquilo que 
tem sido o crescimento económico em desenvolvimento 
humano”, adverte Vicente Pinto de Andrade. 
 Situação não for invertida, o país dificilmente poderá 
evoluir no sentido de transformar aquilo que tem sido o 
crescimento económico em desenvolvimento humano”, 
garante.
 
N a mesma linha, o Observatório Político e Social de 
Angola (OPSA) sustenta que este fraco investimento em 
capital humano se deve “à falta de uma estratégia nesse 
domínio”. 
De salientar que em sociedades desenvolvidas, a produ-
tividade depende cada vez mais das habilidades apreen-
didas na escola. 

Daí que, segundo Victor Barbosa, “para que haja um 
desenvolvimento sustentável em Angola, deve-se investir 
na educação, desde a primeira infância à formação de 
jovens e adultos”. 

Já Vicente Pinto de Andrade explica que o baixo inves-
timento na educação compromete todos os projectos 
sociais do Executivo. Logo, “ se não houver durante 
alguns anos uma intensificação na escolarização e na 
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qualificação, as pessoas não terão emprego”, alerta o 
economista, revelando que no país “muitas pessoas saem 
dos institutos médios e universidades escolarizadas, mas 
muito mal qualificadas, o que diminui a improbabili-
dade dos cursos que estes têm feito”.  

Qualidade ainda não satisfaz Contrariamente ao dese-
jável pela Reforma Educativa em curso desde 2004 – 
um ensino de qualidade com altos níveis de rendimento 
escolar, rede escolar ampliada e remodelada -, a reali-
dade, segundo o presidente do Sindicato dos Professores 
de Angola (Sinprof), Guilherme Silva, é que “desde 
1975 ao presente momento, a qualidade de ensino 
decaiu bastante. Prova disso é o nível de conhecimento 
dos alunos actuais comparado com os da década de 80. 
Hoje existem alunos da 12a classe que não sabem escre-
ver”, aponta o sindicalista, adiantando que são vários os 
factores que influenciam para a má qualidade do ensino 
em Angola.
 
De acordo com o presidente do Sinprof, entre estes fac-
tores está o elevado número de professores primários 
sem qualificação pedagógica, a superlotação das salas de 
aulas, a escassez de material didáctico, a falta de condi-
ções de trabalho e a desmotivação dos docentes. 

Na já aludida entrevista, o Ministro da Educação 
refere que os dados que estão a ser verificados depois 
da implementação do novo sistema educativo mostram 
que os níveis de rendimento escolar estão a evoluir 
positivamente, mas acrescenta que “não basta que os 
alunos tenham bom aproveitamento. É preciso que eles 
se tornem competentes e úteis”, explica o governante, 
reconhecendo que “existem algumas dificuldades nestes 
aspectos, nos quais se deve trabalhar para que a perti-
nência do ensino seja a mais indicada possível”, conclui. 
“ De notar que esta reforma educativa está a ser imple-
mentada num contexto muito precário, em que os inves-
timentos na educação são praticamente nulos, face ao 
mar de necessidades e • dificuldades. A rede escolar não 
conheceu aumento significativo. Têm sido apenas remo-
deladas algumas dezenas de escolas e construídas outras 
tantas, especialmente na proVÚ1cia de Luanda”, atesta 
a especialista do Instituto Nacional de Investigação 
e Desenvolvimento da Educação (INIDE), Maria J. 
Octávio, na introdução do Currículo do 10 ciclo do 
ensino secundário. Guilherme Silva avança ainda que 
em termos de infra-estrutura as escolas construídas não 
correspondem às exigências da Reforma Educativa, pois 
não têm espaços desportivos, ou áreas para as crianças 
se recrearem nos intervalos ou nas aulas de educação 
física. “Em várias escolas do ensino secundário, cons-
truídas com a linha de crédito da China, os laboratórios 
não funcionam por falta de técnicos especializados, e 
outros há que se estão a degradar por falta de uso ou por 

falta de manutenção. A qualidade das obras de algumas 
também é questionável, tendo em conta os elevados 
custos anunciados”. 

Recorde-se ainda que, em 2004 se dá a implementação 
da 2a Reforma Educativa, com três fases de implemen-
tação -experimentação, avaliação e generalização. A fase 
de experimentação teve início com três classes apenas 
1a, 7a e 10a, que se vão generalizar em 2012 O filósofo 
Domingos da Cruz no seu livro” Quando a Guerra é 
Necessária e Urgente” afirma que a Reforma Educativa, 
não cumpriu com todas as fases que ela comporta, em 
particular a que diz respeito à avaliação, que permiti-
ria a generalização da reforma ou não, mas que, até ao 
momento não produziu efeitos.

Para Guilherme Silva, avaliação da Reforma Educativa 
não deve ser feita nos gabinetes, mas antes junte dos 
professores, porém, para já, vai rematando que “foi-no 
imposto um novo sistema, sem estarmos preparados 
para o efeito”. 

3.15  Universidade Agostinho Neto 
divulga estudos sobre empresas
Jornal de Angola
03 de Julho de 2011

 
O Centro de Pesquisa em Políti cas Públicas e Governação 
Local da Universidade Agostinho Neto vai, na próxima 
quarta-feira, em Luan da, proceder ao lançamento do 
pri meiro estudo sobre as cinco maio res empresas públi-
cas de Angola. 
Com a duração de dois meses, o estudo enquadra-se 
na perspectiva do referido centro de pesquisa, de pôr 
a ciência ao serviço do desen volvimento do país, pro-
pondo polí ticas e soluções concretas para os problemas 
reais no domínio das políticas governamentais. 
Estudar projectos associados à criatividade, inovação 
e performan ce no sector empresarial do Estado, anali-
sar os factores de sucesso e de liderança das empresas 
em ambien te competitivo e identificar as boas práticas 
e as capacidades de uma ad ministração de sucesso, são 
alguns dos objectivos do estudo. 
A cerimónia de lançamento do estudo, segundo um 
comunicado do Centro de Pesquisa da Universi dade, 
vai decorrer na sala de confe rências da Faculdade de 
Direito. 
O trabalho, que numa primeira fase vai cobrir 15 empre-
sas públi cas sedeadas em Luanda, propõe-se também 
analisar os factores críti cos de sucesso e insucesso da 
acti vidade empresarial do Estado, com vista ao aper-
feiçoamento dos ins trumentos de política de gestão 
pú blica estatais. Por considerar a acti vidade empresarial 
do Estado uma preocupação académica, o Centro de 
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Pesquisa vai, no próximo mês, iniciar um curso de pós-
gradua ção em gestão pública e empresa rial do Estado, 
dirigido a gestores, técnicos e quadros de empresas e ins-
titutos públicos. 
Tendo em conta a importância que a iniciativa repre-
senta para a melho ria das políticas estratégicas gover-
namentais para o sector empresarial público angolano, 
os seus promoto res esperam uma melhoria significa tiva 
nos mais variados e complexos sistemas de organização, 
gestão pú blica, estratégia de competitividade e inova-
ção. Criado em 2009, o Cen tro de Pesquisa em Políticas 
Públi cas e Governação Local é uma insti tuição de inves-
tigação científica, en sino e pesquisa aplicada. 
No seguimento do seu ciclo de palestras académicas, 
iniciadas a 11 de Maio, promove, na próxima quarta-
-feira, uma palestra sobre a reforma do sector público 
em An gola. A dissertação do referido te ma estará a cargo 
de um grupo de estudantes do curso de mestrado de 
Governação e Gestão Pública, que decorre na Faculdade 
de Direito. O ciclo de palestras, segundo uma nota de 
imprensa da instituição a que o Jornal de Angola teve 
aces so, visa a apresentação das pesqui sas conduzi das 
pelos mestrados. 

3.16  Para lá do petroleo
Revista economia e mercado
julho-2011

O Governo decidiu avançar com o Projecto do Executivo 
para a Reforma Tributária (PERT) e uma das estratégias 
passa pela diminuição da generalidade dos impostos, 
levando a que os contribuintes se venham a sentir mais 
predispostos a abrir os cordões à bolsa. No entanto, na 
essência, a grande preocupação é diminuir a dependên-
cia que a economia nacional tem das recitas oriundas 
do sector petrolífero, que se tem mantido na ordem dos 
75%. E que, para além de outras distorções económicas, 
sendo este um recurso escasso, esta dependência torna-se 
perigosa. 

A estrutura fiscal de Angola tem beneficiado excessiva-
mente do petróleo. Os números relativos aos últimos 
anos indicam que os impostos petrolíferos rendem ao 
Estado angolano, e na média dos últimos anos, cerca 
de 75% do total das receitas fiscais e 30% do Produto 
Interno Bruto (Pffi), enquanto o sector não petrolífero 
contribui, respectivamente, com 20% e mais ou menos 
7%.
 
“ A dependência das finanças públicas relativamente ao 
sector petrolífero é um factor de instabilidade do ciclo 
de negócios. Em resultado de variações do preço do 
petróleo, as despesas têm enfrentado flutuações elevadís-
simas que transmitem elevada incerteza para os empre-

sários”, avança o Relatório Económico de Angola 2010, 
do Centro de Investigação Científica da Universidade 
Católica. 

O documento acrescenta que esta situação dificulta “o 
desenvolvimento de sectores importantes da economia 
do país”. Assim, o “processo de reforma terá que con-
seguir o mérito de, ao mesmo tempo, diversificar as 
receitas fiscais e melhorar o ambiente de negócios, o que 
permitirá maior e melhor investimento, maiores níveis 
de emprego e um melhor desempenho no combate à 
pobreza”, lê-se no relatório.
 
Sendo que as principais receitas orça mentais advêm 
dos impostos petrolíferos que têm características muito 
especiais, quer no plano fiscal, quer no plano adminis-
trativo, os analistas aconselham os Estados produtores 
de petróleo a preparem novas fontes de receita para sus-
tentar os níveis de despesas futuras. A reforma fiscal tem 
estado na agenda do Governo angolano desde 2002, 
uma acção urgente, visto que a legislação é antiga e a 
economia é muito dependente do petróleo. 

Com vista a dar resposta aos novos desafios, o país tem 
de diversificar a sua base fiscal e é neste quadro que 
o Presidente da República avançou com a aprovação 
do Programa do Executivo para Reforma Tributária 
(PERT), por intermédio do Decreto Presidencial N°115 
/ 10. 

Sistema fiscal ineficiente Segundo o referido Decreto 
Presidencial, o actual sistema tributário, em particu-
lar na área dos impostos internos, é ineficaz, pois não 
admite atingir os objectivos constitucionais ou de polí-
tica tributária que lhe são atribuídos. Ou seja, não dá 
resposta aos planos de desenvolvimento, nem estimula 
a desejada diversificação das fontes de receita do Estado. 

O jurista Miguel Ângelo elucida que o problema do 
actual sistema tributário nacional é que “privilegia de 
forma muito acentuada os impostos sobre o sector petro-
lífero e sobre a despesa”, o que faz com que se explore 
pouco, fontes como o rendimento e o património. “Tal 
característica assume um carácter perverso, uma vez que 
os impostos sobre a despesa dissociam o contribuinte 
legal de contribuinte de facto”, explica. Luís Magalhães, 
da área de auditoria fiscal na KPMG, entende que tendo 
apenas • em consideração o sector não petrolífero, “a 
actual carga fiscal (receita e peso) é reduzida mas muito 
competitiva”. O que é louvável, no seu entender, é que 
o reforço da receita fiscal nas áreas não petrolíferas seja 
uma preocupação actual, acreditando no sucesso da 
reforma fiscal em curso. 
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O fiscalista Gracione 
Paulo frisa que os níveis de fiscalidade praticados no 
país são “altos”, tendo em conta a carga tributária que 
os contribuintes têm de suportar nos diferentes tipos de 
imposto. “Só para exemplificar, o Imposto Industrial 
tem a taxa de 35%, que incide sobre o lucro líquido 
das empresas, sem contar os outros encargos, como o 
imposto de consumo, o imposto de selo”, conclui. 

A realização de alguns estudos evidenciam que, além 
de uma excessiva burocracia, esses encargos têm fun-
cionado como um factor inibidor da formalização de 
macro e pequenas empresas, da participação de todos no 
processo como está consagrado para que sejam revistas 
todas as necessidades do sistema e seus valores.
 
Já o economista Cristóvão Neto considera que só agora o 
sector fiscal angolano vai entrar numa fase crucial, com 
a implementação do PERT, por termos uma legislação 
do tempo colonial. Assim, a reforma trará benefícios não 
só em termos de arrecadação fiscal, mas também sociais, 
sendo este último um factor crítico para o país. 

Quanto à dependência que se tem das receitas petro-
líferas, o especialista considera um “perigo as econo-
mias dependerem do petróleo”, acrescentando que não é 
segura, porque cria limitação e acomodação. “As receitas 
tributárias dão mais capital ao Estado para melhorar 
sectores como a educação, saúde e estradas, o que não 
pode ser apenas desenvolvido com o dinheiro do petró-
leo”, sustenta. 

Gracione Paulo lembra que uma reforma tributária tra-
duz-se, na verdade, numa alteração profunda de todo 
o sistema fiscal, desde alteração legislativa, supressão, 
modificação ou introdução de novos tipos de impostos, 
melhoria de procedimentos, reforma dos serviços e do 
respectivo pessoal, entre outras questões. 

“Actualmente a maior percentagem da receita fiscal 
é originária do sector petrolífero, este cenário poderá 
mudar, se concretizar o desejado alargamento da base 
tributária, com o alcance de um número considerável 
de contribuintes fora do domínio dos petróleos”, realça 
Gacione Paulo. 

Sectores prioritários para arrecadação de receitas Nesta 
primeira fase, a actividade tributária vai incidir mais 
sobre os grandes contribuintes, segundo o Ministro das 
Finanças, Carlos Lopes. Questionado pela Economia & 
Mercado em relação aos sectores prioritários, o respon-
sável fez saber que para “alavancar o processo de desen-
volvimento nacional” a aposta deve ser a agricultura.
 

“É através da agricultura que nós vamos potenciar a 
agro-industrial e por aí promover o desenvolvimento 
industrial robusto do país”, reforçou, à margem do acto 
de formação sobre o Imposto Predial Urbano.A nível 
nacional o Ministro revelou ainda que Luanda repre-
senta hoje 90% das receitas fiscais do país e avançou que 
para alargar o leque contributivo o Estado vai apostar 
mais na sua modernização e da administração. 

Neste contexto, a reforma vai alargar a base tributária, a 
racionalização dos incentivos, o aumento do controlo do 
pagamento voluntário dos impostos, a implementação 
de um efectivo sistema de cobranças coercivas, a sim-
plificação do sistema legal, a penalização das infracções 
tributárias, de forma a combater a evasão e a fraude, e 
a proporcionar as receitas necessárias ao financiamento 
público. 

Em contra partida, o fiscalista Gracione Paulo aposta 
em sectores como o comércio e os serviços. “A agricul-
tura e a indústria nacionais precisam de alguns bene-
fícios fiscais, taxas de impostos reduzidas, isenção, 
em alguns casos, para promover o seu crescimento. O 
desenvolvimento económico do país passa por estes sec-
tores primários”, lembra.
 
No mesmo diapasão, o economista Cristóvão Neto con-
sidera que os sectores que podem ser mais rentáveis para 
o Estado são as bebidas, sobretudo bebidas alcoólicas, 
uma vez que registam um alto consumo. O sector imo-
biliário é outro apontado pelo especialista porque “tem 
sido muito dinâmico”, assim como a educação privada, 
que, na sua opinião, cobra valores exorbitantes e as recei-
tas angariadas poderiam servir para melhorar o ensino 
público.
 
Por sua vez, Luís Magalhães, especialista da KPMG, 
avança, pela experiência que conhece, que os sectores 
prioritários para quem quer angariar receitas fiscais são 
os que geram rendimentos mais elevados. Porém, “deve-
se dar a primazia ao alargamento da base tributável, sem 
focalizar a reforma tributária em sectores específicos de 
actividade”, observa. 

Uma reforma em cinco anos Numa primeira fase, a curto 
prazo, a reforma tributária vai tratar com primazia da 
correcção das situações menos justas ou as mais burocrá-
ticas existentes nos actuais impostos, sem pôr em causa 
as intervenções profundas no desenho da tributação dos 
rendimentos, do consumo ou do património. 

Assim, a sua implementação nos vários domínios 
do o sistema fiscal, incluindo o aduaneiro, da para 
Hospitalidade, da administração, da justiça tributária e 
da tributação internacional deve obedecer a um quadro 
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de prioridade e de acções que serão projectadas para 
o curto e médio prazos. Luís Magalhães acredita que 
daqui a cinco anos o sistema fiscal “será mais eficaz que 
o vigente, sem dúvida alguma”, uma vez que terá remo-
vido os factores geradores de ineficiência que minam o 
actual quadro tributário, como a desactualização das 
regras e das normas face à realidade socioeconómica. 

“O estudo e o período de implementação propos-
tos deverão permitir avaliar as condições particulares 
actuais da economia angolana e a sua previsível evolu-
ção, tendo também em conta a experiência de outros 
países que tenham implementado reformas semelhan-
tes, desenhando-se um quadro fiscal moderno, actual 
e competitivo no panorama internacional”, adivinha o 
auditor.
 
Na mesma senda, Cristóvão Neto pensa que dentro 
destes cinco anos o sistema fiscal será mais activo, mas 
defende a criação de uma base de dados para que haja 
maior controlo e melhor conhecimento de quem são os 
contribuintes. Mais cauteloso Gracione Paulo explica 
que a reforma é um processo com várias fases e cada 
uma delas com a sua complexidade. “Acredito que os 
cinco anos previstos constituem uma etapa deste pro-
cesso. E outras se seguirão necessariamente, por se tratar 
de mudança de hábitos, introdução de novos procedi-
mentos e, eventualmente, novas tecnologias, o que não é 
sempre fácil de realizar”, reflecte. 

O fiscalista acrescenta ainda que na doutrina se diz, a 
propósito, que” a reforma fiscal é uma preocupação per-
manente”, um fenómeno sempre na ordem do dia. “O 
importante”, acrescenta, “é ter a coragem para expurgar 
os elementos obsoletos”. 

Ganhos para os contribuintes Segundo Gracione Paulo 
o impacto junto dos contribuintes será positivo se os 
efeitos da reforma tributária resultarem na melhoria dos 
serviços fiscais (celeridade, bom atendimento, menos 
burocracia, etc.) e na redução dos encargos tributários 
(menos impostos). 

Já para Luís Magalhães, os contribuintes (tanto as 
empresas como os cidadãos) passarão a ter ao seu dispor 
regras mais actuais e adaptadas à realidade socioeco-
nómica do país, permitindo uma melhor e mais justa 
arrecadação de receita e a manutenção do reforço da 
qualidade de vida dos cidadãos, designadamente através 
de investimentos públicos em infra-estruturas. O econo-
mista Cristóvão Neto fala dos benefícios que as cobran-
ças das taxas municipais podem trazer em termos de 
abastecimento de água, luz eléctrica e outros serviços 
nas localidades. 

Mas Gracione Paulo lembra que os contribuintes, 
organizadamente, devem participar, enquanto as polí-
ticas da reforma estão a ser formuladas, para que os 
seus direitos sejam devidamente acautelados. “Não 
convêm esperar, para depois reclamar da injustiça do 
sistema fiscal. Todavia, a lei consagra um conjunto de 
medidas  garantias dos contribuintes, que os protegem 
contra eventuais agressões dos seus direitos e interesses”, 
faz saber. Luís Magalhães acredita que a reforma trará 
mais-valias em termos da repartição dos rendimentos e 
a melhor distribuição da riqueza, sendo que esses objec-
tivos políticos, adianta, serão facilitados com o alarga-
mento da base de incidência e o consequente aumento 
das receitas fiscais. Para já, e no plano jurídico, aguar-
dam-se ainda por profundas revisões e actualizações 
de diplomas paralelos aos diversos impostos, como o 
Código Geral Tributário de 1968. Espera-se que a partir 
do modelo existente se elabore uma lei fundamental da 
tributação, com funções reguladoras de base do sistema 
fiscal. 

Várias medidas aprovadas têm como finalidade combater 
as práticas de fraude e evasão fiscal na economia nacio-
nal. Tais medidas compreendem a restrição da possibili-
dade dê realização de determinadas operações por parte 
dos contribuintes faltosos, nomeadamente, a remessa de 
divisas para o exterior através dos Bancos Comerciais, 
a concessão ou renovação de vistos de trabalho junto 
do Serviço de Migração e Estrangeiros, ou operações 
aduaneiras junto do Serviço Nacional de Alfândegas. 
Todos os contribuintes em risco de verem a sua inscri-
ção suspensa pelo não cumprimento das suas obrigações 
tributárias há mais de 12 meses serão notificados pela 
Administração Tributária para regularizar a sua situa-
ção, caso contrário serão suspensos ficando sujeitos às 
restrições anteriormente referidas. Fortalecimento das 
relações bilaterais entre Estados. 

No que toca à Dupla Tributação Internacional, o rela-
tório económico da Universidade Católica de Angola 
aconselha o Governo a elaborar “uma estratégia para 
a preparação de quadros, tendo em vista a negociação 
e celebração de acordos sobre dupla tributação com os 
países com os quais Angola mantém relações económi-
cas mais estreitas” 
 
O documento sugere também que sejam “acauteladas 
as obrigações que Angola assumiu ou se verá confron-
tada no futuro, ao nível da integração económica na 
SADC”, no quadro de uma progressiva harmonização 
fiscal, incluindo a aduaneira. Gracione Paulo pensa que 
Angola podia avançar acordos com países com que tem 
maior nais dos :ária rão volume de negócios, tanto afri-
canos, como europeus, asiáticos e latinos americanos. 
Cristóvão Neto não defende, por enquanto, a realização 
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destes acordos na zona da SADC porque pensa não ser 
ainda uma prioridade. “O país não se pode dar ao luxo 
de desperdiçar contribuições sob pena de continuarmos 
a depender das receitas do petróleo”, sustenta. 

Já Luís Magalhães é defensor dos Acordos de Dupla 
Tributação para o fortalecimento das relações bila-
terais entre Estados no plano económico, avançando 
Portugal, Brasil, África do Sul, Estados Unidos, China 
e a Holanda, como potenciais parceiros prioritários, 
enquanto importantes plataformas internacionais. 

Um modelo de sistema tributário próprio Angola tem a 
possibilidade de introduzir modelos de tributação dis-
tintos dos existentes, permitindo assim a criação, de raiz, 
de um novo sistema fiscal.Para o economista Cristóvão 
Neto “é possível ter um modelo.
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4  OGE INVESTIMENTOS
  
  PUBLICOS E
  
  TRANSPARENCIA

4.1  Estudo sobre empresas públicas é 
apresentado hoje em luanda
Jornal de angola 
06 de Julho de 2011

Um estudo sobre as cinco maio res empresas públicas 
angolanas, entre 15 observadas, é hoje apre sentado em 
Luanda, pelo Centro de Pesquisa em Políticas Públicas 
e Governação Local da Faculdade de Direito da 
Universidade Agostinho Neto (UAN). 
Ontem, era ainda desconhecido nome das cinco empre-
sas alvo daquele que é o primeiro trabalho elaborado por 
aquele centro, mas tudo indica tratar-se do concessio-
nário nacional de hidrocarbonetos, Sonangol, a diaman-
tífera Endia ma, a seguradora Ensa, a transpor tadora 
aérea TAAG, a companhia de telecomunicações Angola 
Tele com e a Empresa Nacional de Navegação aérea, 
Enana. 

Segundo um comunicado do Centro de Pesquisa em 
Políticas Públicas e Governação Local, o objectivo 
do estudo é o de analisar os factores de sucesso e de 
insuces so da actividade empresarial do Es tado, com 
vista ao aperfeiçoamen to dos instrumentos de política 
pa ra uma gestão pública de serviços do Estado eficientes 
e capazes. 

Com este estudo, o centro pre tende identificar as melho-
res práti cas que conduzem ao desempenho crescente, 
através de uma constan te actualização e reorientação das 
opções estratégicas das empresas, de forma a que atinjam 
maiores e melhores níveis de desempenho e fomentem o 
sentido de competitividade e liderança no mercado. 

O estudo enquadra-se na visão do centro de colocar a 
ciência ao serviço do desenvolvimento do país, com base 
na ideia que “não existe um mo delo único para uma 
gestão eficien te, mas todos podemos contribuir para 
uma eficiência na gestão”. 

Nesse sentido, o estudo pretende analisar os níveis e 
mecanismos de controlo da gestão, principalmente 
dos Conselhos Fiscais, na sua mis são de assegurar a 
qualidade e ava liar os indicadores, metas e crité rios de 
desempenho, em busca da maximização dos resultados, 
den tro dos indicadores financeiros, de gestão de proces-
sos internos, de crescimento organizacional e de desem-
penho corporativo. 

Sendo a actividade empresarial do Estado uma preo-
cupação acadé mica, o Centro de Pesquisa em Po líticas 
Públicas e Governação Lo cal anunciou já, para o 
próximo mês de Agosto, o início de um cur so de pós-
-graduação em Gestão Pública e Empresarial do Estado, 
dirigido a administradores e gesto res, técnicos e quadros 
das empre sas públicas e institutos públicos. 

4.2  Presidente para investimentos 
públicos direccionadas para a saúde 
e a educação
Jornal de Angola
07 de Julho de 2011

0 Programa de Investimentos Públicos deste ano con-
templa, para a província do Huambo, a constru ção e rea-
bilitação de escolas e hos pitais nos 11 municípios, disse, 
on tem, o director do Gabinete de Es tudos, Planeamento 
e Estatística. 
Victor Chissingui declarou que, num orçamento ava-
liado em 6,15 mil milhões de kwanzas, as acções estão 
a ser direccionadas para pro gramas de desenvolvimento 
do en sino primário e secundário e no me lhoramento 
dos serviços hospitala res. Em execução, referiu, estão 14 
programas repartidos em 43 pro jectos, quatro dos quais 
referentes à construção de escolas. 
“Temos em execução quatro pro jectos de construção de 
escolas do segundo ciclo nos municípios do Tchinjenje, 
Ekunha, Tchicala Tcholohanga e Mungo”, declarou, 
acres centando que os programas estão direccionados 
para a melhoria das condições sociais da população. 

Prioridades 
Outras prioridades do governo provincial para este ano 
recaem em projectos nos sectores da energia e águas, 
urbanismo, ambiente e obras públicas. 
Victor Chissingui revelou que, do orçamento recebido, 
40 por cen to se destina ao ordenamento do território e 
que o dinheiro vai ser aplicado em infra-estruturas dos 
planos urbanísticos em todas as re servas fundiárias da 
província. 
Os trabalhos, garantiu, estão “bastante avançados” e o 
programa de desenvolvimento habitacional a ser execu-
tado em todos os municí pios. O programa “Água para 
Todos” é, acentuou, outra aposta do governo provincial. 
As autoridades estão empenha das em projectos de 
energia reno vável, com a instalação de sistemas solares 
e mini hídricas em todos os municípios, comunas e 
aldeias. 
Ainda na área dos investimentos públicos para 20 11, o 
governo pro vincial prevê executar o projecto de reabilita-
ção de infra-estruturas ad ministrativas em 30 comunas. 
No sector das obras públicas, para este ano, disse, 
foram disponibiliza das apenas verbas para o programa 
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“cimento e tinta”, cujo objectivo é mudar a imagem dos 
edificios das cidades e das sedes municipais. 
Victor Chissingui revelou que o governo provincial está 
á a prepa rar o Programa de Investimento Pú blicos para 
20 12, que espera venha a contemplar tudo o que foi 
propos to para 20 11 e outros que não foram concretiza-
dos em anos anteriores. 
“Existem projectos de 2010 que só agora estão a ser con-
cretizados, principalmente os de âmbito cen tral, como a 
reabilitação do aero porto Albano Machado e da barra-
gem do Ngove”, referiu. A província do Huambo vai 
dis por de um centro cultural, cujo con curso para a con-
signação da obra foi realizado recentemente.
 
Pólo industrial 
O governo provincial tem traça do um plano estratégico 
para fo mentar investimentos no pólo in dustrial, que vai 
ser construí do, no município da Caála, numa área de 
1.800 hectares. 
A execução do projecto para o pólo industrial, que 
começa no pró ximo ano, é de âmbito central e vai ser 
sustentado pela energia a ser ge rada pela central hidroe-
léctrica do Ngove. 

4.3  Contribuintes que não pagam 
impostos correm o risco de uma 
suspensão fiscal
Jornal O PAIS
08 de Julho de 2011 

Os contribuintes que não pagam im postos há mais de 
um ano, têm até ao dia vinte e dois de Julho, para regu-
1arizarem a sua situação fiscal. Caso contrário poderá 
ver suspenso o seu número de contribuinte à partir do 
dia vinte e cinco e não vão poder im portar ou exportar 
mercadorias, fa zer remessas de dinheiro, para além de 
outras limitações da sua activida de, noticiou a RNA. 
Esta medida de suspensão fiscal dos contribuintes em 
falta está pre vista no decreto presidencial 66/11, de 18 
de Abril que já está em vigor. 
Com tal suspensão o contribuinte sofre um conjunto de 
limitações na sua actividade. E se no prazo de um ano 
não regularizar a situação o seu número fiscal poderá ser 
apagado da base de dados conforme esclarece a especia-
lista do projecto de reforma tributária Alice Neves. 
“Todo o contribuinte que tiver o seu número de con-
tribuinte suspen so terá a sua actividade limitada e não 
poderá efectuar exportações e im portações de mercado-
ria, nem muito menos endossar toda a sua situação a 
terceiros isso a nível do serviço na cional das alfândegas 
ele não poderá fazer remessas para o exterior isto a nível 
do BNA, e bancos comerciais, e ainda não poderá reque-
rer visto de trabalho junto de entidades diplomá ticas e 
consulares. 

4.4  Luanda arrecada A Kz 749 milhões 
em seis meses 
Jornal O PAÍS
08 de Julho de 2011

O Governo Provincial de Luanda ar recadou e deposi-
tou na Conta Úni ca do Tesouro, no primeiro semestre 
deste ano, 749 milhões, 294 mil e 363 kwanzas contra 
os 37 milhões, 665 mil e 627 Akz do mesmo período em 
2010, noticiou a Angop 
O vice-governador de Luanda para área produtiva, 
Miguel Catraio, dis se quarta-feira em conferência de 
imprensa que o município de Viana destacou -se tendo 
arrecadado cerca de 53 milhões, seguido por 
Cacuaco e Cazenga com 41 milhões e 548 mil kwanzas 
e 32 milhões e 300 mil kz respectivamente. 
Segundo o responsável, o dinheiro foi arrecadado no 
âmbito do regime financeiro local em operações com a 
receita aprovada na tabela de taxas, licenças (mercados e 
feiras, de licen ciamento de obras), multas e outras 

4.5  Fuga ao fisco com dias contados
Semanário Agora 
09 de Julho de 2011

A partir do dia 25 des te mês, as empresas públicas e 
privadas que se encontrem em situação de irregulari-
dade reiterada terão as suas contas bancárias e imóveis 
penhorados.
A medida vem dar cumprimen to ao decreto presidencial 
que estipula medidas excepcionais para o controlo dos 
contribuintes em circunstância de fuga ao fisco perma-
nentemente e enquadra-se também no Programa de 
Reforma Tributária em curso que já permitiu detectar 
vá rias transgressões, particularmente nas declarações de 
impostos dos con tribuintes. 
A evasão fiscal que ainda, de olhos vistos, enferma a 
administração fiscal está a contribuir negativamente na 
ingestão financeira equilibrada do país. E para atenuar 
a situação, o Executivo desenvolve um conjunto de 
mecanis mos para desencorajar tais práticas, para além 
dos já anunciados paga mentos coercivos de impostos. 
A Justiça Tributaria do Ministério das Finanças destaca 
que o funda mental nesse processo é o combate à fraude 
fiscal, através de vários instru mentos, nomeadamente 
a retenção na fonte, quando um terceiro é chamado a 
entregar ao Estado o valor do im posto devido, substi-
tuindo-se ao de vedor original ou ainda a verificação das 
declarações dos contribuintes sempre que sejam estes a 
fazer o pa gamento dos impostos, uma circuns tância que 
geralmente requer correcções ou a emissão de notas de 
liquidação adicionais. 
A acção compulsiva assenta na ins tauração da execução 
fiscal, a qual tem lugar no caso do incumprimento das 
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obrigações tributárias no decurso do prazo estabelecido 
por lei para o pagamento voluntário. 
Segundo o Projecto Executivo para a Reforma Tributária 
(Pert), cerca de 70 mil empresas de capital público e 
privado estão em situação irregular, um número que 
indica, para já, os ve lhos vícios das transgressões na 
admi nistração fiscal. 
As penalizações a adoptar vão até a proibição de realizar 
operações e ser viços ou ainda a suspensão do núme ro 
de identificação fiscal, caso, num período de 12 meses 
a contar da data que está obrigado, a entidade em 
cau sa não apresente qualquer declaração de liquidação 
de imposto. Aqueles que insistirem com tais práticas, 
so frerão várias restrições como a proibi ção de impor-
tação e exportação de mercadorias, impossibilidade de 
en dossar as respectivas mercadorias a um terceiro, proi-
bição de efectuar re messas de pagamentos ao exterior 
junto dos bancos comerciais. 
Caberá, para todos os efeitos, ao Banco Nacional de 
Angola (Bna) ope racionalizar e fiscalizar o cumprimen to 
desta medida, uma vez que os incumpridores ficam 
sujeitos a verem recusados os vistos de trabalho reque-
ridos junto das entidades diplomáti cas, consulares e dos 
Serviços de Mi gração e Estrangeiros (5ME). 
Por isso, para evitar constrangi mentos, uma vez que a 
medida é de cumprimento imediato, os contri buintes em 
falta são chamados a con tactarem os serviços de Registo 
e Cadastro nas repartições fiscais antes do dia estabele-
cido. Para pôr ordem no círculo, o Pert será desenvol-
vido em cadeia através do Bna, Alfândegas eos5ME. 
Criado pelo Executivo, o projecto é um órgão para con-
ceber e executar as linhas da reforma tributária e tomar 
mais eficiente, do ponto de vista da arrecadação de recei-
tas para o Estado e da prestação de serviços, a adminis-
tração tributária. 
O órgão está a desenvolver um con junto de ajustes à 
legislação no senti do de acabar com as distorções fiscais. 
A prioridade vai para a Lei Geral de Taxas, revisão de 
impostos, como o predial urbano e o regime simplifi-
cado das execuções fiscais. • 

4.6  Á margem do desenvolvimento 
Revista economia e mercado nº83
Julho de 2011

Angola situa-se na 6a posição entre os 21 países em 
desenvolvimento que gastam mais em orçamentos 
militares 
do que na educação primária, com 3,6% do total da 
despesa pública, revela o relatório da UNESCO “A crise 
oculta: conflitos armados e educação”. Apesar dos discur-
sos governamentais apontarem a educação como sector 
chave para o desenvolvimento do país, na prática é um 
sector marginalizado pelo Orçamento Geral do Estado 

(OGE), e enquanto a educação e o ensino público não 
se transformarem numa preocupação, e num desígnio 
nacional, o país não avançará para o desenvolvimento, 
defendem os especialistas. 

A percentagem do Orçamento Geral do Estado (OGE) 
destinada à Educação mantém-se em torno dos 8% das 
despesas lotais, e analisando num período mais longo, 
verifica – se um mínimo de 3,8% do OGE em 2006 e 
um máximo deS,3% em 2009, a maior fatia jamais rece-
bida entre a série de orçamentos anuais que se iniciou em 
2000, conforme o “Relatório Social Angola 2010” da 
Universidade Católica de Angola. 
Por outro lado, o estudo feito pelo Centro de Estudos e 
Investigação Científica (CEIC) da mesma Universidade, 
constata que entre os anos 20Q8 e 2011, as despesas 
públicas com a Educação têm apresentado uma ten-
dência de ligeiro aumento, tendo passado de 2,68 mil 
milhões de dólares norte-americanos para 3,46 mil 
milhões.   

Traduzido em valores por capita, temos que, entre 2008 
e 2009, as despesas com a educação situaram-se à volta 
dos 125 dólares, valor insignificante, sendo que, este 
ano, a verba do Orçamento Geral do Estado a locada 
para este sector é de 8,2%. 
“Com este valor não se está a ter em conta as reais des-
pesas da educação, pois a verba é irrisória e além disso, a 
inflação consumi-la-á. O ideal seria um valor não inferior 
a 20%”, defende o coordenador da Rede da Sociedade 
Civil de Educação Para Todos até 2015 (EPT), Victor 
Barbosa. Segundo o activista, o que está em causa não 
são só os números, mas também saber como é determi-
nado o valor, e o circuito da colocação da verba até à exe-
cução, já que “muitas das vezes o valor existe em nume-
rário, mas não se consegue utilizar porque cai naquilo 
que antes se chamava exercícios findos, quer dizer, não 
é utilizada no tempo”, explica o coordenador da Rede 
(EPT). 

Pinda Simão, Ministro da Educação corrobora a posição 
de Victor Barbosa, aclarando que” a questão de facto é 
que os recursos atribuídos são insuficientes para fazer 
face aos desafios com que o sector se defronta”, pois, 
segundo o governante, “para que isso fosse possível, os 
actuais 3,4 mil milhões de dólares teriam de ascender a 
8 mil milhões, o que, no conjunto das outras necessida-
des urgentes que afectam directamente a vida das popu-
lações, representa um grande peso para o Estado”. Por 
conseguinte, “é preciso adoptar estratégias que permi-
tam que, ao mesmo tempo que a educação e saúde bene-
ficiem de meios para funcionar convenientemente, possa 
haver recursos suficientes para a reconstrução do país, 
ou para a agricultura”, esclarece o Ministro em entre-
vista ao jornal Expansão. Sobre este assunto, convém 
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salientar que endereçámos uma carta ao ministro da 
Educação a solicitar esclarecimentos sobre os investi-
mentos do Governo no sector, mas, volvido um mês, 
não obtivemos nenhuma resposta, apesar das sucessivas 
tentativas que levámos a cabo, quer junto do gabinete do 
próprio titular, quer da vice-Ministra, quer do Ensino 
Geral, quer ainda do Gabinete de Estudos e Projectos.
 
De Angola fica na cauda 
Para o economista Vicente Pinto de Andrade, os 8,2% 
que o OGE destina à educação reflectem a falta de serie-
dade com que se encara este cedo “Angola é o país, na 
região África Austral, que menos h investido na educa-
ção e saúde “, sustenta o economista, explicando que a 
prova do pouco investimento público nesta área é o facto 
de uma parte significativa da educa, (e até da saúde) ser 
garanti pelo sector privado. 
Se esta situação não for invertida, o país dificilmente 
poderá evoluir no sentido de transformar aquilo que 
tem sido o crescimento económico em desenvolvimento 
humano”, adverte Vicente Pinto de Andrade. 
 Situação não for invertida, o país dificilmente poderá 
evoluir no sentido de transformar aquilo que tem sido o 
crescimento económico em desenvolvimento humano”, 
garante.
 
Na mesma linha, o Observatório Político e Social de 
Angola (OPSA) sustenta que este fraco investimento em 
capital humano se deve “à falta de uma estratégia nesse 
domínio”. 
De salientar que em sociedades desenvolvidas, a produ-
tividade depende cada vez mais das habilidades apreen-
didas na escola. 

Daí que, segundo Victor Barbosa, “para que haja um 
desenvolvimento sustentável em Angola, deve-se investir 
na educação, desde a primeira infância à formação de 
jovens e adultos”. 

Já Vicente Pinto de Andrade explica que o baixo inves-
timento na educação compromete todos os projectos 
sociais do Executivo. Logo, “ se não houver durante 
alguns anos uma intensificação na escolarização e na 
qualificação, as pessoas não terão emprego”, alerta o 
economista, revelando que no país “muitas pessoas saem 
dos institutos médios e universidades escolarizadas, mas 
muito mal qualificadas, o que diminui a improbabili-
dade dos cursos que estes têm feito”.  

Qualidade ainda não satisfaz Contrariamente ao dese-
jável pela Reforma Educativa em curso desde 2004 – 
um ensino de qualidade com altos níveis de rendimento 
escolar, rede escolar ampliada e remodelada -, a reali-
dade, segundo o presidente do Sindicato dos Professores 
de Angola (Sinprof), Guilherme Silva, é que “desde 

1975 ao presente momento, a qualidade de ensino 
decaiu bastante. Prova disso é o nível de conhecimento 
dos alunos actuais comparado com os da década de 80. 
Hoje existem alunos da 12a classe que não sabem escre-
ver”, aponta o sindicalista, adiantando que são vários os 
factores que influenciam para a má qualidade do ensino 
em Angola.
 
De acordo com o presidente do Sinprof, entre estes fac-
tores está o elevado número de professores primários 
sem qualificação pedagógica, a superlotação das salas de 
aulas, a escassez de material didáctico, a falta de condi-
ções de trabalho e a desmotivação dos docentes. 

Na já aludida entrevista, o Ministro da Educação 
refere que os dados que estão a ser verificados depois 
da implementação do novo sistema educativo mostram 
que os níveis de rendimento escolar estão a evoluir 
positivamente, mas acrescenta que “não basta que os 
alunos tenham bom aproveitamento. É preciso que eles 
se tornem competentes e úteis”, explica o governante, 
reconhecendo que “existem algumas dificuldades nestes 
aspectos, nos quais se deve trabalhar para que a perti-
nência do ensino seja a mais indicada possível”, conclui. 
“ De notar que esta reforma educativa está a ser imple-
mentada num contexto muito precário, em que os inves-
timentos na educação são praticamente nulos, face ao 
mar de necessidades e • dificuldades. A rede escolar não 
conheceu aumento significativo. Têm sido apenas remo-
deladas algumas dezenas de escolas e construídas outras 
tantas, especialmente na proVÚ1cia de Luanda”, atesta 
a especialista do Instituto Nacional de Investigação 
e Desenvolvimento da Educação (INIDE), Maria J. 
Octávio, na introdução do Currículo do 10 ciclo do 
ensino secundário. Guilherme Silva avança ainda que 
em termos de infra-estrutura as escolas construídas não                                                                                   
correspondem às exigências da Reforma Educativa, pois 
não têm espaços desportivos, ou áreas para as crianças 
se recrearem nos intervalos ou nas aulas de educação 
física. “Em várias escolas do ensino secundário, cons-
truídas com a linha de crédito da China, os laboratórios 
não funcionam por falta de técnicos especializados, e 
outros há que se estão a degradar por falta de uso ou por 
falta de manutenção. A qualidade das obras de algumas 
também é questionável, tendo em conta os elevados 
custos anunciados”. 

Recorde-se ainda que, em 2004 se dá a implementação 
da 2a Reforma Educativa, com três fases de implemen-
tação -experimentação, avaliação e generalização. A fase 
de experimentação teve início com três classes apenas 
1a, 7a e 10a, que se vão generalizar em 2012 O filósofo 
Domingos da Cruz no seu livro” Quando a Guerra é 
Necessária e Urgente” afirma que a Reforma Educativa, 
não cumpriu com todas as fases que ela comporta, em 
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particular a que diz respeito à avaliação, que permiti-
ria a generalização da reforma ou não, mas que, até ao 
momento não produziu efeitos.

Para Guilherme Silva, avaliação da Reforma Educativa 
não deve ser feita nos gabinetes, mas antes junte dos 
professores, porém, para já, vai rematando que “foi-no 
imposto um novo sistema, sem estarmos preparados 
para o efeito”. 

4.7  Universidade Agostinho Neto 
divulga estudos sobre empresas
Jornal de Angola
03 de Julho de 2011

 
O Centro de Pesquisa em Políti cas Públicas e Governação 
Local da Universidade Agostinho Neto vai, na próxima 
quarta-feira, em Luan da, proceder ao lançamento do 
pri meiro estudo sobre as cinco maio res empresas públi-
cas de Angola. 
Com a duração de dois meses, o estudo enquadra-se 
na perspectiva do referido centro de pesquisa, de pôr 
a ciência ao serviço do desen volvimento do país, pro-
pondo polí ticas e soluções concretas para os problemas 
reais no domínio das políticas governamentais. 
Estudar projectos associados à criatividade, inovação 
e performan ce no sector empresarial do Estado, anali-
sar os factores de sucesso e de liderança das empresas 
em ambien te competitivo e identificar as boas práticas 
e as capacidades de uma ad ministração de sucesso, são 
alguns dos objectivos do estudo. 
A cerimónia de lançamento do estudo, segundo um 
comunicado do Centro de Pesquisa da Universi dade, 
vai decorrer na sala de confe rências da Faculdade de 
Direito. 
O trabalho, que numa primeira fase vai cobrir 15 empre-
sas públi cas sedeadas em Luanda, propõe-se também 
analisar os factores críti cos de sucesso e insucesso da 
acti vidade empresarial do Estado, com vista ao aper-
feiçoamento dos ins trumentos de política de gestão 
pú blica estatais. Por considerar a acti vidade empresarial 
do Estado uma preocupação académica, o Centro de 
Pesquisa vai, no próximo mês, iniciar um curso de pós-
gradua ção em gestão pública e empresa rial do Estado, 
dirigido a gestores, técnicos e quadros de empresas e ins-
titutos públicos. 
Tendo em conta a importância que a iniciativa repre-
senta para a melho ria das políticas estratégicas gover-
namentais para o sector empresarial público angolano, 
os seus promoto res esperam uma melhoria significa tiva 
nos mais variados e complexos sistemas de organização, 
gestão pú blica, estratégia de competitividade e inova-
ção. Criado em 2009, o Cen tro de Pesquisa em Políticas 
Públi cas e Governação Local é uma insti tuição de inves-

tigação científica, en sino e pesquisa aplicada. 
No seguimento do seu ciclo de palestras académicas, 
iniciadas a 11 de Maio, promove, na próxima quarta-
-feira, uma palestra sobre a reforma do sector público 
em An gola. A dissertação do referido te ma estará a cargo 
de um grupo de estudantes do curso de mestrado de 
Governação e Gestão Pública, que decorre na Faculdade 
de Direito. O ciclo de palestras, segundo uma nota de 
imprensa da instituição a que o Jornal de Angola teve 
aces so, visa a apresentação das pesqui sas conduzi das 
pelos mestrados. 

4.8  Para lá do petroleo
Revista economia e mercado
Julho-2011

O Governo decidiu avançar com o Projecto do Executivo 
para a Reforma Tributária (PERT) e uma das estratégias 
passa pela diminuição da generalidade dos impostos, 
levando a que os contribuintes se venham a sentir mais 
predispostos a abrir os cordões à bolsa. No entanto, na 
essência, a grande preocupação é diminuir a dependên-
cia que a economia nacional tem das recitas oriundas 
do sector petrolífero, que se tem mantido na ordem dos 
75%. E que, para além de outras distorções económicas, 
sendo este um recurso escasso, esta dependência torna-se 
perigosa. 

A estrutura fiscal de Angola tem beneficiado excessiva-
mente do petróleo. Os números relativos aos últimos 
anos indicam que os impostos petrolíferos rendem ao 
Estado angolano, e na média dos últimos anos, cerca 
de 75% do total das receitas fiscais e 30% do Produto 
Interno Bruto (Pffi), enquanto o sector não petrolífero 
contribui, respectivamente, com 20% e mais ou menos 
7%.
 
“ A dependência das finanças públicas relativamente ao 
sector petrolífero é um factor de instabilidade do ciclo 
de negócios. Em resultado de variações do preço do 
petróleo, as despesas têm enfrentado flutuações elevadís-
simas que transmitem elevada incerteza para os empre-
sários”, avança o Relatório Económico de Angola 2010, 
do Centro de Investigação Científica da Universidade 
Católica. 
O documento acrescenta que esta situação dificulta “o 
desenvolvimento de sectores importantes da economia 
do país”. Assim, o “processo de reforma terá que con-
seguir o mérito de, ao mesmo tempo, diversificar as 
receitas fiscais e melhorar o ambiente de negócios, o que 
permitirá maior e melhor investimento, maiores níveis 
de emprego e um melhor desempenho no combate à 
pobreza”, lê-se no relatório.
 Sendo que as principais receitas orça mentais advêm 



Development Workshop — CEDOC 07/2011 — 38  

dos impostos petrolíferos que têm características muito 
especiais, quer no plano fiscal, quer no plano adminis-
trativo, os analistas aconselham os Estados produtores 
de petróleo a preparem novas fontes de receita para sus-
tentar os níveis de despesas futuras. A reforma fiscal tem 
estado na agenda do Governo angolano desde 2002, 
uma acção urgente, visto que a legislação é antiga e a 
economia é muito dependente do petróleo. 

Com vista a dar resposta aos novos desafios, o país tem 
de diversificar a sua base fiscal e é neste quadro que 
o Presidente da República avançou com a aprovação 
do Programa do Executivo para Reforma Tributária 
(PERT), por intermédio do Decreto Presidencial N°115 
/ 10. 
Sistema fiscal ineficiente Segundo o referido Decreto 
Presidencial, o actual sistema tributário, em particu-
lar na área dos impostos internos, é ineficaz, pois não 
admite atingir os objectivos constitucionais ou de polí-
tica tributária que lhe são atribuídos. Ou seja, não dá 
resposta aos planos de desenvolvimento, nem estimula 
a desejada diversificação das fontes de receita do Estado. 

O jurista Miguel Ângelo elucida que o problema do 
actual sistema tributário nacional é que “privilegia de 
forma muito acentuada os impostos sobre o sector petro-
lífero e sobre a despesa”, o que faz com que se explore 
pouco, fontes como o rendimento e o património. “Tal 
característica assume um carácter perverso, uma vez que 
os impostos sobre a despesa dissociam o contribuinte 
legal de contribuinte de facto”, explica. Luís Magalhães, 
da área de auditoria fiscal na KPMG, entende que tendo 
apenas • em consideração o sector não petrolífero, “a 
actual carga fiscal (receita e peso) é reduzida mas muito 
competitiva”. O que é louvável, no seu entender, é que 
o reforço da receita fiscal nas áreas não petrolíferas seja 
uma preocupação actual, acreditando no sucesso da 
reforma fiscal em curso. 

O fiscalista Gracione 
Paulo frisa que os níveis de fiscalidade praticados no 
país são “altos”, tendo em conta a carga tributária que 
os contribuintes têm de suportar nos diferentes tipos de 
imposto. “Só para exemplificar, o Imposto Industrial 
tem a taxa de 35%, que incide sobre o lucro líquido 
das empresas, sem contar os outros encargos, como o 
imposto de consumo, o imposto de selo”, conclui. 

A realização de alguns estudos evidenciam que, além 
de uma excessiva burocracia, esses encargos têm fun-
cionado como um factor inibidor da formalização de 
macro e pequenas empresas, da participação de todos no 
processo como está consagrado para que sejam revistas 
todas as necessidades do sistema e seus valores.
 Já o economista Cristóvão Neto considera que só agora 

o sector fiscal angolano vai entrar numa fase crucial, 
com a implementação do PERT, por termos uma legisla-
ção do tempo colonial. Assim, a reforma trará benefícios 
não só em termos de arrecadação fiscal, mas também 
sociais, sendo este último um factor crítico para o país. 

Quanto à dependência que se tem das receitas petro-
líferas, o especialista considera um “perigo as econo-
mias dependerem do petróleo”, acrescentando que não é 
segura, porque cria limitação e acomodação. “As receitas 
tributárias dão mais capital ao Estado para melhorar 
sectores como a educação, saúde e estradas, o que não 
pode ser apenas desenvolvido com o dinheiro do petró-
leo”, sustenta. 

Gracione Paulo lembra que uma reforma tributária tra-
duz-se, na verdade, numa alteração profunda de todo 
o sistema fiscal, desde alteração legislativa, supressão, 
modificação ou introdução de novos tipos de impostos, 
melhoria de procedimentos, reforma dos serviços e do 
respectivo pessoal, entre outras questões. 

“Actualmente a maior percentagem da receita fiscal 
é originária do sector petrolífero, este cenário poderá 
mudar, se concretizar o desejado alargamento da base 
tributária, com o alcance de um número considerável 
de contribuintes fora do domínio dos petróleos”, realça 
Gacione Paulo. 

Sectores prioritários para arrecadação de receitas Nesta 
primeira fase, a actividade tributária vai incidir mais 
sobre os grandes contribuintes, segundo o Ministro das 
Finanças, Carlos Lopes. Questionado pela Economia & 
Mercado em relação aos sectores prioritários, o respon-
sável fez saber que para “alavancar o processo de desen-
volvimento nacional” a aposta deve ser a agricultura.
 
“É através da agricultura que nós vamos potenciar a 
agro-industrial e por aí promover o desenvolvimento 
industrial robusto do país”, reforçou, à margem do acto 
de formação sobre o Imposto Predial Urbano.A nível 
nacional o Ministro revelou ainda que Luanda repre-
senta hoje 90% das receitas fiscais do país e avançou que 
para alargar o leque contributivo o Estado vai apostar 
mais na sua modernização e da administração. 

Neste contexto, a reforma vai alargar a base tributária, a 
racionalização dos incentivos, o aumento do controlo do 
pagamento voluntário dos impostos, a implementação 
de um efectivo sistema de cobranças coercivas, a sim-
plificação do sistema legal, a penalização das infracções 
tributárias, de forma a combater a evasão e a fraude, e 
a proporcionar as receitas necessárias ao financiamento 
público. 
Em contra partida, o fiscalista Gracione Paulo aposta 
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em sectores como o comércio e os serviços. “A agricul-
tura e a indústria nacionais precisam de alguns bene-
fícios fiscais, taxas de impostos reduzidas, isenção, 
em alguns casos, para promover o seu crescimento. O 
desenvolvimento económico do país passa por estes sec-
tores primários”, lembra.
 
No mesmo diapasão, o economista Cristóvão Neto con-
sidera que os sectores que podem ser mais rentáveis para 
o Estado são as bebidas, sobretudo bebidas alcoólicas, 
uma vez que registam um alto consumo. O sector imo-
biliário é outro apontado pelo especialista porque “tem 
sido muito dinâmico”, assim como a educação privada, 
que, na sua opinião, cobra valores exorbitantes e as recei-
tas angariadas poderiam servir para melhorar o ensino 
público.
 
Por sua vez, Luís Magalhães, especialista da KPMG, 
avança, pela experiência que conhece, que os sectores 
prioritários para quem quer angariar receitas fiscais são 
os que geram rendimentos mais elevados. Porém, “deve-
se dar a primazia ao alargamento da base tributável, sem 
focalizar a reforma tributária em sectores específicos de 
actividade”, observa. 
Uma reforma em cinco anos Numa primeira fase, a curto 
prazo, a reforma tributária vai tratar com primazia da 
correcção das situações menos justas ou as mais burocrá-
ticas existentes nos actuais impostos, sem pôr em causa 
as intervenções profundas no desenho da tributação dos 
rendimentos, do consumo ou do património. 

Assim, a sua implementação nos vários domínios 
do o sistema fiscal, incluindo o aduaneiro, da para 
Hospitalidade, da administração, da justiça tributária e 
da tributação internacional deve obedecer a um quadro 
de prioridade e de acções que serão projectadas para 
o curto e médio prazos. Luís Magalhães acredita que 
daqui a cinco anos o sistema fiscal “será mais eficaz que 
o vigente, sem dúvida alguma”, uma vez que terá remo-
vido os factores geradores de ineficiência que minam o 
actual quadro tributário, como a desactualização das 
regras e das normas face à realidade socioeconómica. 

“O estudo e o período de implementação propos-
tos deverão permitir avaliar as condições particulares 
actuais da economia angolana e a sua previsível evolu-
ção, tendo também em conta a experiência de outros 
países que tenham implementado reformas semelhan-
tes, desenhando-se um quadro fiscal moderno, actual 
e competitivo no panorama internacional”, adivinha o 
auditor.
 
Na mesma senda, Cristóvão Neto pensa que dentro 
destes cinco anos o sistema fiscal será mais activo, mas 
defende a criação de uma base de dados para que haja 

maior controlo e melhor conhecimento de quem são os 
contribuintes. Mais cauteloso Gracione Paulo explica 
que a reforma é um processo com várias fases e cada 
uma delas com a sua complexidade. “Acredito que os 
cinco anos previstos constituem uma etapa deste pro-
cesso. E outras se seguirão necessariamente, por se tratar 
de mudança de hábitos, introdução de novos procedi-
mentos e, eventualmente, novas tecnologias, o que não é 
sempre fácil de realizar”, reflecte. 

O fiscalista acrescenta ainda que na doutrina se diz, a 
propósito, que” a reforma fiscal é uma preocupação per-
manente”, um fenómeno sempre na ordem do dia. “O 
importante”, acrescenta, “é ter a coragem para expurgar 
os elementos obsoletos”. 

Ganhos para os contribuintes Segundo Gracione Paulo 
o impacto junto dos contribuintes será positivo se os 
efeitos da reforma tributária resultarem na melhoria dos 
serviços fiscais (celeridade, bom atendimento, menos 
burocracia, etc.) e na redução dos encargos tributários 
(menos impostos). 
Já para Luís Magalhães, os contribuintes (tanto as 
empresas como os cidadãos) passarão a ter ao seu dispor 
regras mais actuais e adaptadas à realidade socioeco-
nómica do país, permitindo uma melhor e mais justa 
arrecadação de receita e a manutenção do reforço da 
qualidade de vida dos cidadãos, designadamente através 
de investimentos públicos em infra-estruturas. O econo-
mista Cristóvão Neto fala dos benefícios que as cobran-
ças das taxas municipais podem trazer em termos de 
abastecimento de água, luz eléctrica e outros serviços 
nas localidades. 

Mas Gracione Paulo lembra que os contribuintes, 
organizadamente, devem participar, enquanto as polí-
ticas da reforma estão a ser formuladas, para que os 
seus direitos sejam devidamente acautelados. “Não 
convêm esperar, para depois reclamar da injustiça do 
sistema fiscal. Todavia, a lei consagra um conjunto de 
medidas  garantias dos contribuintes, que os protegem 
contra eventuais agressões dos seus direitos e interesses”, 
faz saber. Luís Magalhães acredita que a reforma trará 
mais-valias em termos da repartição dos rendimentos e 
a melhor distribuição da riqueza, sendo que esses objec-
tivos políticos, adianta, serão facilitados com o alarga-
mento da base de incidência e o consequente aumento 
das receitas fiscais. Para já, e no plano jurídico, aguar-
dam-se ainda por profundas revisões e actualizações 
de diplomas paralelos aos diversos impostos, como o 
Código Geral Tributário de 1968. Espera-se que a partir 
do modelo existente se elabore uma lei fundamental da 
tributação, com funções reguladoras de base do sistema 
fiscal. 
Várias medidas aprovadas têm como finalidade combater 
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as práticas de fraude e evasão fiscal na economia nacio-
nal. Tais medidas compreendem a restrição da possibili-
dade dê realização de determinadas operações por parte 
dos contribuintes faltosos, nomeadamente, a remessa de 
divisas para o exterior através dos Bancos Comerciais, 
a concessão ou renovação de vistos de trabalho junto 
do Serviço de Migração e Estrangeiros, ou operações 
aduaneiras junto do Serviço Nacional de Alfândegas. 
Todos os contribuintes em risco de verem a sua inscri-
ção suspensa pelo não cumprimento das suas obrigações 
tributárias há mais de 12 meses serão notificados pela 
Administração Tributária para regularizar a sua situa-
ção, caso contrário serão suspensos ficando sujeitos às 
restrições anteriormente referidas. Fortalecimento das 
relações bilaterais entre Estados. 

No que toca à Dupla Tributação Internacional, o rela-
tório económico da Universidade Católica de Angola 
aconselha o Governo a elaborar “uma estratégia para 
a preparação de quadros, tendo em vista a negociação 
e celebração de acordos sobre dupla tributação com os 
países com os quais Angola mantém relações económi-
cas mais estreitas” 
 
O documento sugere também que sejam “acauteladas 
as obrigações que Angola assumiu ou se verá confron-
tada no futuro, ao nível da integração económica na 
SADC”, no quadro de uma progressiva harmonização 
fiscal, incluindo a aduaneira. Gracione Paulo pensa que 
Angola podia avançar acordos com países com que tem 
maior nais dos :ária rão volume de negócios, tanto afri-
canos, como europeus, asiáticos e latinos americanos. 
Cristóvão Neto não defende, por enquanto, a realização 
destes acordos na zona da SADC porque pensa não ser 
ainda uma prioridade. “O país não se pode dar ao luxo 
de desperdiçar contribuições sob pena de continuarmos 
a depender das receitas do petróleo”, sustenta. 

Já Luís Magalhães é defensor dos Acordos de Dupla 
Tributação para o fortalecimento das relações bila-
terais entre Estados no plano económico, avançando 
Portugal, Brasil, África do Sul, Estados Unidos, China 
e a Holanda, como potenciais parceiros prioritários, 
enquanto importantes plataformas internacionais. 

Um modelo de sistema tributário próprio Angola tem a 
possibilidade de introduzir modelos de tributação dis-
tintos dos existentes, permitindo assim a criação, de raiz, 
de um novo sistema fiscal.Para o economista Cristóvão 
Neto “é possível ter um modelo.

4.9  Preço do oleo alimentar dirpara no 
mercado paralelo
jornal angolense
30 de julho de 2011

Em mais uma ronda feita por este jornal, apurou que o 
preço do óleo alimentar sobe cada dia que passa, mas os 
vencedores afirmam não saberem das causas, limitando-
-se a comprar ao preço dos armazenistas e estabelecer a 
devida margem de lucros, e no meio de incertezas quanto 
as causas e efeitos da subida dos preços e a sua legislação, 
conversamos com o economista e docente universitário, 
Precioso Domingos e antigo vice-ministro do Comércio, 
Gomes Cardoso, para os devidos esclarecimentos.

Para o economista Precioso Domingos, o facto de 
Angola ser mais comerciante do que produtor faz com 
que os preços subam cada vez mais, por a aquisição dos 
produtos envolverem muitos custos, de entre os quais, 
os aduaneiros e de transportação. “Quanto mais dificul-
dades os comerciantes tiverem para tirar os bens de um 
sitio que se considera a base (armazém) para os locais de 
venda, maior será o preço desse bem”, esclareceu, tendo 
salientado que, o curioso em Angola, sendo um país 
importador, é que ocorre uma série de transacções, que 
o primeiro vendedor de um desses bens, que podem ser 
considerados básicos, não está em Angola, se calhar, está 
no estrangeiro.

Sobre as causas da subida dos preços, o também membro 
óleo por mês, aumentando o causas, limitando-se a 
comprar do CEIC – Centro de Estudos preço do óleo e 
este mantendo ao preço dos armazenistas e Investigação 
Científica, disse com o mesmo rendimento,  estabelecer a 
devida margem que o grossista estabelece o obviamente, 
deixa de adquirir de lucros, e no meio de incerteza preço 
de um bem em função menos quantidades de óleo”, 
com certeza quanto as causas e efeitos do preço com o 
qual o adquire exemplificou. Por outro lado, da subida 
dos preços e a sua importação e do alfandegamento. Há 
acrescenta, “se do meu rende  legislação, conversamos 
com o ainda retalhistas que adquirem muito havia a 
possibilidade de economista e docente universitário os 
produtos dos armazéns, e ter algum excedente, realizar 
sitário, Precioso Domingos e o associam ao custo de tirar 
do alguma poupança, deixa de antigo vice-ministro do 
Comércio armazém para as suas lojas, ocorrer, simples-
mente, porque o comércio, Gomes Cardoso, para sendo 
que, até os consumidos eu vou ter que afectar aquilo os 
devido esclarecimentos respondeu encontrarem o bem 
num que era considerado uma pouco. 

Para o economista Precioso mercado qualquer, “já 
teremos pança para o mesmo bem que Domingos, o 
facto de Angola aí envolvido uma série de se apresenta 



Development Workshop — CEDOC 07/2011 — 41  

mais caro”. Do ser mais comerciante do que intermedi-
ários, que no final de ponto de vista do produtor, pro-
dutor faz com os preços tudo quem paga, caro, somos 
acrescenta, há um ganho, na subida cada vez mais, por a 
todos nós, porque o vendedor pois os preços altos aquisi-
ção dos produtos envolvendo não está muito preocupado 
beneficiam os produtores, e os verem muitos custos, de 
entre com o custo, já estabelece uma mais baixos bene-
ficiam os connosco quais, os aduaneiros e de margem 
de lucro em função do consumidores. Sobre a especula 
transportação. “Quanto mais preço de compra”. São 
dos preços, o nosso entre  dificuldade os comerciantes 
tiveram..Continuando, o nosso entrevistado esclareceu 
que o Estado verem para tirar os bens de um interlocu-
tor concordou com a deve intervir quando os produto 
que se considera a base ideia segundo a qual, a subida 
dos produtores praticam preços exagerados (armazém) 
para o locais de dos preços acaba por se reflectir alta-
mente altos, por já ter ficado provado que o mercado 
em si tem dificuldades de auto-re gulação, mas alerta que 
quan do se fala de bem-estar não se pode somente olhar 
para o consumidor, deve-se também olhar para o produ-
tor, para que haja equilíbrio no mercado. 

“A legislação sobre os pre ços já existe, o que falta é a sua 
aplicabilidade” 

E o antigo vice-minisrro do Comércio e actual presi-
dente do Codex Angola, um organis mo nacional que 
tem de entre outras funções elaborar e velar pela har-
monização e cumpri mento de normas, códigos de uso 
internacionalmente acei tes, e incentivar as práticas leais 
no comércio, Gomes Cardoso, disse ao Angolense haver 
em Angola legislação sobre os pre ços, dividida em três 
regimes, nomeadamente regime de pre ço livre, de preço 
com mais de comercialização e de preço fix ado. Segundo 
Gomes Cardoso, que é ainda o assessor principal do 
ministério do Comércio, para toda gama de produtos e 
serviços ao nível do sector do comércio são preços livres, 
mas estes preços livres têm regras, e esclarece haver na 
cadeia de venda de produtos três ciclos de comercializa-
ção: o primeiro tem a ver com o produtor ou importador 
grossista. Neste ci clo, o lucro máximo determi nado é 
até vinte e cinco, mais até vinte porcento de encargo ao 
nível dos grossistas; o se gundo ciclo, diz respeito a venda 
de bens e serviços do grossista ao retalhista, onde o 
retalhista tem encargos até dezassete porcento e o lucro 
máximo vai até vinte e cinco porcento; o terceiro ciclo, 
tem a ver com a venda de bens e serviços do retalhista ao 
con sumidor final, onde o mesmo tem um lucro até vinte 
e cinco porcento. 

De acordo com a fonte que temos vindo a citar, se esta 
ca deia não for cumprida os agen tes económicos vão se 
apoderar dos três tipos de comercializa ção de setenta e 

cinco porcento mais os encargos e outras des pesas, o que 
vai provocar pre ços bastante altos. “Para além disso, nós 
sabemos que no nos so mercado, para além de haver um 
certo equilíbrio na oferta de bens e serviços, há o açam-
barcamento de mercadorias e o espírito de especulação 
dos agentes económicos. Então, os preços, em alguns 
seguimentos do mercado, são os mais altos do mundo”, 
esclareceu, tendo acrescentado que “algum exer cício que 
fizemos, chegamos à conclusão de que um produto com-
prado na Europa, por exemplo, ao preço FOB ou nos 
outros mercados mundiais, às vezes, aqui, em Angola, 
nós assistimos um incremento de mais de quinhentos 
porcento, o que agrava o produto”. 

O principal assessor do Mi nistério do Comércio, reitera 
haver legislação suficiente para fazer face à especula-
ção, estan do somente a faltar mais efi ciência do ponto 
de vista da sua aplicação, e reafirma as coi sas estarem a 
caminhar nesse sentido e punir os prevaricado res. 

4.10  GPL Apresenta resultados da 
arrecadação de receitas 
jornal angolense 
de 09 a 16 de julho de 2011

Mais de 749 milhões de Kwanzas na Conta Única do 
Tesouro

O Governo Provincial de Luanda (GPL) arreca dou 
e depositou na Con ta Única do Tesouro, no primeiro 
semestre deste ano, 749 milhões, 294 mil e 363 kwanzas 
con tra os 37 milhões, 665 mil e 627 kz do mesmo 
período de 2010.
 
A informação foi pres tada esta semana pe lo vice-gover-
nador de Luanda para área produ tiva, Miguel Catraio. 
O mu nicípio de Viana, segundo o responsável, destacou-
-se tendo arrecadado cerca de 53 milhões, seguido por 
Cacuaco e Cazenga com 41 milhões e 548 mil kwanzas 
e 32 milhões e 300 mil kz. 

O dinheiro, de acordo com o responsável, que fala va em 
conferência de imprensa, foi arrecadado no âmbito do 
regime financeiro local em operações com a receita apro-
vada na tabela de taxas, licenças (mercados e feiras, de 
licenciamento de obras), multas e outras receitas cobra-
das pelos órgãos da poder local. Mais adiante infor-
mou que, as administrações municipais delegação das 
finanças e Instituto de Planeamento e Gestão Urbana 
de Luanda tornaram possível a transição de mudanças 
acen tuadas no modelo de gestão em curso, tendo con-
siderado haver melhoria, com parando com os níveis 
an teriores. 
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Na ocasião, referiu que o município da Maianga é 
o único que, desde 2007, mantêm uma informação 
re gular da arrecadação da sua receita, tendo em conta os 
comprovantes de depósitos na Conta Única do Tesouro. 

Por seu turno, o governa dor de Luanda, José Maria dos 
Santos, considerou a polí tica de recadação de receitas 
públicas como uma das ta refas principais do executivo na 
contribuição para o Or çamento Geral do Estado (OGE). 
“Quando iniciamos o nosso mandato transforma mos 
esta tarefa como um cav alo de batalha, no sentido de 
contribuirmos para uma ala vanca no volume de receitas 
para o OGE”, disse.
 
Na óptica de José Maria, foi possível transformar a 
ges tão da província transparente e capaz de respeitar as 
po sições legais do OGE. 

Note-se que estas medidas foram adoptadas em con-
formidade com o Decreto Presidencial nº 30/10 de 09 
de Abril, sobre o regime fi nanceiro local. 

4.11  José Maria dos Santos satisfeito 
com a recadação de receitas
Jornal O Independente
09 de Julho de 2011

 O governador de Luanda, José Maria Ferraz dos Santos, 
con siderou a política de arreca dação de receitas públicas, 
como uma das tarefas principais do executivo na con-
tribuição para o Orçamento Geral do Estado (OGE). 
“Quando iniciamos o nosso mandato transformamos 
esta tarefa como um cavalo de batalha, no sentido de 
contribuirmos para uma alavanca no volume de receitas 
para o OGE”, sublinhou. 
O chefe do executivo de Luanda fez estas considera-
ções na sede do Governo Provincial, (município da 
Ingombota) na abertura de um encon tro que serviu 
para a apresentação do balanço geral da arrecadação de 
receita dos serviços comunitários, a nível local. 
De acordo com José Maria, o Governo Provincial de 
Luanda adop tou um conjunto de medidas que vêm 
sendo implementadas, com apoio de organismos como 
direcções provin ciais e administrações municipais, 
tendo considerado como um compro misso de honra 
assumido por todos seus integrantes. 
No principio do ano, referiu, o Executivo adoptou 
uma série de me didas, para que, a nível da província 
de Luanda, fossem implantados nas administrações 
municipais mecanismos legais, com visto a arrecadar 
mais receitas para financiar todos os projec tos de sua 
subordinação. 
Estas medidas foram adaptadas em conformidade com 
o Decreto Presidencial n030/10 de 09 de Abril, sobre 

o regime financeiro local em operacionalidade com a 
recente aprovada tabela de taxas, licença, multas e outras 
receitas a cobrar pelos órgãos do poder local, susten tou. 
Por este facto, prosseguiu, foi possível transformar a 
gestão da província numa gestão transpa rente, capaz de 
respeitar as posições legais do OGE. 

4.12   Fuga ao fisco com dias contados
Semanário Agora 
09 de Julho de 2011

A partir do dia 25 des te mês, as empresas públicas e 
privadas que se encontrem em situação de irregulari-
dade reiterada terão as suas contas bancárias e imóveis 
penhorados 
A medida vem dar cumprimen to ao decreto presidencial 
que estipula medidas excepcionais para o controlo dos 
contribuintes em circunstância de fuga ao fisco perma-
nentemente e enquadra-se também no Programa de 
Reforma Tributária em curso que já permitiu detectar 
vá rias transgressões, particularmente nas declarações de 
impostos dos con tribuintes. 
A evasão fiscal que ainda, de olhos vistos, enferma a 
administração fiscal está a contribuir negativamente na 
ingestão financeira equilibrada do país. E para atenuar 
a situação, o Executivo desenvolve um conjunto de 
mecanis mos para desencorajar tais práticas, para além 
dos já anunciados paga mentos coercivos de impostos. 
A Justiça Tributaria do Ministério das Finanças destaca 
que o funda mental nesse processo é o combate à fraude 
fiscal, através de vários instru mentos, nomeadamente 
a retenção na fonte, quando um terceiro é chamado a 
entregar ao Estado o valor do im posto devido, substi-
tuindo-se ao de vedor original ou ainda a verificação das 
declarações dos contribuintes sempre que sejam estes a 
fazer o pa gamento dos impostos, uma circuns tância que 
geralmente requer correcções ou a emissão de notas de 
liquidação adicionais. 
A acção compulsiva assenta na ins tauração da execução 
fiscal, a qual tem lugar no caso do incumprimento das 
obrigações tributárias no decurso do prazo estabelecido 
por lei para o pagamento voluntário. 
Segundo o Projecto Executivo para a Reforma Tributária 
(Pert), cerca de 70 mil empresas de capital público e 
privado estão em situação irregular, um número que 
indica, para já, os ve lhos vícios das transgressões na 
admi nistração fiscal. 
As penalizações a adoptar vão até a proibição de realizar 
operações e ser viços ou ainda a suspensão do núme ro 
de identificação fiscal, caso, num período de 12 meses 
a contar da data que está obrigado, a entidade em 
cau sa não apresente qualquer declaração de liquidação 
de imposto. Aqueles que insistirem com tais práticas, 
so frerão várias restrições como a proibi ção de impor-
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tação e exportação de mercadorias, impossibilidade de 
en dossar as respectivas mercadorias a um terceiro, proi-
bição de efectuar re messas de pagamentos ao exterior 
junto dos bancos comerciais. 
Caberá, para todos os efeitos, ao Banco Nacional de 
Angola (Bna) ope racionalizar e fiscalizar o cumprimen to 
desta medida, uma vez que os incumpridores ficam 
sujeitos a verem recusados os vistos de trabalho reque-
ridos junto das entidades diplomáti cas, consulares e dos 
Serviços de Mi gração e Estrangeiros (5ME). 
Por isso, para evitar constrangi mentos, uma vez que a 
medida é de cumprimento imediato, os contri buintes em 
falta são chamados a con tactarem os serviços de Registo 
e Cadastro nas repartições fiscais antes do dia estabele-
cido. Para pôr ordem no círculo, o Pert será desenvol-
vido em cadeia através do Bna, Alfândegas eos5ME. 
Criado pelo Executivo, o projecto é um órgão para con-
ceber e executar as linhas da reforma tributária e tomar 
mais eficiente, do ponto de vista da arrecadação de recei-
tas para o Estado e da prestação de serviços, a adminis-
tração tributária. 
O órgão está a desenvolver um con junto de ajustes à 
legislação no senti do de acabar com as distorções fiscais. 
A prioridade vai para a Lei Geral de Taxas, revisão de 
impostos, como o predial urbano e o regime simplifi-
cado das execuções fiscais. • 

4.13  Aumenta receita na delegação das 
finanças de luanda
Fornal folha 8 
16 de Julho de 2011

De acordo com alguns fun cionários da direcção. 
Provincial dos serviços de fiscalização, registou-se um 
aumento de re ceitas arrecadadas na ordem de noventa 
biliões de kwanzas, em relação ao primeiro semestre de 
2010. 

As receitas resultaram na cobrança de im postos, taxas e 
outros emolumentos, pelas repartições fiscais de todos 
os municípios de Luanda, assim como pelas instâncias 
aduaneiras na região. 
Este crescimento deu – se a contratação de mais de 300 
novos funcionários, que impulsionaram novo ritmo de 
trabalho aquele órgão.

Com a contratação destes novos profis sionais, os antigos 
funcionários encon tram – se descontentes, vendo estes 
como usurpadores e atrapalhadores dos seus business. 
Esta contratação deve – se também a in suficiência de 
resultados satisfatórios em que muitos trabalhadores 
mostravam na gestão anterior, em que iam ao terreno e 
não mostravam resultados das trans gressões fiscais. 

Todas as multas provenientes das trans gressões fiscais, 
segundo o regulamento interno do governo provincial, 
os autores actuantes directos e indirectos, têm o direito a 
uma cota parte das comparticipa ções, na ordem de mais 
de 10 por centos da multa.
 
Estes estímulos servem para que o agente de fiscali-
zação não cometa erros ao actuar o transgressor, mais 
como sempre encon tram – se elementos que nunca estão 
sat isfeitos. 
Segundo alguns funcionários novo, todos encontram – 
se insatisfeito com o mod elo de distribuição das compar-
ticipações, sentindo – de ate como estivadores de carga 
fiscal e usados para o aumento das receitas pessoais. 

Também, lamentam as cláusulas impostas no contrato 
entre ambas, “é triste quando um técnico médio e com 
formação especifi ca para esta área, terá um salário tão 
insig nificante, na ordem dos vinte mil kwanzas. Se não 
fosse as comparticipações acredito que os novos já esta-
riam a trabalhar aqui, o que também é transformado 
para nossa insatisfação” As repartições fiscais funcionam 
em to dos municípios da província de Luanda, notando-
-se a presença destes serviços nas circunscrições. 

4.14  Para lá do petroleo
Revista economia e mercado
julho-2011

O Governo decidiu avançar com o Projecto do Executivo 
para a Reforma Tributária (PERT) e uma das estratégias 
passa pela diminuição da generalidade dos impostos, 
levando a que os contribuintes se venham a sentir mais 
predispostos a abrir os cordões à bolsa. No entanto, na 
essência, a grande preocupação é diminuir a dependên-
cia que a economia nacional tem das recitas oriundas 
do sector petrolífero, que se tem mantido na ordem dos 
75%. E que, para além de outras distorções económicas, 
sendo este um recurso escasso, esta dependência torna-se 
perigosa. 

A estrutura fiscal de Angola tem beneficiado excessiva-
mente do petróleo. Os números relativos aos últimos 
anos indicam que os impostos petrolíferos rendem ao 
Estado angolano, e na média dos últimos anos, cerca 
de 75% do total das receitas fiscais e 30% do Produto 
Interno Bruto (Pffi), enquanto o sector não petrolífero 
contribui, respectivamente, com 20% e mais ou menos 
7%.
 
“ A dependência das finanças públicas relativamente ao 
sector petrolífero é um factor de instabilidade do ciclo 
de negócios. Em resultado de variações do preço do 
petróleo, as despesas têm enfrentado flutuações elevadís-
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simas que transmitem elevada incerteza para os empre-
sários”, avança o Relatório Económico de Angola 2010, 
do Centro de Investigação Científica da Universidade 
Católica. 

O documento acrescenta que esta situação dificulta “o 
desenvolvimento de sectores importantes da economia 
do país”. Assim, o “processo de reforma terá que con-
seguir o mérito de, ao mesmo tempo, diversificar as 
receitas fiscais e melhorar o ambiente de negócios, o que 
permitirá maior e melhor investimento, maiores níveis 
de emprego e um melhor desempenho no combate à 
pobreza”, lê-se no relatório.
 
Sendo que as principais receitas orça mentais advêm 
dos impostos petrolíferos que têm características muito 
especiais, quer no plano fiscal, quer no plano adminis-
trativo, os analistas aconselham os Estados produtores 
de petróleo a preparem novas fontes de receita para sus-
tentar os níveis de despesas futuras. A reforma fiscal tem 
estado na agenda do Governo angolano desde 2002, 
uma acção urgente, visto que a legislação é antiga e a 
economia é muito dependente do petróleo. 

Com vista a dar resposta aos novos desafios, o país tem 
de diversificar a sua base fiscal e é neste quadro que 
o Presidente da República avançou com a aprovação 
do Programa do Executivo para Reforma Tributária 
(PERT), por intermédio do Decreto Presidencial N°115 
/ 10. 

Sistema fiscal ineficiente Segundo o referido Decreto 
Presidencial, o actual sistema tributário, em particu-
lar na área dos impostos internos, é ineficaz, pois não 
admite atingir os objectivos constitucionais ou de polí-
tica tributária que lhe são atribuídos. Ou seja, não dá 
resposta aos planos de desenvolvimento, nem estimula 
a desejada diversificação das fontes de receita do Estado. 

O jurista Miguel Ângelo elucida que o problema do 
actual sistema tributário nacional é que “privilegia de 
forma muito acentuada os impostos sobre o sector petro-
lífero e sobre a despesa”, o que faz com que se explore 
pouco, fontes como o rendimento e o património. “Tal 
característica assume um carácter perverso, uma vez que 
os impostos sobre a despesa dissociam o contribuinte 
legal de contribuinte de facto”, explica. Luís Magalhães, 
da área de auditoria fiscal na KPMG, entende que tendo 
apenas • em consideração o sector não petrolífero, “a 
actual carga fiscal (receita e peso) é reduzida mas muito 
competitiva”. O que é louvável, no seu entender, é que 
o reforço da receita fiscal nas áreas não petrolíferas seja 
uma preocupação actual, acreditando no sucesso da 
reforma fiscal em curso. 

O fiscalista Gracione 
Paulo frisa que os níveis de fiscalidade praticados no 
país são “altos”, tendo em conta a carga tributária que 
os contribuintes têm de suportar nos diferentes tipos de 
imposto. “Só para exemplificar, o Imposto Industrial 
tem a taxa de 35%, que incide sobre o lucro líquido 
das empresas, sem contar os outros encargos, como o 
imposto de consumo, o imposto de selo”, conclui. 

A realização de alguns estudos evidenciam que, além 
de uma excessiva burocracia, esses encargos têm fun-
cionado como um factor inibidor da formalização de 
macro e pequenas empresas, da participação de todos no 
processo como está consagrado para que sejam revistas 
todas as necessidades do sistema e seus valores.
 
Já o economista Cristóvão Neto considera que só agora o 
sector fiscal angolano vai entrar numa fase crucial, com 
a implementação do PERT, por termos uma legislação 
do tempo colonial. Assim, a reforma trará benefícios não 
só em termos de arrecadação fiscal, mas também sociais, 
sendo este último um factor crítico para o país. 

Quanto à dependência que se tem das receitas petro-
líferas, o especialista considera um “perigo as econo-
mias dependerem do petróleo”, acrescentando que não é 
segura, porque cria limitação e acomodação. “As receitas 
tributárias dão mais capital ao Estado para melhorar 
sectores como a educação, saúde e estradas, o que não 
pode ser apenas desenvolvido com o dinheiro do petró-
leo”, sustenta. 

Gracione Paulo lembra que uma reforma tributária tra-
duz-se, na verdade, numa alteração profunda de todo 
o sistema fiscal, desde alteração legislativa, supressão, 
modificação ou introdução de novos tipos de impostos, 
melhoria de procedimentos, reforma dos serviços e do 
respectivo pessoal, entre outras questões. 

“Actualmente a maior percentagem da receita fiscal 
é originária do sector petrolífero, este cenário poderá 
mudar, se concretizar o desejado alargamento da base 
tributária, com o alcance de um número considerável 
de contribuintes fora do domínio dos petróleos”, realça 
Gacione Paulo. 

Sectores prioritários para arrecadação de receitas Nesta 
primeira fase, a actividade tributária vai incidir mais 
sobre os grandes contribuintes, segundo o Ministro das 
Finanças, Carlos Lopes. Questionado pela Economia & 
Mercado em relação aos sectores prioritários, o respon-
sável fez saber que para “alavancar o processo de desen-
volvimento nacional” a aposta deve ser a agricultura.
 



Development Workshop — CEDOC 07/2011 — 45  

“É através da agricultura que nós vamos potenciar a 
agro-industrial e por aí promover o desenvolvimento 
industrial robusto do país”, reforçou, à margem do acto 
de formação sobre o Imposto Predial Urbano.A nível 
nacional o Ministro revelou ainda que Luanda repre-
senta hoje 90% das receitas fiscais do país e avançou que 
para alargar o leque contributivo o Estado vai apostar 
mais na sua modernização e da administração. 

Neste contexto, a reforma vai alargar a base tributária, a 
racionalização dos incentivos, o aumento do controlo do 
pagamento voluntário dos impostos, a implementação 
de um efectivo sistema de cobranças coercivas, a sim-
plificação do sistema legal, a penalização das infracções 
tributárias, de forma a combater a evasão e a fraude, e 
a proporcionar as receitas necessárias ao financiamento 
público. 

Em contra partida, o fiscalista Gracione Paulo aposta 
em sectores como o comércio e os serviços. “A agricul-
tura e a indústria nacionais precisam de alguns bene-
fícios fiscais, taxas de impostos reduzidas, isenção, 
em alguns casos, para promover o seu crescimento. O 
desenvolvimento económico do país passa por estes sec-
tores primários”, lembra.
 
No mesmo diapasão, o economista Cristóvão Neto con-
sidera que os sectores que podem ser mais rentáveis para 
o Estado são as bebidas, sobretudo bebidas alcoólicas, 
uma vez que registam um alto consumo. O sector imo-
biliário é outro apontado pelo especialista porque “tem 
sido muito dinâmico”, assim como a educação privada, 
que, na sua opinião, cobra valores exorbitantes e as recei-
tas angariadas poderiam servir para melhorar o ensino 
público.
 
Por sua vez, Luís Magalhães, especialista da KPMG, 
avança, pela experiência que conhece, que os sectores 
prioritários para quem quer angariar receitas fiscais são 
os que geram rendimentos mais elevados. Porém, “deve-
se dar a primazia ao alargamento da base tributável, sem 
focalizar a reforma tributária em sectores específicos de 
actividade”, observa. 

Uma reforma em cinco anos Numa primeira fase, a curto 
prazo, a reforma tributária vai tratar com primazia da 
correcção das situações menos justas ou as mais burocrá-
ticas existentes nos actuais impostos, sem pôr em causa 
as intervenções profundas no desenho da tributação dos 
rendimentos, do consumo ou do património. 

Assim, a sua implementação nos vários domínios 
do o sistema fiscal, incluindo o aduaneiro, da para 
Hospitalidade, da administração, da justiça tributária e 
da tributação internacional deve obedecer a um quadro 

de prioridade e de acções que serão projectadas para 
o curto e médio prazos. Luís Magalhães acredita que 
daqui a cinco anos o sistema fiscal “será mais eficaz que 
o vigente, sem dúvida alguma”, uma vez que terá remo-
vido os factores geradores de ineficiência que minam o 
actual quadro tributário, como a desactualização das 
regras e das normas face à realidade socioeconómica. 

“O estudo e o período de implementação propos-
tos deverão permitir avaliar as condições particulares 
actuais da economia angolana e a sua previsível evolu-
ção, tendo também em conta a experiência de outros 
países que tenham implementado reformas semelhan-
tes, desenhando-se um quadro fiscal moderno, actual 
e competitivo no panorama internacional”, adivinha o 
auditor.
 
Na mesma senda, Cristóvão Neto pensa que dentro 
destes cinco anos o sistema fiscal será mais activo, mas 
defende a criação de uma base de dados para que haja 
maior controlo e melhor conhecimento de quem são os 
contribuintes. Mais cauteloso Gracione Paulo explica 
que a reforma é um processo com várias fases e cada 
uma delas com a sua complexidade. “Acredito que os 
cinco anos previstos constituem uma etapa deste pro-
cesso. E outras se seguirão necessariamente, por se tratar 
de mudança de hábitos, introdução de novos procedi-
mentos e, eventualmente, novas tecnologias, o que não é 
sempre fácil de realizar”, reflecte. 

O fiscalista acrescenta ainda que na doutrina se diz, a 
propósito, que” a reforma fiscal é uma preocupação per-
manente”, um fenómeno sempre na ordem do dia. “O 
importante”, acrescenta, “é ter a coragem para expurgar 
os elementos obsoletos”. 

Ganhos para os contribuintes Segundo Gracione Paulo 
o impacto junto dos contribuintes será positivo se os 
efeitos da reforma tributária resultarem na melhoria dos 
serviços fiscais (celeridade, bom atendimento, menos 
burocracia, etc.) e na redução dos encargos tributários 
(menos impostos). 

Já para Luís Magalhães, os contribuintes (tanto as 
empresas como os cidadãos) passarão a ter ao seu dispor 
regras mais actuais e adaptadas à realidade socioeco-
nómica do país, permitindo uma melhor e mais justa 
arrecadação de receita e a manutenção do reforço da 
qualidade de vida dos cidadãos, designadamente através 
de investimentos públicos em infra-estruturas. O econo-
mista Cristóvão Neto fala dos benefícios que as cobran-
ças das taxas municipais podem trazer em termos de 
abastecimento de água, luz eléctrica e outros serviços 
nas localidades. 
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Mas Gracione Paulo lembra que os contribuintes, 
organizadamente, devem participar, enquanto as polí-
ticas da reforma estão a ser formuladas, para que os 
seus direitos sejam devidamente acautelados. “Não 
convêm esperar, para depois reclamar da injustiça do 
sistema fiscal. Todavia, a lei consagra um conjunto de 
medidas  garantias dos contribuintes, que os protegem 
contra eventuais agressões dos seus direitos e interesses”, 
faz saber. Luís Magalhães acredita que a reforma trará 
mais-valias em termos da repartição dos rendimentos e 
a melhor distribuição da riqueza, sendo que esses objec-
tivos políticos, adianta, serão facilitados com o alarga-
mento da base de incidência e o consequente aumento 
das receitas fiscais. Para já, e no plano jurídico, aguar-
dam-se ainda por profundas revisões e actualizações 
de diplomas paralelos aos diversos impostos, como o 
Código Geral Tributário de 1968. Espera-se que a partir 
do modelo existente se elabore uma lei fundamental da 
tributação, com funções reguladoras de base do sistema 
fiscal. 

Várias medidas aprovadas têm como finalidade combater 
as práticas de fraude e evasão fiscal na economia nacio-
nal. Tais medidas compreendem a restrição da possibili-
dade dê realização de determinadas operações por parte 
dos contribuintes faltosos, nomeadamente, a remessa de 
divisas para o exterior através dos Bancos Comerciais, 
a concessão ou renovação de vistos de trabalho junto 
do Serviço de Migração e Estrangeiros, ou operações 
aduaneiras junto do Serviço Nacional de Alfândegas. 
Todos os contribuintes em risco de verem a sua inscri-
ção suspensa pelo não cumprimento das suas obrigações 
tributárias há mais de 12 meses serão notificados pela 
Administração Tributária para regularizar a sua situa-
ção, caso contrário serão suspensos ficando sujeitos às 
restrições anteriormente referidas. Fortalecimento das 
relações bilaterais entre Estados 

No que toca à Dupla Tributação Internacional, o rela-
tório económico da Universidade Católica de Angola 
aconselha o Governo a elaborar “uma estratégia para 
a preparação de quadros, tendo em vista a negociação 
e celebração de acordos sobre dupla tributação com os 
países com os quais Angola mantém relações económi-
cas mais estreitas” 
 
O documento sugere também que sejam “acauteladas 
as obrigações que Angola assumiu ou se verá confron-
tada no futuro, ao nível da integração económica na 
SADC”, no quadro de uma progressiva harmonização 
fiscal, incluindo a aduaneira. Gracione Paulo pensa que 
Angola podia avançar acordos com países com que tem 
maior nais dos :ária rão volume de negócios, tanto afri-
canos, como europeus, asiáticos e latinos americanos. 
Cristóvão Neto não defende, por enquanto, a realização 

destes acordos na zona da SADC porque pensa não ser 
ainda uma prioridade. “O país não se pode dar ao luxo 
de desperdiçar contribuições sob pena de continuarmos 
a depender das receitas do petróleo”, sustenta. 

Já Luís Magalhães é defensor dos Acordos de Dupla 
Tributação para o fortalecimento das relações bila-
terais entre Estados no plano económico, avançando 
Portugal, Brasil, África do Sul, Estados Unidos, China 
e a Holanda, como potenciais parceiros prioritários, 
enquanto importantes plataformas internacionais. 

Um modelo de sistema tributário próprio Angola tem 
a possibilidade de introduzir modelos de tributação 
distintos dos existentes, permitindo assim a criação, de 
raiz, de um novo sistema fiscal.
 
Para o economista Cristóvão Neto “é possível ter um 
modelo de tributação próprio ou diferente dos existen-
tes”, o que “não seria nada novo, já que vários países têm 
o seu modelo em função da ambição e desenvolvimento 
que pretende alcançar”. O especialista pensa que, neste 
momento, o mais viável não é ter um sistema tributário 
caro, porque é necessário atrair investidores para a diver-
sificação da economia e seu desenvolvimento. “Para nós 
adaptam-se as duas teses de criar um modelo próprio ou 
de adoptar um já existente, o importante é sermos flexí-
veis quanto aos investimentos que o país precisa”, aclara. 

Gacione Paulo vinca que o mais interessante é pensar 
na simplificação do actual sistema fiscal com a criação 
de impostos do tipo único, quer para as pessoas singu-
lares como as colectivas, isto é, um imposto que tribute 
todos os rendimentos auferidos por uma pessoa ou uma 
empresa ao longo do ano fiscal, como existe em Portugal, 
acabando, assim com os chamados “impostos cedulares”. 
Aguarda-se então que a reforma fiscal em implementa-
ção permita “a libertação do Estado da armadilha dos 
recursos naturais”, escreve-se no Relatório Económico 
da Universidade Católica, assim como a fortificação da 
relação entre o Estado e o cidadão.
 
Os estudos realçam que adiar o objectivo da diversifi-
cação das receitas fiscais é o pior caminho a seguir para 
diversificar a economia, pois, este é o principal motor 
de dependência e de novos procedimentos e, eventual-
mente, novas tecnologias, o que não é sempre fácil de 
realizar”, reflecte. 
O fiscalista acrescenta ainda que na doutrina se diz, a 
propósito, que” a reforma fiscal é uma preocupação per-
manente”, um fenómeno sempre na ordem do dia. “O 
importante”, acrescenta, “é ter a coragem para expurgar 
os elementos obsoletos”. 
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Ganhos para os contribuintes Segundo Gracione Paulo 
o impacto junto dos contribuintes será positivo se os 
efeitos da reforma tributária resultarem na melhoria dos 
serviços fiscais (celeridade, bom atendimento, menos 
burocracia, etc.) e na redução dos encargos tributários 
(menos impostos). 

Já para Luís Magalhães, os contribuintes (tanto as 
empresas como os cidadãos) passarão a ter ao seu dispor 
regras mais actuais e adaptadas à realidade socioeco-
nómica do país, permitindo uma melhor e mais justa 
arrecadação de receita e a manutenção do reforço da 
qualidade de vida dos cidadãos, designadamente através 
de investimentos públicos em infra-estruturas. O econo-
mista Cristóvão Neto fala dos benefícios que as cobran-
ças das taxas municipais podem trazer em termos de 
abastecimento de água, luz eléctrica e outros serviços 
nas localidades. 

Mas Gracione Paulo lembra que os contribuintes, orga-
nizadamente, devem participar, enquanto as políticas 
da reforma estão a ser formuladas, para que os seus 
direitos sejam devidamente acautelados. “Não convêm 
esperar, para depois reclamar da injustiça do sistema 
fiscal. Todavia, a lei consagra um conjunto de medidas 
 garantias dos contribuintes, que os protegem contra 
eventuais agressões dos seus direitos e interesses”, faz 
saber. Luís Magalhães acredita que 
a reforma trará mais-valias em termos da repartição dos 
rendimentos e a melhor distribuição da riqueza, sendo 
que esses objectivos políticos, adianta, serão facilitados 
com o alargamento da base de incidência e o conse-
quente aumento das receitas fiscais. Para já, e no plano 
jurídico, aguardam-se ainda por profundas revisões e 
actualizações de diplomas paralelos aos diversos impos-
tos, como o Código Geral Tributário de 1968. Espera-se 
que a partir do modelo existente se elabore uma lei fun-
damental da tributação, com funções reguladoras de 
base do sistema fiscal. 

Várias medidas aprovadas têm como finalidade com-
bater as práticas de fraude e evasão fiscal na economia 
nacional. Tais medidas compreendem a restrição da 
possibilidade dê realização de determinadas operações 
por parte dos contribuintes faltosos, nomeadamente, a 
remessa de divisas para o exterior através dos Bancos 
Comerciais, a concessão ou renovação de vistos de tra-
balho junto do Serviço de Migração e Estrangeiros, 
ou operações aduaneiras junto do Serviço Nacional de 
Alfândegas. Todos os contribuintes em risco de verem a 
sua inscrição suspensa pelo não cumprimento das suas 
obrigações tributárias há mais de 12 meses serão noti-
ficados pela Administração Tributária para regularizar 
a sua situação, caso contrário serão suspensos ficando 
sujeitos às restrições anteriormente referidas. 

Fortalecimento das relações bilaterais entre Estados 
No que toca à Dupla Tributação Internacional, o rela-
tório económico da Universidade Católica de Angola 
aconselha o Governo a elaborar “uma estratégia para 
a preparação de quadros, tendo em vista a negociação 
e celebração de acordos sobre dupla tributação com os 
países com os quais Angola mantém relações económi-
cas mais estreitas” 
 
O documento sugere também que sejam “acauteladas 
as obrigações que Angola assumiu ou se verá confron-
tada no futuro, ao nível da integração económica na 
SADC”, no quadro de uma progressiva harmonização 
fiscal, incluindo a aduaneira. Gracione Paulo pensa que 
Angola podia avançar acordos com países com que tem 
maior dos : volume de negócios, tanto africanos, como 
europeus, asiáticos e latinos americanos. Cristóvão Neto 
não defende, por enquanto, a realização destes acordos 
na zona da SADC porque pensa não ser ainda uma prio-
ridade. “O país não se pode dar ao luxo de desperdiçar 
contribuições sob pena de continuarmos a depender das 
receitas do petróleo”, sustenta. 

Já Luís Magalhães é defensor dos Acordos de Dupla 
Tributação para o fortalecimento das relações bila-
terais entre Estados no plano económico, avançando 
Portugal, Brasil, África do Sul, Estados Unidos, China 
e a Holanda, como potenciais parceiros prioritários, 
enquanto importantes plataformas internacionais. 

Um modelo de sistema tributário próprio Angola tem 
a possibilidade de introduzir modelos de tributação 
distintos dos existentes, permitindo assim a criação, de 
raiz, de um novo sistema fiscal.
 
Para o economista Cristóvão Neto “é possível ter 
um modelo de tributação próprio ou diferente dos 
existentes”, 
o que “não seria nada novo, já que vários países têm o 
seu modelo em função da ambição e desenvolvimento 
que pretende alcançar”. O especialista pensa que, neste 
momento, o mais viável não é ter um sistema tributário 
caro, porque é necessário atrair investidores para a diver-
sificação da economia e seu desenvolvimento. “Para nós 
adaptam-se as duas teses de criar um modelo próprio ou 
de adoptar um já existente, o importante é sermos flexí-
veis quanto aos investimentos que o país precisa”, aclara. 

Gacione Paulo vinca que o mais interessante é pensar 
na simplificação do actual sistema fiscal com a criação 
de impostos do tipo único, quer para as pessoas singu-
lares como as colectivas, isto é, um imposto que tribute 
todos os rendimentos auferidos por uma pessoa ou 
uma empresa ao longo do ano fiscal, como existe em 
Portugal, acabando, assim com os chamados “impostos 
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cedulares”. Aguarda-se então que a reforma fiscal em 
implementação permita 
“a libertação do Estado da armadilha dos recursos natu-
rais”, escreve-se no Relatório Económico da Universidade 
Católica, assim como a fortificação da relação entre o 
Estado e o cidadão.
 
Os estudos realçam que adiar o objectivo da diversifi-
cação das receitas fiscais é o pior caminho a seguir para 
diversificar a economia, pois, este é o principal motor 
de dependência e de instabilidade para o ambiente de 
negócios.

4.15  Benguela: gb mostra ao governo o 
caminho da transparencia 
Jornal angolense
30 de Julho a agosto de 211

Aparentemente afastado do discurso direccionado à 
transparência, por via do qual arrancou rasgados elogios, 
inclusive de sectores conhecidos pela sua veia crítica, o 
governador de Benguela, Armando da Cruz Neto, volta 
a ter razões mais do que suficientes para um puxão de 
orelhas aos gestores de unidades orçamentais que chum-
baram em mais um teste da GB/Consultores Reunidos, 
uma das mais conceitu adas empresas de consultoria do 
país. Os resultados do exame, apre sentados num semi-
nário sobre o desfecho das auditorias, há pouco mais 
de uma semana, não podiam ter sido mais desoladores, 
in dicando, pasme-se, que muitos dos pupilos do general 
não apresentam fundamentação dos gastos da sua insti-
tuição. O Angolense sabia, à partida, que a comunica-
ção social ficaria longe de questões bastante sensíveis», 
algumas, pouquíssimas quando analisadas situações de 
fundo, descortinadas no pronunci amento público feito 
pelo consul tor João Beleza. Antes, note-se, fonte conhe-
cedora das falhas como a palma das suas próprias mãos 
alertava para o que viria a ser con firmado horas depois: 
os jornalistas acabaram mesmo por ser empurra dos para 
bem longe da sala que tes temunhou o lavar da roupa 
suja. Sem nunca ter destapado o véu que encobre o rosto 
das unidades orçamentais, João Beleza falou de reinci-
dência em erros crassos, fun damentalmente em casos de 
con tratação. «Mesmo em rubricas ele vadas, raramente é 
facultada a fun damentação das despesas. Com um ou 
outro problema a mais, é assim na maior parte destas 
uni dades», sublinhou o consultor. Não se trata, segundo 
a fonte, de projectos com algum peso, mas de aspectos 
muito simples, como é, a título elucidativo, a aquisição 
de papel e de outros materiais gastá veis. O técnico da 
GB recordou que a Lei da Probidade Pública im põe a 
apresentação do documento que justifica os gastos, até 
pela pro tecção do próprio gestor.

Com que a mostrar o lado pedagógico da sua firma, 
que nada tem a ver com o trabalho de órgãos fisca-
lizadores, afirmou que a aquisição de bens e serviços 
exige a criação de orçamentos alternativos, com vista ao 
equilíbrio entre a qua lidade e o preço. Em muitos os 
casos, repito, não são facultados contratos de forneci-
mento, certa mente porque as atribuições são feitas de 
forma ora!., sustentou. Ciente de que esta reincidência 
denota alguma fragilidade da Assessoria Económica 
do Governo de Benguela, João Beleza considera que o 
Executivo deve despertar os órgãos que têm a missão de 
san cionar. Quanto ao planeamento financeiro, disse aos 
presentes que é errado pensar que a execução orçamental 
começa apenas quando há disponibilidade de dinheiro, 
urna uma que se impõe urna análise preliminar sobre 
como e onde gas tar. São perguntas que devemos 
colocar», reforçou o consultor, pouco antes de ter dado 
a conhecer a existência de guias de marcha com des-
pesas como estadia e dormidas, mas sem dados quanto 
ao funcionário a quem foi concedi do o apoio. A guia 
de marcha não é urna performance administrativa, ela 
serve para proteger», finalizou o auditor. Refira-se que 
a GB/Con sultores Reunidos opera com duas unidades 
de serviço, sendo uma na área financeira e outra na de 
engenharia. A primeira, direccio nada ao apoio à gestão 
de empre sas, trata de auditoria e contabili dade, ao passo 
que a segunda se ocupa de estudos, projectos e fisca-
lização de obras. 

4.16 Estudo sobre empresas públicas é 
apresentado hoje em luanda
jornal de angola 
06 de julho de 2011

Um estudo sobre as cinco maio res empresas públicas 
angolanas, entre 15 observadas, é hoje apre sentado em 
Luanda, pelo Centro de Pesquisa em Políticas Públicas 
e Governação Local da Faculdade de Direito da 
Universidade Agostinho Neto (UAN). 
Ontem, era ainda desconhecido nome das cinco empre-
sas alvo daquele que é o primeiro trabalho elaborado por 
aquele centro, mas tudo indica tratar-se do concessio-
nário nacional de hidrocarbonetos, Sonangol, a diaman-
tífera Endia ma, a seguradora Ensa, a transpor tadora 
aérea TAAG, a companhia de telecomunicações Angola 
Tele com e a Empresa Nacional de Navegação aérea, 
Enana. 

Segundo um comunicado do Centro de Pesquisa em 
Políticas Públicas e Governação Local, o objectivo 
do estudo é o de analisar os factores de sucesso e de 
insuces so da actividade empresarial do Es tado, com 
vista ao aperfeiçoamen to dos instrumentos de política 
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pa ra uma gestão pública de serviços do Estado eficientes 
e capazes. 

Com este estudo, o centro pre tende identificar as melho-
res práti cas que conduzem ao desempenho crescente, 
através de uma constan te actualização e reorientação das 
opções estratégicas das empresas, de forma a que atinjam 
maiores e melhores níveis de desempenho e fomentem o 
sentido de competitividade e liderança no mercado. 

O estudo enquadra-se na visão do centro de colocar a 
ciência ao serviço do desenvolvimento do país, com base 
na ideia que “não existe um mo delo único para uma 
gestão eficien te, mas todos podemos contribuir para 
uma eficiência na gestão”. 

Nesse sentido, o estudo pretende analisar os níveis e 
mecanismos de controlo da gestão, principalmente 
dos Conselhos Fiscais, na sua mis são de assegurar a 
qualidade e ava liar os indicadores, metas e crité rios de 
desempenho, em busca da maximização dos resultados, 
den tro dos indicadores financeiros, de gestão de proces-
sos internos, de crescimento organizacional e de desem-
penho corporativo. 

Sendo a actividade empresarial do Estado uma preo-
cupação acadé mica, o Centro de Pesquisa em Po líticas 
Públicas e Governação Lo cal anunciou já, para o 
próximo mês de Agosto, o início de um cur so de pós-
-graduação em Gestão Pública e Empresarial do Estado, 
dirigido a administradores e gesto res, técnicos e quadros 
das empre sas públicas e institutos públicos. 

4.17  Presidente para investimentos 
públicos direccionadas para a saúde 
e a educação
Jornal de Angola
07 de Julho de 2011

 0 Programa de Investimentos Públicos deste ano con-
templa, para a província do Huambo, a constru ção e rea-
bilitação de escolas e hos pitais nos 11 municípios, disse, 
on tem, o director do Gabinete de Es tudos, Planeamento 
e Estatística. 
Victor Chissingui declarou que, num orçamento ava-
liado em 6,15 mil milhões de kwanzas, as acções estão 
a ser direccionadas para pro gramas de desenvolvimento 
do en sino primário e secundário e no me lhoramento 
dos serviços hospitala res. Em execução, referiu, estão 14 
programas repartidos em 43 pro jectos, quatro dos quais 
referentes à construção de escolas. 
“Temos em execução quatro pro jectos de construção de 
escolas do segundo ciclo nos municípios do Tchinjenje, 
Ekunha, Tchicala Tcholohanga e Mungo”, declarou, 

acres centando que os programas estão direccionados 
para a melhoria das condições sociais da população. 

Prioridades 
Outras prioridades do governo provincial para este ano 
recaem em projectos nos sectores da energia e águas, 
urbanismo, ambiente e obras públicas. 
Victor Chissingui revelou que, do orçamento recebido, 
40 por cen to se destina ao ordenamento do território e 
que o dinheiro vai ser aplicado em infra-estruturas dos 
planos urbanísticos em todas as re servas fundiárias da 
província. 
Os trabalhos, garantiu, estão “bastante avançados” e o 
programa de desenvolvimento habitacional a ser execu-
tado em todos os municí pios. O programa “Água para 
Todos” é, acentuou, outra aposta do governo provincial. 
As autoridades estão empenha das em projectos de 
energia reno vável, com a instalação de sistemas solares 
e mini hídricas em todos os municípios, comunas e 
aldeias. 
Ainda na área dos investimentos públicos para 20 11, o 
governo pro vincial prevê executar o projecto de reabilita-
ção de infra-estruturas ad ministrativas em 30 comunas. 
No sector das obras públicas, para este ano, disse, 
foram disponibiliza das apenas verbas para o programa 
“cimento e tinta”, cujo objectivo é mudar a imagem dos 
edificios das cidades e das sedes municipais. 
Victor Chissingui revelou que o governo provincial está 
á a prepa rar o Programa de Investimento Pú blicos para 
20 12, que espera venha a contemplar tudo o que foi 
propos to para 20 11 e outros que não foram concretiza-
dos em anos anteriores. 
“Existem projectos de 2010 que só agora estão a ser con-
cretizados, principalmente os de âmbito cen tral, como a 
reabilitação do aero porto Albano Machado e da barra-
gem do Ngove”, referiu. 
A província do Huambo vai dis por de um centro cultu-
ral, cujo con curso para a consignação da obra foi reali-
zado recentemente.
 
Pólo industrial 
O governo provincial tem traça do um plano estratégico 
para fo mentar investimentos no pólo in dustrial, que vai 
ser construí do, no município da Caála, numa área de 
1.800 hectares. 
A execução do projecto para o pólo industrial, que 
começa no pró ximo ano, é de âmbito central e vai ser 
sustentado pela energia a ser ge rada pela central hidroe-
léctrica do Ngove. 



Development Workshop — CEDOC 07/2011 — 50  

4.18  Contribuintes que não pagam 
impostos correm o risco de uma 
suspensão fiscal
Jornal O PAIS
08 de Julho de 2011 

Os contribuintes que não pagam im postos há mais de 
um ano, têm até ao dia vinte e dois de Julho, para regu-
1arizarem a sua situação fiscal. Caso contrário poderá 
ver suspenso o seu número de contribuinte à partir do 
dia vinte e cinco e não vão poder im portar ou exportar 
mercadorias, fa zer remessas de dinheiro, para além de 
outras limitações da sua activida de, noticiou a RNA. 
Esta medida de suspensão fiscal dos contribuintes em 
falta está pre vista no decreto presidencial 66/11, de 18 
de Abril que já está em vigor. 
Com tal suspensão o contribuinte sofre um conjunto de 
limitações na sua actividade. E se no prazo de um ano 
não regularizar a situação o seu número fiscal poderá ser 
apagado da base de dados conforme esclarece a especia-
lista do projecto de reforma tributária Alice Neves. 
“Todo o contribuinte que tiver o seu número de con-
tribuinte suspen so terá a sua actividade limitada e não 
poderá efectuar exportações e im portações de mercado-
ria, nem muito menos endossar toda a sua situação a 
terceiros isso a nível do serviço na cional das alfândegas 
ele não poderá fazer remessas para o exterior isto a nível 
do BNA, e bancos comerciais, e ainda não poderá reque-
rer visto de trabalho junto de entidades diplomá ticas e 
consulares. 

4.19  Luanda arrecada A Kz 749 milhões 
em seis meses 
Jornal O PAÍS
08 de Julho de 2011

O Governo Provincial de Luanda ar recadou e deposi-
tou na Conta Úni ca do Tesouro, no primeiro semestre 
deste ano, 749 milhões, 294 mil e 363 kwanzas contra 
os 37 milhões, 665 mil e 627 Akz do mesmo período em 
2010, noticiou a Angop 
O vice-governador de Luanda para área produtiva, 
Miguel Catraio, dis se quarta-feira em conferência de 
imprensa que o município de Viana destacou -se tendo 
arrecadado cerca de 53 milhões, seguido por 
Cacuaco e Cazenga com 41 milhões e 548 mil kwanzas 
e 32 milhões e 300 mil kz respectivamente. 
Segundo o responsável, o dinheiro foi arrecadado no 
âmbito do regime financeiro local em operações com a 
receita aprovada na tabela de taxas, licenças (mercados e 
feiras, de licen ciamento de obras), multas e outras 

4.20   Fuga ao fisco com dias contados
Semanário Agora 
09 de Julho de 2011

A partir do dia 25 des te mês, as empresas públicas e 
privadas que se encontrem em situação de irregulari-
dade reiterada terão as suas contas bancárias e imóveis 
penhorados. 
A medida vem dar cumprimen to ao decreto presidencial 
que estipula medidas excepcionais para o controlo dos 
contribuintes em circunstância de fuga ao fisco perma-
nentemente e enquadra-se também no Programa de 
Reforma Tributária em curso que já permitiu detectar 
vá rias transgressões, particularmente nas declarações de 
impostos dos con tribuintes. 
A evasão fiscal que ainda, de olhos vistos, enferma a 
administração fiscal está a contribuir negativamente na 
ingestão financeira equilibrada do país. E para atenuar 
a situação, o Executivo desenvolve um conjunto de 
mecanis mos para desencorajar tais práticas, para além 
dos já anunciados paga mentos coercivos de impostos. 
A Justiça Tributaria do Ministério das Finanças destaca 
que o funda mental nesse processo é o combate à fraude 
fiscal, através de vários instru mentos, nomeadamente 
a retenção na fonte, quando um terceiro é chamado a 
entregar ao Estado o valor do im posto devido, substi-
tuindo-se ao de vedor original ou ainda a verificação das 
declarações dos contribuintes sempre que sejam estes a 
fazer o pa gamento dos impostos, uma circuns tância que 
geralmente requer correcções ou a emissão de notas de 
liquidação adicionais. 
A acção compulsiva assenta na ins tauração da execução 
fiscal, a qual tem lugar no caso do incumprimento das 
obrigações tributárias no decurso do prazo estabelecido 
por lei para o pagamento voluntário. 
Segundo o Projecto Executivo para a Reforma Tributária 
(Pert), cerca de 70 mil empresas de capital público e 
privado estão em situação irregular, um número que 
indica, para já, os ve lhos vícios das transgressões na 
admi nistração fiscal. 
As penalizações a adoptar vão até a proibição de realizar 
operações e ser viços ou ainda a suspensão do núme ro 
de identificação fiscal, caso, num período de 12 meses 
a contar da data que está obrigado, a entidade em 
cau sa não apresente qualquer declaração de liquidação 
de imposto. Aqueles que insistirem com tais práticas, 
so frerão várias restrições como a proibi ção de impor-
tação e exportação de mercadorias, impossibilidade de 
en dossar as respectivas mercadorias a um terceiro, proi-
bição de efectuar re messas de pagamentos ao exterior 
junto dos bancos comerciais. 
Caberá, para todos os efeitos, ao Banco Nacional de 
Angola (Bna) ope racionalizar e fiscalizar o cumprimen to 
desta medida, uma vez que os incumpridores ficam 
sujeitos a verem recusados os vistos de trabalho reque-
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ridos junto das entidades diplomáti cas, consulares e dos 
Serviços de Mi gração e Estrangeiros (5ME). 
Por isso, para evitar constrangi mentos, uma vez que a 
medida é de cumprimento imediato, os contri buintes em 
falta são chamados a con tactarem os serviços de Registo 
e Cadastro nas repartições fiscais antes do dia estabele-
cido. Para pôr ordem no círculo, o Pert será desenvol-
vido em cadeia através do Bna, Alfândegas eos5ME. 
Criado pelo Executivo, o projecto é um órgão para con-
ceber e executar as linhas da reforma tributária e tomar 
mais eficiente, do ponto de vista da arrecadação de recei-
tas para o Estado e da prestação de serviços, a adminis-
tração tributária. 
O órgão está a desenvolver um con junto de ajustes à 
legislação no senti do de acabar com as distorções fiscais. 
A prioridade vai para a Lei Geral de Taxas, revisão de 
impostos, como o predial urbano e o regime simplifi-
cado das execuções fiscais. • 

4.21  Aumenta receita na delegação das 
finanças de luanda
Fornal folha 8 
16 de Julho de 2011

De acordo com alguns fun cionários da direcção. 
Provincial dos serviços de fiscalização, registou-se um 
aumento de re ceitas arrecadadas na ordem de noventa 
biliões de kwanzas, em relação ao primeiro semestre de 
2010. 

As receitas resultaram na cobrança de im postos, taxas e 
outros emolumentos, pelas repartições fiscais de todos 
os municípios de Luanda, assim como pelas instâncias 
aduaneiras na região. 
Este crescimento deu – se a contratação de mais de 300 
novos funcionários, que impulsionaram novo ritmo de 
trabalho aquele órgão.
Com a contratação destes novos profis sionais, os antigos 
funcionários encon tram – se descontentes, vendo estes 
como usurpadores e atrapalhadores dos seus business. 
Esta contratação deve – se também a in suficiência de 
resultados satisfatórios em que muitos trabalhadores 
mostravam na gestão anterior, em que iam ao terreno e 
não mostravam resultados das trans gressões fiscais. 

Todas as multas provenientes das trans gressões fiscais, 
segundo o regulamento interno do governo provincial, 
os autores actuantes directos e indirectos, têm o direito a 
uma cota parte das comparticipa ções, na ordem de mais 
de 10 por centos da multa.
Estes estímulos servem para que o agente de fiscali-
zação não cometa erros ao actuar o transgressor, mais 
como sempre encon tram – se elementos que nunca estão 
sat isfeitos. 

Segundo alguns funcionários novo, todos encontram – 
se insatisfeito com o mod elo de distribuição das com-
participações, sentindo – de ate como estivadores de 
carga fiscal e usados para o aumento das receitas pesso-
ais. Também, lamentam as cláusulas impostas no con-
trato entre ambas, “é triste quando um técnico médio e 
com formação especifi ca para esta área, terá um salário 
tão insig nificante, na ordem dos vinte mil kwanzas. Se 
não fosse as comparticipações acredito que os novos já 
estariam a trabalhar aqui, o que também é transformado 
para nossa insatisfação” As repartições fiscais funcionam 
em to dos municípios da província de Luanda, notando-
-se a presença destes serviços nas circunscrições.

4.22  Preço do oleo alimentar dirpara no 
mercado paralelo
jornal angolense
30 de julho de 2011

Em mais uma ronda feita por este jornal, apurou que o 
preço do óleo alimentar sobe cada dia que passa, mas os 
vencedores afirmam não saberem das causas, limitando-
-se a comprar ao preço dos armazenistas e estabelecer a 
devida margem de lucros, e no meio de incertezas quanto 
as causas e efeitos da subida dos preços e a sua legislação, 
conversamos com o economista e docente universitário, 
Precioso Domingos e antigo vice-ministro do Comércio, 
Gomes Cardoso, para os devidos esclarecimentos.

Para o economista Precioso Domingos, o facto de 
Angola ser mais comerciante do que produtor faz com 
que os preços subam cada vez mais, por a aquisição dos 
produtos envolverem muitos custos, de entre os quais, 
os aduaneiros e de transportação. “Quanto mais dificul-
dades os comerciantes tiverem para tirar os bens de um 
sitio que se considera a base (armazém) para os locais de 
venda, maior será o preço desse bem”, esclareceu, tendo 
salientado que, o curioso em Angola, sendo um país 
importador, é que ocorre uma série de transacções, que 
o primeiro vendedor de um desses bens, que podem ser 
considerados básicos, não está em Angola, se calhar, está 
no estrangeiro.

Sobre as causas da subida dos preços, o também membro 
óleo por mês, aumentando o causas, limitando-se a 
comprar do CEIC – Centro de Estudos preço do óleo e 
este mantendo ao preço dos armazenistas e Investigação 
Científica, disse com o mesmo rendimento,  estabelecer a 
devida margem que o grossista estabelece o obviamente, 
deixa de adquirir de lucros, e no meio de incerteza preço 
de um bem em função menos quantidades de óleo”, 
com certeza quanto as causas e efeitos do preço com o 
qual o adquire exemplificou. Por outro lado, da subida 
dos preços e a sua importação e do alfandegamento. Há 
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acrescenta, “se do meu rende  legislação, conversamos 
com o ainda retalhistas que adquirem muito havia a 
possibilidade de economista e docente universitário os 
produtos dos armazéns, e ter algum excedente, realizar 
sitário, Precioso Domingos e o associam ao custo de tirar 
do alguma poupança, deixa de antigo vice-ministro do 
Comércio armazém para as suas lojas, ocorrer, simples-
mente, porque o comércio, Gomes Cardoso, para sendo 
que, até os consumidos eu vou ter que afectar aquilo os 
devido esclarecimentos respondeu encontrarem o bem 
num que era considerado uma pouco. 

Para o economista Precioso mercado qualquer, “já 
teremos pança para o mesmo bem que Domingos, o 
facto de Angola aí envolvido uma série de se apresenta 
mais caro”. Do ser mais comerciante do que intermedi-
ários, que no final de ponto de vista do produtor, pro-
dutor faz com os preços tudo quem paga, caro, somos 
acrescenta, há um ganho, na subida cada vez mais, por a 
todos nós, porque o vendedor pois os preços altos aquisi-
ção dos produtos envolvendo não está muito preocupado 
beneficiam os produtores, e os verem muitos custos, de 
entre com o custo, já estabelece uma mais baixos bene-
ficiam os connosco quais, os aduaneiros e de margem 
de lucro em função do consumidores. Sobre a especula 
transportação. “Quanto mais preço de compra”. São 
dos preços, o nosso entre  dificuldade os comerciantes 
tiveram..Continuando, o nosso entrevistado esclareceu 
que o Estado verem para tirar os bens de um interlocu-
tor concordou com a deve intervir quando os produto 
que se considera a base ideia segundo a qual, a subida 
dos produtores praticam preços exagerados (armazém) 
para o locais de dos preços acaba por se reflectir alta-
mente altos, por já ter ficado provado que o mercado 
em si tem dificuldades de auto-re gulação, mas alerta que 
quan do se fala de bem-estar não se pode somente olhar 
para o consumidor, deve-se também olhar para o produ-
tor, para que haja equilíbrio no mercado. 

“A legislação sobre os pre ços já existe, o que falta é a sua 
aplicabilidade” 

E o antigo vice-minisrro do Comércio e actual presi-
dente do Codex Angola, um organis mo nacional que 
tem de entre outras funções elaborar e velar pela har-
monização e cumpri mento de normas, códigos de uso 
internacionalmente acei tes, e incentivar as práticas leais 
no comércio, Gomes Cardoso, disse ao Angolense haver 
em Angola legislação sobre os pre ços, dividida em três 
regimes, nomeadamente regime de pre ço livre, de preço 
com mais de comercialização e de preço fix ado. Segundo 
Gomes Cardoso, que é ainda o assessor principal do 
ministério do Comércio, para toda gama de produtos e 
serviços ao nível do sector do comércio são preços livres, 
mas estes preços livres têm regras, e esclarece haver na 

cadeia de venda de produtos três ciclos de comercializa-
ção: o primeiro tem a ver com o produtor ou importador 
grossista. Neste ci clo, o lucro máximo determi nado é 
até vinte e cinco, mais até vinte porcento de encargo ao 
nível dos grossistas; o se gundo ciclo, diz respeito a venda 
de bens e serviços do grossista ao retalhista, onde o 
retalhista tem encargos até dezassete porcento e o lucro 
máximo vai até vinte e cinco porcento; o terceiro ciclo, 
tem a ver com a venda de bens e serviços do retalhista ao 
con sumidor final, onde o mesmo tem um lucro até vinte 
e cinco porcento. 

De acordo com a fonte que temos vindo a citar, se esta 
ca deia não for cumprida os agen tes económicos vão se 
apoderar dos três tipos de comercializa ção de setenta e 
cinco porcento mais os encargos e outras des pesas, o que 
vai provocar pre ços bastante altos. “Para além disso, nós 
sabemos que no nos so mercado, para além de haver um 
certo equilíbrio na oferta de bens e serviços, há o açam-
barcamento de mercadorias e o espírito de especulação 
dos agentes económicos. Então, os preços, em alguns 
seguimentos do mercado, são os mais altos do mundo”, 
esclareceu, tendo acrescentado que “algum exer cício que 
fizemos, chegamos à conclusão de que um produto com-
prado na Europa, por exemplo, ao preço FOB ou nos 
outros mercados mundiais, às vezes, aqui, em Angola, 
nós assistimos um incremento de mais de quinhentos 
porcento, o que agrava o produto”. 

O principal assessor do Mi nistério do Comércio, reitera 
haver legislação suficiente para fazer face à especula-
ção, estan do somente a faltar mais efi ciência do ponto 
de vista da sua aplicação, e reafirma as coi sas estarem a 
caminhar nesse sentido e punir os prevaricado res. 

4.23   Á margem do desenvolvimento 
Revista economia e mercado nº83
Julho de 2011

Angola situa-se na 6a posição entre os 21 países em 
desenvolvimento que gastam mais em orçamentos 
militares 
do que na educação primária, com 3,6% do total da 
despesa pública, revela o relatório da UNESCO “A 
crise oculta: conflitos armados e educação”. Apesar dos 
discursos governamentais apontarem a educação como 
sector 
chave para o desenvolvimento do país, na prática é um 
sector marginalizado pelo Orçamento Geral do Estado 
(OGE), e enquanto a educação e o ensino público não 
se transformarem numa preocupação, e num desígnio 
nacional, o país não avançará para o desenvolvimento, 
defendem os especialistas. 
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 A percentagem do Orçamento Geral do Estado (OGE) 
destinada à Educação mantém-se em torno dos 8% das 
despesas lotais, e analisando num período mais longo, 
verifica – se um mínimo de 3,8% do OGE em 2006 e 
um máximo deS,3% em 2009, a maior fatia jamais rece-
bida entre a série de orçamentos anuais que se iniciou em 
2000, conforme o “Relatório Social Angola 2010” da 
Universidade Católica de Angola. 
Por outro lado, o estudo feito pelo Centro de Estudos e 
Investigação Científica (CEIC) da mesma Universidade, 
constata que entre os anos 20Q8 e 2011, as despesas 
públicas com a Educação têm apresentado uma ten-
dência de ligeiro aumento, tendo passado de 2,68 mil 
milhões de dólares norte-americanos para 3,46 mil 
milhões.   

Traduzido em valores por capita, temos que, entre 2008 
e 2009, as despesas com a educação situaram-se à volta 
dos 125 dólares, valor insignificante, sendo que, este 
ano, a verba do Orçamento Geral do Estado a locada 
para este sector é de 8,2%. 
“Com este valor não se está a ter em conta as reais des-
pesas da educação, pois a verba é irrisória e além disso, a 
inflação consumi-la-á. O ideal seria um valor não inferior 
a 20%”, defende o coordenador da Rede da Sociedade 
Civil de Educação Para Todos até 2015 (EPT), Victor 
Barbosa. Segundo o activista, o que está em causa não 
são só os números, mas também saber como é determi-
nado o valor, e o circuito da colocação da verba até à exe-
cução, já que “muitas das vezes o valor existe em nume-
rário, mas não se consegue utilizar porque cai naquilo 
que antes se chamava exercícios findos, quer dizer, não 
é utilizada no tempo”, explica o coordenador da Rede 
(EPT). 

Pinda Simão, Ministro da Educação corrobora a posição 
de Victor Barbosa, aclarando que” a questão de facto é 
que os recursos atribuídos são insuficientes para fazer 
face aos desafios com que o sector se defronta”, pois, 
segundo o governante, “para que isso fosse possível, os 
actuais 3,4 mil milhões de dólares teriam de ascender a 
8 mil milhões, o que, no conjunto das outras necessida-
des urgentes que afectam directamente a vida das popu-
lações, representa um grande peso para o Estado”. Por 
conseguinte, “é preciso adoptar estratégias que permi-
tam que, ao mesmo tempo que a educação e saúde bene-
ficiem de meios para funcionar convenientemente, possa 
haver recursos suficientes para a reconstrução do país, 
ou para a agricultura”, esclarece o Ministro em entre-
vista ao jornal Expansão. Sobre este assunto, convém 
salientar que endereçámos uma carta ao ministro da 
Educação a solicitar esclarecimentos sobre os investi-
mentos do Governo no sector, mas, volvido um mês, 
não obtivemos nenhuma resposta, apesar das sucessivas 
tentativas que levámos a cabo, quer junto do gabinete do 

próprio titular, quer da vice-Ministra, quer do Ensino 
Geral, quer ainda do Gabinete de Estudos e Projectos.
 
De Angola fica na cauda 
Para o economista Vicente Pinto de Andrade, os 8,2% 
que o OGE destina à educação reflectem a falta de serie-
dade com que se encara este cedo “Angola é o país, na 
região África Austral, que menos h investido na educa-
ção e saúde “, sustenta o economista, explicando que a 
prova do pouco investimento público nesta área é o facto 
de uma parte significativa da educa, (e até da saúde) ser 
garanti pelo sector privado. 
Se esta situação não for invertida, o país dificilmente 
poderá evoluir no sentido de transformar aquilo que 
tem sido o crescimento económico em desenvolvimento 
humano”, adverte Vicente Pinto de Andrade. 
 Situação não for invertida, o país dificilmente poderá 
evoluir no sentido de transformar aquilo que tem sido o 
crescimento económico em desenvolvimento humano”, 
garante.
 
Na mesma linha, o Observatório Político e Social de 
Angola (OPSA) sustenta que este fraco investimento em 
capital humano se deve “à falta de uma estratégia nesse 
domínio”. 
De salientar que em sociedades desenvolvidas, a produ-
tividade depende cada vez mais das habilidades apreen-
didas na escola. 

Daí que, segundo Victor Barbosa, “para que haja um 
desenvolvimento sustentável em Angola, deve-se investir 
na educação, desde a primeira infância à formação de 
jovens e adultos”. 

Já Vicente Pinto de Andrade explica que o baixo inves-
timento na educação compromete todos os projectos 
sociais do Executivo. Logo, “ se não houver durante 
alguns anos uma intensificação na escolarização e na 
qualificação, as pessoas não terão emprego”, alerta o 
economista, revelando que no país “muitas pessoas saem 
dos institutos médios e universidades escolarizadas, mas 
muito mal qualificadas, o que diminui a improbabili-
dade dos cursos que estes têm feito”.  

Qualidade ainda não satisfaz Contrariamente ao dese-
jável pela Reforma Educativa em curso desde 2004 – 
um ensino de qualidade com altos níveis de rendimento 
escolar, rede escolar ampliada e remodelada -, a reali-
dade, segundo o presidente do Sindicato dos Professores 
de Angola (Sinprof), Guilherme Silva, é que “desde 
1975 ao presente momento, a qualidade de ensino 
decaiu bastante. Prova disso é o nível de conhecimento 
dos alunos actuais comparado com os da década de 80. 
Hoje existem alunos da 12a classe que não sabem escre-
ver”, aponta o sindicalista, adiantando que são vários os 
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factores que influenciam para a má qualidade do ensino 
em Angola.
 
De acordo com o presidente do Sinprof, entre estes fac-
tores está o elevado número de professores primários 
sem qualificação pedagógica, a superlotação das salas de 
aulas, a escassez de material didáctico, a falta de condi-
ções de trabalho e a desmotivação dos docentes. 

Na já aludida entrevista, o Ministro da Educação 
refere que os dados que estão a ser verificados depois 
da implementação do novo sistema educativo mostram 
que os níveis de rendimento escolar estão a evoluir 
positivamente, mas acrescenta que “não basta que os 
alunos tenham bom aproveitamento. É preciso que eles 
se tornem competentes e úteis”, explica o governante, 
reconhecendo que “existem algumas dificuldades nestes 
aspectos, nos quais se deve trabalhar para que a perti-
nência do ensino seja a mais indicada possível”, conclui. 
“ De notar que esta reforma educativa está a ser imple-
mentada num contexto muito precário, em que os inves-
timentos na educação são praticamente nulos, face ao 
mar de necessidades e • dificuldades. A rede escolar não 
conheceu aumento significativo. Têm sido apenas remo-
deladas algumas dezenas de escolas e construídas outras 
tantas, especialmente na proVÚ1cia de Luanda”, atesta 
a especialista do Instituto Nacional de Investigação 
e Desenvolvimento da Educação (INIDE), Maria J. 
Octávio, na introdução do Currículo do 10 ciclo do 
ensino secundário. Guilherme Silva avança ainda que 
em termos de infra-estrutura as escolas construídas não                                                                                   
correspondem às exigências da Reforma Educativa, pois 
não têm espaços desportivos, ou áreas para as crianças 
se recrearem nos intervalos ou nas aulas de educação 
física. “Em várias escolas do ensino secundário, cons-
truídas com a linha de crédito da China, os laboratórios 
não funcionam por falta de técnicos especializados, e 
outros há que se estão a degradar por falta de uso ou por 
falta de manutenção. A qualidade das obras de algumas 
também é questionável, tendo em conta os elevados 
custos anunciados”. 

Recorde-se ainda que, em 2004 se dá a implementação 
da 2a Reforma Educativa, com três fases de implemen-
tação -experimentação, avaliação e generalização. A fase 
de experimentação teve início com três classes apenas 
1a, 7a e 10a, que se vão generalizar em 2012 O filósofo 
Domingos da Cruz no seu livro” Quando a Guerra é 
Necessária e Urgente” afirma que a Reforma Educativa, 
não cumpriu com todas as fases que ela comporta, em 
particular a que diz respeito à avaliação, que permiti-
ria a generalização da reforma ou não, mas que, até ao 
momento não produziu efeitos.

Para Guilherme Silva, avaliação da Reforma Educativa 
não deve ser feita nos gabinetes, mas antes junte dos 
professores, porém, para já, vai rematando que “foi-no 
imposto um novo sistema, sem estarmos preparados 
para o efeito”. 
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5  GOVERNAÇÃO 

  DESCENTRALIZAÇÃO 

  E CIDADANIA

5.1  Munícipes pedem exoneração do 
administrador
Novo Jornal 
01 de Julho de 2011

Os munícipes do Cazenga estão insatisfeitos com o 
trabalho presta do pelo administrador Tany Narciso. 
Dizem mesmo não entender como é que o governa-
dor de Luanda, José Maria dos Santos, não exonerou o 
administrador, depois das reclama ções dos munícipes. 
Na semana passada, foram exone rados 19 elementos 
do Governo da Província de Luanda, entre eles três 
administradores: Suzana de Melo, administradora da 
Ingombota, Marcial Neto, administrador do Rangel, e 
Pedro Fançony, da Samba. 
Os munícipes do Cazenga não en tendem como é que 
Tany Narciso e o seu elenco não “caíram”. 
Maria Cândida, moradora no muni cípio, considera que 
o governador de Luanda cometeu “uma injustiça”. 
“Não entendemos como é que ele ti rou Marciel Neto 
e deixou Tany Nar ciso, que não fez nada para o desen-
volvimento do município. Ele aqui não faz nada e todos 
sabem disso. Mais uma vez o governador de Lu anda 
provou que não tem poder de decisão, porque é do 
conhecimento de todos que o nome do administra dor do 
Cazenga estava na lista dos exonerados, mas enquanto 
ele tiver influência continua no posto”. 
A nossa fonte é de opinião que as coi sas em Angola não 
mudam, porque tudo funciona à base da amizade. “Não 
sei se os nossos governantes não estão a ver o que é que 
se está a passar no Cazenga, nós estamos a sofrer e o 
culpado de tudo é o admi nistrador”, insistiu a munícipe. 
Segundo ainda a fonte, um dos motivos que fez com que 
Tany Narciso não fosse exonerado do cargo é o facto 
de gozar influência a nível da super-estrutura. “Todos 
sabem que ele não ficou no cargo por com petência. Só 
está aqui porque a mulher é governadora e a cunhada 
ministra. Ele se fosse um bom chefe pedia demissão, 
mas em África isso não acontece”. 
João António, também morador, disse que a situação do 
município é bastante preocupante, mas que a culpa não 
é só da admi nistração. “O problema do Cazenga não 
depen de só do administrador, é um problema do GPL. 
As verbas que as admi nistrações recebem não são sufi-
cientes para resolver os problemas, então não podemos 
dizer que o culpado é o ad ministrador”. 
O nosso interlocutor disse ainda que no município as 
estradas estão todas cheias de buracos e o res ponsável 
não é o administrador. “A situação das estradas não é 

compe tência dele. As pessoas têm de saber separar as 
coisas, reconheço que o administrador falhou muito, 
mas também temos que reconhecer que fez alguma 
coisa”. 
O lixo continua a ser a grande preocupação dos habi-
tantes do Cazenga. “Só para as pessoas ve rem, até o pro-
blema do lixo ele não consegue re solver, já não queremos 
aqui este administrador, 

a nossa situação está cada vez pior, falta água e luz”. 
Segundo os munícipes, na rua tra vessa do Funchal, há 
uma semana que jorra água por causa de uma rotura 
numa das condutas, já comu nicada à administração 
municipal, mas nada feito. 
Quem partilha a mesma opinião é Joana Costa que diz 
não saber qual é o trabalho do administrador. “To dos 
os munícipes pensavam que o administrador não ficaria 
mais no Cazenga”, referiu. 
O aumento da criminalidade é ou tra queixa, pois os 
marginais não têm hora para actuar e quando são presos 
pela polícia rapidamente são soltos, em troca de alguns 
valores 
 

5.2  Desordenamento autárquico
Jornal Agora 
02 de Julho de 2011

Como é sabido, a democra cia envolve regras de com-
portamento das partes do convénio, no caso o dirigente 
e os mandatários do poder temporá rio, que respeitem 
com tolerância a aplicação das leis. 
Não compete somente aos diri gentes cumprir as deli-
berações de representantes políticos em câmara própria, 
subestimando os direitos de outras instituições do 
quadro complexo de um Estado constituído para o 
funcionamen to universal da missão para que está 
mandatado. 
Tentaremos abordar um dos problemas sociais que 
respon dem em parte pela desorganiza ção político-admi-
nistrativo das províncias de Luanda e do Bengo deten-
toras da maior densidade de população comparadas ao 
conjunto das restantes dezasseis de Angola. Acolhe mais 
de sete milhões. 
Antes, porém, anunciaríamos a superfície geográfica 
de Luanda para avaliação da disparidade di mensional 
exígua que suporta mais de um terço da população 
nacional, distribuída nos bairros de Cassequel, Rangel, 
Marçal, Popular, Palanca, Hoji-ía-Henda, Kicolo, 
Sambizanga e Samba e constituem garrote asfixiante 
do centro urbano, responsáveis pelo desordenamento da 
capital a par tir das guerras fraticidas alimen tadas pelos 
partidos políticos legitimados no Acordo de Alvor. 
Ninguém de boa fé deve igno rar que Luanda foi conde-
nada a morrer de asfixia pela redução do espaço geográ-
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fico a um terço da superfície da província de Cabin da e 
se obriga a abrigar cerca de cinco milhões de habitantes 
sob a fictícia alegação da guerra fraticida, finda com a 
paz de 2001 que foi festejada por todo o país. 
Mas, nos anos seguintes à pro clamação da Independência 
de Angola, havia sentenciada a mu tilação substancial da 
sua biodi versidade geográfica encurralada no espaço 
vinte vezes inferior à província do Bengo, que sempre 
pertenceu à área da capital de Angola. 
Assim, a nova divisão saltou as margens do rio que 
o cognomina, fazendo de Caxito sua pertença com 
a anexação de grande super fície dos Dembos, zona 
conflituo sa desde os tempos do general António Victor 
“Kinjango”, capi tão João de Almeida “Kingando” e dos 
oficiais de 2a linha, coronel João de Sousa e do capitão 
Jacin to de Carvalho progenitor de im portantes cidadãos 
da actualidade. 
Nas ciências politicas, cremos não existirem métodos 
curandei ros para o ordenamento da geografia e da den-
sidade populacional, factores responsá veis dos desequi-
líbrios dos bair ros periféricos do Sambizanga, Kazenga, 
Kicolo, Boavista, Palan ca, Kassequele e Samba transfor-
mados garrote asfixiante da urbe luandense. Ao alargar-
mos o hori zonte visual, pasma constatar os núcleos da 
Boavista e da Kinanga (Samba) sobreviventes de case bres 
pendurados no pico dos morros de argila que as chuvas e 
os ventos derretem com conse quências desastrosas, sem 
os cui dados necessários das autoridades municipais e do 
pró prio governo provincial. 
A falta de ordenamento disci plinado e da responsa-
bilidade imputável na venda ilícita de ta lhões pesa na 
desgovernação dos municípios e na desobediência das 
populações locais. 
Tornando-se previdente a reformulação da divisão geo-
gráfica de algumas províncias, com início de Luanda 
e Bengo que contemplem as carências resultantes de 
previsões inaceitáveis a orçamentação dos municípios, 
exigem transparência e permanente fiscalização de 
quadros competente que respondam pela aplicação dos 
planos directores. 
É imperiosa a revisão da vitima província de Luanda 
renegada i 2.200 Km2 e mutilada de riso minhas vilas 
do Ambriz, Caxito, Catete, Muxima, das paisagem 
cinegéticas da Kissama, o parque animal daquela que a 
guerra fraticida havia destruído. 
Concretamente, Luanda carece de estatuto autónomo 
dependente directamente do Chefe do Governo, apoiada 
por um orçamento substancial rigorosa mente fiscali-
zado e um governa dor competente apostada, higiene, 
saúde da urbe e segurança contra os fora de lei. 
Merece a sua presença histórico que não dispensa as está-
tuas retiradas, factores inesquecíveis da subordinação à 
soberania secula de Portugal e testemunho da Rainha 
Jinga desaparecida sem conhecimento público.• 

5.3  A batalha de ideia sobre o 
Conceito de rádios comunitária
Jornal angolense do dia 2 
e Julho de 2011

 
Ter liberdade de expressão é um direito humano que 
nin guém pode tirar de nin guém. As rádios comunitá-
rias devem ser criadas para proporcionar informação, 
cultura e divertimento para as suas comunidades, sem 
fins lucrativos. As manifestações artísticas devem estar 
sempre presentes a fim de valorizar cada vez mais a cul-
tura regional e local, sem distinção de raça, crença, se xo, 
convicções político-partidária e condições sociais. 
Do ponto de vista filosó fico, o conceito de Rádio 
Comunitária tem sido deba tido e aceite com algum 
en tusiasmo ao nível de alguns sectores sociais do país, 
uma vez que os benefícios comu nitários seriam: 
Assegura o espírito co munitário ao criar uma pla taforma 
para debates locais e consensos sobre questões; 
Proporciona comunica ção interactiva entre as 
co munidades e os governos lo cais a vários níveis e sobre 
questões locais; 
Actua como porta-voz para todos os segmentos da 
comunidade; Pode contribuir na educação dos eleitores; 
- Informa as comunida des sobre as formas de acesso e 
participação na gestão de recursos (terra, água, etc.). 
Em suma, a Rádio Co munitária é tudo sobre as pre-
ocupações mais imediatas e de longo prazo de uma 
cer ta comunidade e serve de meio de desenvolvimento. 
Assim, a partir dos mais vari ados conceitos de Rádio 
Co munitária, o que mais reúne consenso é aquele 
segundo o qual, a Rádio Comunitária é da e é para a 
comunidade. 
Esta definição levanta a questão da propriedade da rádio 
comunitária e como facilmente se pode concluir, o dono 
da Rádio Comunitá ria é a comunidade, consti tuída por 
um grupo de pes soas com Interesses comuns. 
Partindo do conceito de sociedade civil, enquanto arena 
ou espaço público de cidadania e participação de orga-
nizações, grupos e indi víduos, lembrei-me que, nos 
últimos anos e meses, enti dades do Governo, secunda-
dos pela propaganda dos meios de comunicação social 
pública, esforçavam-se pas sar a ideia que em Angola 
es tavam a ser criadas e desenvolvidas rádios comu-
nitárias que estão a ser insti tuídas pelo estado em alguns 
municípios do país. 
Depois surgiram várias pessoas em círculos privados ou 
públicos mas não media tizados, comentando e anali-
sando o mesmo assunto. Houve ainda outras pessoas 
que rebateram esta concep ção de rádios comunitárias 
nos meios de comunicação escnta, mas o Impacto na 
sociedade, em termos de criar uma consciência pública 
so bre o assunto não foi tanto. Nos últimos dois meses, 
o tal conceito foi rebatido em discordância por um 
analista que partiCipaVa no programa semanal “TPA 
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Actualidade” que é apresentado aos Do mingos as 
19H30. O impa cto foi maior pelo alcance que este meio 
de comunica ção social possui. Há duas semanas a Rádio 
Ecclésia promoveu um debate e um dos participantes 
também questionou a concepção de rádio comunitária 
tutelada e gerida pelo estado. Durante processo de con-
sulta sobre pacote legislativo sobre a comunicação social 
no Na mibe, o pessoal da Huíla voltou a levantar e dis-
cordar da tal concepção de rádio comunitária. A Rádio 
Na cional passou enxertos das questões colocadas pelos 
participantes e os comentá rios dos especialistas que 
moderavam a sessão. 
A contribuição da socie dade Civil para o pacote 
le gislativo da comunicação so cial resultante de três 
encon tros realizados em Luanda, Malange e Benguela, 
nos dias 8, 13 e 14 de Junho, com cerca de 20 diferen-
tes organizações da Sociedade Civil, sobre este assuntos 
rá dios comunitárias defender am o seguinte: “o conceito 
de rádio comunitária que nos oferece o art. 7° do Pro-
jecto de Lei, não parece con cordar com o ensinado nas 
academias de jornalismo e adoptado pela UNESCO 
e propõem outro, que mais se aproxima e retrata a 
realida de, ressaltando e salvaguar dando que é do espí-
rito co munitário que emanam essa categoria de rádios, e 
isso de ve ficar bem claro, para não continuarmos a con-
fundir, por exemplo, Rádio Viana, Rádio Cazenga com 
rádios comunitárias, porque não o são, quer pela fonte 
de cri ação (poder público) quer pelos meios de gestão 
(públi ca). Quando muito, podem ser rádios locais. O 
critério geográfico, só por si, não é suficiente para que 
seja considerada comunitária.
Ao preparar uma formação sobre Comunicação em 
Extensão Rural, voltei a re flectir sobre o assunto, 
to mando como referência que e o nosso País é tão 
vasto, tão extenso, pouco habitado, com dificuldades de 
mobili dade que geram imensos problemas de comuni-
cação, sobretudo no meio rural do interior e do inte-
rior profun do. A meu ver, as rádios co munitárias seriam 
um pode roso instrumento de mitigar o isolamento, de 
reduzir as distâncias e assimetrias, de dinamizar a comu-
nicação na horizontal, o equilíbrio de género, enfim, de 
promover o acesso à informação local, que é parte inte-
grante do de senvolvimento e da demo cracia. A hesitação 
política do Executivo de Angola em promover de forma 
rápida e com celeridade os outros meios de comunica-
ção so cial, mormente as rádios co munitárias, é um falso 
pro blema, se se tiver que escol her entre o secundário e o 
essencial, entre o maior e o menor. 
A sociedade civil pode contribuir através da batalha 
de ideias e outras formas de articulação e influenciar 
po líticas públicas e decisões políticas, superando barrei-
ras, estruturais, ideológicas, jurídicas e outras. 
A identidade conceptual sobre rádios comunitárias nem 
sempre é e será consen sual e depende de vários fa ctores, 
mas os pressupostos universais desta devem ser válido 

também no nosso país. Se tais pressupostos fo ram apli-
cados no nosso con texto, certamente que vão contribuir 
na melhoria da articulação entre o governo e comunida-
des/cidadãos ao nível local. Todavia, s a rá dio comuni-
tária for politiza da e partidarizada para fins de ganhas 
imediatos, será mais uma armadilha ao de senvolvimento 
de Angola. 

5.4  Mídia comunitária na promoção da 
cidadania 
Jornal folha 8 do dia 2 
de Julho de 2011 

 
Com a mídia comunitária, poderá reviver a cultura e a 
memória local, reforçá-la, mantê-la e transmiti-la para 
outras gerações para puderem perenizar se. A mídia 
comunitária é resistência, 
é mais do que necessária se quiserdes existir como povo 
e cultura singulares. A existência no global pressupõe a 
pro moção do local (FUSER, 2002, p.54.) e a criação de 
“micro globalizações” como diria S. Elias Ngoenha. 
Neoliberalismo. O neoliberalismo está estritamente 
ligado a globalização. São diferentes faces da mesma 
moeda. O neoliberalismo promoveu vítimas. Tal como 
o projecto é global as vítimas também, prova disto é a 
taça de cham panhe de ricos e pobre à escala mun dial. 
(SELLA, 2003; VIGIL, 1994, p.55 e TONELLI, 2000). 
Não é por acaso que P. Neruda afirma que esta é “a 
época nocturna”. Kof Anan por sua vez disse que neste 
projecto existem globalizados e globalizadores, ou seja, 
uns são vítimas e outros beneficia rios. 
A mídia comunitária é marcada por fins não lucra-
tivos, diferente da grande Mídia, da mídia comercial. 
(SIQUEIRA, p.60). Esta dimensão económica, de lucro 
da mídia comercial é ti pica do ne oliberalismo que joga 
com a lógica da maximização do lucro (OLIVEIRA, 
1996, p.135) e tem grande influência no tipo e qualidade 
do jornalismo que é feito. Por causa da publicidade, da 
fusão, periga a verdade e a imparcialidade (se existem), 
põe em risco o pluralismo e a diversidade, propicia a 
auto censura. Neste quadro, onde a grande mídia já não 
é digna de confiança pelas razões acima elevadas, não 
resta outro caminho por enquanto se não a pro moção, 
prática e difusão da mídia co munitária. 
pós-modernidade. Basicamente, ela é a era do dis-
tenso, da diversidade, do fim das metas narrativas e dos 
dogmas, em fim do niilismo. Ora, se nada é o caminho 
definitivo, cada povo deve construir as suas referências 
e formas de comunicar sem se fechar ao mundo. Neste 
contexto, a mídia comunitária é uma boa opção para 
a promoção do caos no bom sentido. Para a promoção 
dos diversos “Eus” e grupos sociais. De diversas mun-
dividências. Estado Democrático, Social e de Bem-
estar. Habitualmente a literatura das ciências sociais 
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fala em Estado Democrático e de Direito. Sem qual-
quer desmerecimento, não agrada ao autor da presente 
pesquisa porque entende que é uma autêntica redun-
dância, por um lado. Por outro, esta caracter ização ter-
minológica não distingue a Democracia participativa ou 
repre sentativa dos outros sistemas de gov erno. Porque 
Estado Democrático e de Direito se qualquer Estado 
é de Direito? Totalitários, Oligárquico, Marxista, Fas-
cista, todos são de Direito. Todo Estado assenta sobre o 
Direito como instru mento para o seu funcionamento. 
O Direito emana do político em parte. Se este Direito é 
justo ou não, se está ao serviço do cidadão ou do Estado, 
esta é outra questão. 
Prefere-se aqui Estado Democrático, Social e de Bem-
estar, porque entede se que quando se promove o bem-
-estar e a democracia os direitos estarão cer tamente 
salvaguardados. 
Num Estado de bem-estar pressupõe que a mídia fun-
cione e esteja ao serviço da pessoa concreta, ali onde ela 
estiver. Recebendo e promovendo a criação de dados, 
por isso, se quer uma socie dade verdadeiramente demo-
crática, participativa e de bem-estar social, a mídia 
comunitária é um factor impre scindível. 

Mídia e desenvolvimen to hoústico 
A dimensão da comunicação nos per mite exercitar outra 
faceta humana: a sociabilidade. Sem o exercício destas 
dimensões que compõe o homem não se pode falar 
de desenvolvimento ple no. Claro, com outros aspec-
tos sobre os quais não compete a presente aborda gem. 
Negar ao indivíduo a linguagem e a agregação é a morte 
do homem. A co municabilidade concretiza a sociabili-
dade e reforça o Eu singular e colectivo, assim como a 
dimensão da liberdade, por isso, não há desenvolvimento 
pleno da pessoa se a sociedade não permitir o acesso aos 
meios para a elasticidade da linguagem e a ampliação 
da partici pação no areópago da vida moderna: o debate 
democrático. 

Outros aspectos que provam a influên cia da mídia 
comunitária como factor de desenvolvimento são: 

1.  Pode viabilizar a desobediência civil (COELHO 
e SILVEIRA, 1995, p.19); 

2.  Pode viabilizar o exercício do direito à resistência 
(COELHO e SILVEIRA, 1995, p.20); 

3. Pode permitir a libertação dos oprim idos e 
excluídos 

4.  Inviabiliza a subalternidade e deixa cair por 
terra a comunicação vertical da grande mídia ao 
serviço do grupo dominante proporcionando a 
horizon talidade e consequente humanização; 5. 
Valorização da cultura local para a elaboração de 
projectos de desenvol vimento fundados na reali-
dade endó gena e mandadores da identidade; 

6.  Preservação da memória local que permite 
avançar de forma segura, ten do a historicidade 
como fonte de sa bedoria e trampolim para o 
futuro; etc. A Igreja Católica, Apostólica Romana 
tem uma tradição rica de ensinamento. 

5.5  José Maria é dos santos mas não 
faz milagres…
Jornal semanario Angolense 
02 de julho de 2011 

Se existissem pesqui sas com estatísticas que pudessem 
ratificá -lo, seria óptimo, mas pode-se afirmar, sem medo 
de adentrar a margem de erro que toda sondagem com-
porta, que o governador de Luanda, José Ma ria dos 
Santos, somou pontos e subiu alguns «pés» na altitude 
da avaliação que a população certa mente faz quanto ao 
desempe nho das suas competências. 
O efeito deve-se à exoneração que o mandatário da 
capital «deu à luz» quando mandou para fora dos cargos 
os administradores municipais da Samba, Rangel e 
Ingombota. No fundo, o gover nador só «atendeu» 
a uma’ «insis tência» dos próprios auxiliares. Pedro 
Fancony, Suzana Melo e Maciel Neto há muito tempo 
que «pediam» para que fossem «man dados embora» 
para casa. Na ver dade, eles e outros também que, agora, 
ainda não tiveram a mes ma sorte. Por enquanto... 

Mas no fundo, no fundo mes mo, José Maria dos Santos 
pode não ter feito mais do que atender às conveniên-
cias do Comité Cen tral do partido no poder, ao qual 
pertence e está subordinado. Recorde-se que se depen-
desse apenas do governador, provavel mente todos os 
administradores incompetentes já teriam sido «ruados». 
Quando assumiu o cargo, assim prometeu proceder com 
os funcionários públicos que se mostrassem incapazes 
no exercício das suas funções, e che gou até a expressar 
um ultimato nesse sentido. 
Agora o partido, que se supõe ter antes impedido o 
governador de retirar os administradores municipais por 
pseudo-razões «eleitoleiras», deve ter dado o sinal verde 
para as exonerações que aconteceram. Deve ter enten-
dido que os seus motivos contra a austeridade que José 
Maria dos Santos começou por aplicar não passavam de 
uma estratégia caça dora de votos longe de qualquer efi-
ciência. O partido terá entendido também, finalmente, 
que as mudanças necessárias são que fa zem os votos. 
O «camaradismo» não se coaduna com a falta ao mais 
importante que é «resolver os problemas do povo»

– não é isso que dizia o «Camarada Pre sidente» Agostinho 
Neto? 
É difícil crer que o motivo des sa medida tenha a ver 
simples mente com alguma autonomia que o governo 
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central surtamen te resolveu aceitar que o manda tário 
luandense assumisse. Isso daria a José Maria dos Santos 
o aval para fazer o que a sua com petência entendesse 
como o mais certo para a administração da capital, e 
com o direito até de fa lhar também. Afinal, ele, embora 
seja «dos santos», também é hu mano. Se assim é, há 
muito mais coisas para fazer que só a simples exoneração 
de administradores não vai resolver. 
Entretanto, é admissível que o partido do governador de 
Luan da, o MPLA, também tenha ga nho a sua cota de 
confiança nes sa operação exonerativa e pode conseguir 
mais ainda se fizer a municipalização implementar- se 
conforme manda a política de descentralização, que é 
si nónimo de autonomia de poder para as bases mais pró-
ximas da população, a começar pelo poder provincial. 
Luanda tem problemas tão gigantes -quanto capitais. E 
um dos maiores, dos mais visíveis e que constitui uma 
grande man cha em qualquer cartão postal da «Terra da 
Kianda», é o problema do lixo. Luanda é uma cidade 
suja, e quando chove até chega a ser uma cidade porca. 
De um modo geral, cada habitante dessa urbe é respon-
sável por essa si tuação. E o primeiro a quem se pede as 
contas dessa vergonha é sempre o governador – com ou 
sem a desculpa de algum partido a «telecomandá-lo». 
José Maria dos Santos che gou com toda a força à frente 
do governo provincial, foi para as ruas, viu o lixo, a 
lama e toda a sorte de imundície que ninguém merece, 
cobrou a eficiência do trabalho das empresas presta doras 
de serviço nessa área. E assim, como no caso do funcio-
nalismo público inerte, o gover nador engrossou a voz e 
ameaçou rescindir contratos com as pres tadoras acomo-
dadas «à sombra da mulembeira» do governo da provín-
cia de Luanda. 
A rigidez com a com o governa dor começou o seu 
mandato pare ce ter sido já abortada, já que qua se não 
se fala mais disso e como talos resultados estão por vir, 
tanto para a questão do lixo, como para outros dilemas 
luandenses. Faz-se crer que, se já há adminis tradores 
sendo exonerados, tal vez esteja aberto também agora o 
caminho para uma revisão ou até a rescisão dos contra-
tos com as empresas de lixo a serviço do GPL que nada 
mostram fazer. De quem será essa investida? De José 
Maria ou do Comité Central do MPLA? Tudo indica 
que José Maria pode ser «dos santos», mas não é mila-
greiro o suficiente para realizar por si só uma «proeza» 
dessas... 

5.6  Primeira rádio comunitária é 
instalada em Catchiungo
Jornal de Angola
05 de Julho 2011

A primeira estação de Rádio Co munitária do município 
do Catchiungo vai ser construída num prazo de 60 dias. 
A informação foi prestada ontem, ao Jornal de Ango la, 
pelo administrador municipal. 
José Manuel dos Santos asse gurou ter recebido esta 
garantia do construtor responsável pela obra, a empresa 
de construção de direito angolano “Titans”. A obra custa 
aos cofres do Estado 11 mi lhões de kwanzas. 
A Rádio Comunitária da vila de Catchiungo vai dispor 
de dois es túdios com revestimentos acústi cos, redacção, 
uma sala de confe rências, zona verde e área social, perfa-
zendo 11 compartimentos. 
A construção cobre um espaço de 182 metros quadrados, 
e esta or çada em onze milhões de kwanzas, valores estes 
suportados totalmen te pelo orçamento da Administra-
ção Municipal do Catchiungo. 
A obra representa um ganho para as populações do 
Catchiungo, segundo o responsável máxi mo da vila, que 
referiu que com a abertura da rádio os cidadãos re sidente 
na localidade ficam me lhor informados sobre as acções 
que se desenvolvem no municí pio e também ajuda a res-
gatar os valores morais e cívicos. A futura 

5.7  Luanda administradores municipais 
recém-exonerados a caminho do 
tribunal
Semanário Internete
08 de Julho de 2011

A lista é encabeçada por Suzana de Meio, secundada 
por Maciel Neto “Makavulu”, respectivamente, anti gos 
administradores municipais da Ingoubota e Rangel, res-
pectivamente. A primeira, ao que se sabe, está dis tante 
de ser ilibada da acusação que pesa sobre si, relactiva 
às irregulari dades na gestão de fundos destinados ao 
pelouro que dirigiu. 
As acusações contra Suzana de Meio foram levantadas 
logo após a sua exoneração, sendo algumas queixas-
-crime sido apresentadas as auto ridades pelos munícipes, 
na sequência da incompatibilidade entre estes e a antiga 
administradora, em relação às demolições de residências 
levadas a cabo no município, bem como o re boque de 
viaturas que foram, posteri ormente, sabotadas. 
Outra acusação foi feita por Ex-funcionarios da adminis-
tração munici pal que a acusam de despedimentos anár-
quicos, tendo, alegadamente, en quadrado elementos do 
seu núcleo fa miliar e amigos; assim como a criação de 
empresas privadas que, ao longo do seu consulado pres-
taram serviços a in stituição. 
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Maciel Neto “Makavulu”, por seu lado, está igualmente 
a ser citado como sendo, também, um dos que poderão 
ser convocados pelo TC, para prestar esclarecimentos 
da gestão de dois milhões, duzentos e vinte e três mil 
dólares, novecentos e oitenta e quatro (2.223,984.00) 
disponibiliza dos para asfaltar as ruas do município. 
Segundo consta, Maciel Neto terá celebrado, a 16 de 
Maio de 2008, um contrato com a empresa de cons-
trução civil Casa Kebo, a quem o ex-governante acusa 
de ter desaparecido com o dinheiro, sem ter concluído 
os trab alhos requisitados pela administração municipal. 
As partes teriam acordado que a Casa Kebo se dedicasse 
a reabilitação das ruas do Alentejo e da Estremadura, 
no bairro Terra Nova, cujo compromisso era de que 
num espaço de dois meses a empreiteira entregaria, pelo 
menos, a rua do AleJ1tejo, para ajudar a descon gestionar 
o trânsito na Avenida Brasil. O contrato entre as partes 
era de que no acto de adjudicação da obra, a admin-
istração municipal do Rangel pagaria 50% do valor 
global e, depois, a meio dos trabalhos, 25~’o, sendo 
outros 25% entregues no fim da obra. 
Ao que se sabe, Maciel Neto terá pago uma tranche a 16 
de Maio daquele ano, com a assinatura do contrato e a 
3 de Junho teria entregue a segunda parte, tendo adian-
tado com mais uma tranche a 22 de Setembro, alegada-
mente para assegurar o acordo e para_ o aceleramento 
das obras na Rua da Estremadura. 
As três tranches terão sido entregues sem que a Casa 
Kebo, avançasse com os trabalhos, tendo a direcção da 
em presa respondido a inquietação de Ma cial Neto, que 
os mesmos (trabalhos) retomariam “tão logo quanto 
breve possível”, não tendo acontecido até agora. 
Cogita-se que o golpe aplicado pela
Casa Kebo seja propositado e terá as impressões digitais 
de “Makavulu”, uma vez que esta empresa já fez vida 
cara as autoridades, tendo, igualmente, abandonado 
obras na cidade do Kuito, Bié, depois de ter sigo pago 
certa per centagem do valor total da obra. 
Por outro lado, o antigo administrador municipal do 
Rangel é também acusa do de durante o seu consulado 
não ter concluído os trabalhos de reabilita ção da Rua da 
Vaidade, onde se situa a sede da administração comunal 
do Rangel, apesar de ter recebido verbas para o efeito. 
Esquema montado por “Makavulu”, para justificar o 
dinheiro, envolveu jovens biscateiros, sob liderança de 
Carlos Gourgel “Casão”, destituído do cargo de admi-
nistrador comunal, que fizeram um trabalho paliativo, 
estando hoje à que (a rua em pior estado de de gradação. 
Até à sua exoneração, as ruas do Ngola Mbandi e as 
principais que dão para o bairro da Precol, também não 
foram asfaltadas, bem como aquela que sai do lar da 
terceira idade, vulgo Beiral, tendo sido apenas terrapla-
nada. Maciel Neto está sem “defesa”, na medida em que 
as suas relações com a direcção do partido em Luanda 
estão em águas turvas, clamando-se pela sua saída do 

cargo de primeiro secretário da organização no Rangel. 
Depois da sua exoneração os jovens do município rea-
lizaram várias ac tividades, entre passeata para saudar a 
medida tomada pelo governador de Luanda. 
 
Tal como os dois ex-dirigentes acima citados, os outros, 
como José Tavares e Pedro Façony, este último que 
es teve a frente do municípios da Samba, respectiva-
mente, assim como Tany Narciso, “sobrevivente”, da 
recém-vassourados de José Maria, deverão, igualmente, 
responder em tribunal nas sequência da gestão desas-
trosa das verbas entregues pelo Executivo, à luz do pro-
grama de descentralização municipal, tendo sido entre-
gue, na pri meira experiência, cinco milhões de dólares a 
cada administração munici pal. 
Devido à falta de transparência na gestão das verbas, e 
tendo o TC no tado anomalias por parte dos adminis-
tradores, o ano passado apenas foram entregues às admi-
nistrações munici pais um terço do valor anterior (cinco 
milhões de dólares), tendo de seguida o TC mandado 
suspender, temporária mente, a locação das referidas 
verbas. Estas instituições (administrações municipais), 
sempre sobreviveram dos fundos produzidos através da 
ar recadação de impostos dos mercados e multas, sendo 
10% deste valor para o consumo interno, enquanto o 
restante é canalizado para o OGE, através do Ministério 
das Finanças. 
Casos idênticos no Kwanza-Sul e Benguela resultaram 
em prisões de ad ministradores municipais, bem como 
do director da Saúde no Kwanza-Sul, acusado de desvio 
de 135 milhões de kwanzas, em 2008. 
Adão Castelo António, o acusado, foi condenado a oito 
anos de prisão efec tiva, por peculato. 
de acordo com a nota do tribunal pro vincial, ficou 
provada a acusação que pesava sobre o réu, tendo o valor 
rou bado sido dissimulado na compra de medicamentos 
para as unidades sani tárias da região. 
Em Cabinda foram, igualmente, condenados funcioná-
rios públicos e titulares de cargos, por desvios de fundos 
públicos.
Entre eles consta os nomes dos funcionários das secreta-
rias provinciais da educação, ciência e tecnologia, nome-
adamente Venâncio Maria Bungo, Adré Gime Luemba 
e um da delegação da justiça. 
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5.8  Falta de bancos nos municípios 
dificulta pagamento dos salários
Jornal de Angola 
11 de Julho de 2011 

 
A falta de agências bancárias nos municípios do 
Mungo, Katchiungo, Tchicala Tcholohanga, Ekunha, 
Tchindjendje, Ukuma e Longonjo, na província do 
Huambo, está a di ficultar o pagamento dos salários 
dos funcionários públicos e priva dos. A preocupação 
foi manifesta da no sábado por professores, en fermeiros, 
agentes da Policia Na cional e trabalhadores do sector 
privado residentes naquelas locali dades, que se deslo-
cam à cidade do Huambo para poderem levantar os seus 
salários. Em declarações ao Jornal de Angola, vários 
funcioná rios defenderam a necessidade ur gente de se 
instalarem agências bancárias nos municípios em que 
residem, para evitar deslocações e gastos desnecessários 
com viagens à cidade do Huambo para o levanta mento 
dos seus salários. 
Ricardo Chivela, professor do município do Longonjo, 
afirmou que esta situação afecta, em certa medida, os 
próprios alunos, já que mensalmente tem qu.e se des-
locar à 
sede da província. “Quando venho à cidade levantar os 
salários, natural mente os alunos perdem aulas e neste 
caso eles são os mais prejudi cados”, enfatizou. Avelina 
Lour des, proveniente do Tchindjenje, é da mesma 
opinião e solicitou às au toridades competentes que dêem 
solução a esta situação. 
O administrador municipal do Katchiungo, José 
Manuel dos San tos, lamenta a situação mas afirma que 
o governo está ao corrente. O governantes acredita que 
a situação 
será resolvida em breve. ‘ 

5.8  Nasceu a nova província de Luanda
Jornal agora do dia 14 
de Julho de 2011

O aumento de habitantes na capital do país, os proble-
mas técnicos que a sua administração suscita, o valor 
do património público e as infra-es truturas justificaram 
uma nova divisão administrativa. 
Durante a apresentação do do cumento à plenária da 
segunda sessão extraordinária da Assem bleia Nacional 
(An), o ministro da Administração do Território, 
Bornito de Sousa, explicou que a alteração resulta de 
estudos feitos no âmbito do ordenamento do território, 
planeamento da orla marítima e do desenvolvimento do 
perímetro Luanda-Bengo. “A medida, surge da neces-
sidade de se proceder a uma alteração da divisão ter-
ritorial e político-ad ministrativa das duas províncias, 
de maneira a dar resposta aos im perativos colocados 

pelas respec tivas dinâmicas de desenvolvimento destas 
regiões”. 
A nova divisão administrativa vai desanexar do Bengo 
os muni cípios de colo e Bengo e Quissa ma, passando a 
capital do país a ter sete municípios: Luanda, Cacuaco, 
Belas (Kilamba), Viana, Cazenga (comuna de Tala 
Hadi), Icolo e Bengo (Catete) e Quissa ma (Muxima). 
De acordo com o novo ordena mento territorial, Maianga, 
In gombota, Rangel, Kilamba Kiaxi, Sambizanga e 
Samba perdem o estatuto de municípios, embora a 
actual proposta não o refira ex pressamente. 
Enquanto isso, Bengo passa a integrar seis (contra os 
anteriores oito municípios), compreenden do o Ambriz, 
Bula-Atumba, Dan de (Caxito), Dembos (Quibaxi), 
Nambuangongo (Muxaluando) e Pango- Aluquém. 
Segundo Bornito de Sousa, o aumento de habitantes na 
capital do país, os problemas técnicos que a sua admi-
nistração suscita, o valor do património público e as 
infra-estruturas estiveram na base de uma nova divisão 
admi nistrativa de Luanda. 
“A integração destes dois mu nicípios visa sobretudo 
garantir o enquadramento e a coordena ção dos novos 
projectos de de senvolvimento urbana na malha infraes-
trutural de Luanda e Ben go”. 
O governante realçou que o Executivo pretende dar res-
posta à necessidade de assegurar uma maior eficiência na 
organização e funcionamento das instituições e serviços, 
face ao crescimento ur bano que se vem registando nas 
respectivas circunscrições. 
Recorde-se que na última, reu nião da Comissão 
Permanente do Conselho de Ministros, tinha sido apre-
ciada a proposta de Lei que eleva à categoria de municí-
pio as comunas de Catumbela, em Ben guela, e Cacula, 
na Huíla. 
No quadro do plano director dos transportes de Luanda, 
este órgão consultivo do Chefe do Executivo apreciou 
igualmente a proposta que estabelece um mo delo inte-
grado de transporte co lectivo para os novos centros 
urbanos com vista a encontrar so luções que descon-
gestionem e fa çam fluir o trânsito intermunicipal e, ao 
mesmo tem po, dê resposta à dinâmica das necessidades 
das pessoas e dos agentes económicos. 
O regime jurídico da divisão político-administrativa de 
Luanda e Bengo consta da Lei n03 / 80,26 de Abril e do 
Decreto Executivo n036/ 81, de 23 de Setembro. 
Por sua vez, a deputada Clarice Caputo, da UNITA, 
recordou na ocasião que o seu Partido tinha sugerido 
ao Executivo elevar Luanda como região metropolita na, 
proposta que seria recusada. 
O presidente e deputado do PRS, Eduardo Kuangana, 
mos trou-se céptico sobre a divisão de Luanda, abrindo 
um parêntesis para questionar o Executivo so bre para 
quando o regresso dos animais selvagens levados do 
parque da Ilha para a África do Sul. “Os problemas de 
Luanda não têm a ver com os quadros, mas sim com 
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excessivas interfe rências internas e externas das pessoas, 
não deixando os gover nadores trabalharem”, defendeu. 
Já Makuta Nkondo, da UNITA, defendeu como urgente 
a mu dança dos nomes europeus por africanos nas ruas, 
ruelas, largos e praças 

 5.9  Cinco administradores de Luanda 
perdem estatu
 Jornal o pais do dia 15 
de Julho de 2011

Cerca de 20 dias depois de nomeados e empos sados pelo 
governador provincial de Luanda, José Maria dos Santos, 
os administradores da Samba, Ran gel e Ingombota per-
deram o estatu to de edis, por força da aprovação, na 
terça-feira, 12, pelo Conselho de Ministros, da nova 
divisão político  administrativa da província. 
A nova divisão político-adminis trativa de Luanda teve 
como prin cipal novidade a alteração para sete municí-
pios, ao invés de nove, como vigorou durante mais de 
trinta anos, desde que se fez a rectificação dos limites 
geográficos dessa região do país. Por deliberação da 
Comissão Permanente do Conselho de Minis tros, o 
figurino desta província pas sou a comportar os municí-
pios de Luanda, Belas (com sede na cidade do Kilamba), 
Cacuaco, Cazenga, Viana, colo e Bengo (com sede em 
Catete) e Quissama (com sede na Muxirna). 
Assim sendo, Adão Malungo, da Samba, Pedro Júnior, 
da Ingombota, Maria Clementina da Silva, do Ran gel, 
nomeados a 23 de Junho último, perdem os estatutos 
de administra dores municipais, em pouco me nos de 20 
dias, sem contudo terem “aquecido a cadeira”. 
Embora não tenham sido mexidos na recente remode-
lação efectuada pelo governador de Luanda, os ac tuais 
administradores do Sambizan ga, José Tavares e do 
Kilamba Kiaxi, José Correia, e da Maianga, Manuel 
Marta, também acabam por perder o estatuto por 
força da deliberação do órgão de consulta do titular 
do Executivo. “O que dá mais gozo nesse processo”, 
segundo uma fonte de o país, é exactamente o facto de os 
no vos administradores não terem tid6 tempo suficiente 
para conhecerem as respectivas casas, trocar as assinatu-
ras nos bancos comerciais e mais do que isso, nem sequer 
receberam via turas novas, como acontece sempre que se 
é promovido para um cargo dessa natureza. 
Quem deverá estar a esfregar as mãos de contente é 
Manuel Cafus sa, que embora tenha sido nomeado 
recentemente para o Cacuaco, a área que administra não 
foi colhida pelos ventos da mudança. 
Sorte do género teve Victor Nata niel Narciso, do 
Cazenga, pratica mente o único que, estando dentro 
da Luanda Metropolitana, conseguiu manter-se como 
edil, e que poderá, conduzir o projecto de requalifica ção 
daquela urbe, em curso desde o início do ano. 

Agora, estão por se definir as funções a exercer por 
cada um dos elementos abrangidos por essa medida do 
Executivo, a julgar pelas alterações feitas, já que estas 
edilidades comportam uma série de estruturas que, por 
via disso, deixarão de ter a dimensão e am plitude que 
detém actualmente. 

Em função dessa alteração, o Governo Provincial de 
Luanda ver-se-á obrigado a alterar também o seu orga-
nograma, para” conforma -lo com o novo figu rino adop-
tado pelo Executivo. 
Fontes ouvidas por o país aludem que a maneira “apres-
sada” com que o Executivo aprovou a alteração da 
divisão político-administrativa de Lu anda e o seu con-
sequente en vio à Assembleia Nacional, para a sua discus-
são e aprovação urgente, foi A uma forma implícita de 
desautorizar nist o despacho de nomeação do governa-
dor José Maria dos Santos. foi (Segundo a mesma fonte, 
havia a intenção de se anular aquele despacho do gover-
nador, pelo facto de não ter dado a conhecer o seu desejo 
às esta estruturas superiores, quer do partido, quer do 
Ministério da Administração do Território, mas apenas 
ao do Presidente da República, que anuiu ao pedido.
O seu envio para à Assembleia Nacio nal foi a solução 
mais à mão para se reparar os danos causados pela acção 
“inadvertida” do governador José Maria dos Santos. 
No meio de tudo isso, o que fica subjacente é que os admi-
nistradores municipais recentemente nomeados não farão 
mais de trinta dias no car go, tempo insuficiente para 
“aquecer uma cadeira”, por razões alheias à sua vontade. 

5.10  Administração da ingombota define 
prioridades
Jornal de angola
13 de Julho de 2011

O novo administrador municipal da Ingombota, Pedro 
Júnior, defi niu como prioridades os sectores da saúde, 
educação, saneamento bási co, energia e águas. 
Pedro Júnior referiu ontem, em entrevista à Angop, que 
todos os projectos serão executados com base no pro-
grama integrado mu nicipal de desenvolvimento rural e 
combate à pobreza, previsto pa ra2011. 
O seu programa de acção, a ad ministração delineou a 
reabilitação de chafarizes e o aumento do forne cimento 
de água através de cister nas em áreas suburbanas, a 
incidir nos bairros da Chicala- I e II, estan do também 
prevista a normaliza ção do abastecimento em áreas 
ur banizada, através da Empresa Pública de Aguas de 
Luanda (EPAL). 
Para o sector da electricidade, a administração da 
Ingombota vai trabalhar com a Empresa de Distri buição 
de Electricidade de Luan da (EDEL) no sentido de 
melho rar o abastecimento da rede públi ca e domiciliária. 
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Samuel Júnior assegurou que a administração vai direc-
cionar o seu trabalho para a limpeza permanen te de 
sarjetas, valas de drenagem e de evacuação de águas 
residuais e fluviais para o mar. Além disso, de fendeu 
a necessidade de se discipli nar a venda ambulante e o 
estacio namento de viaturas. 

Mas para que os problemas lo cais sejam resolvidos, con-
siderou ser fundamental a participação dos cidadãos 
na gestão do município, pedindo por isso uma maior 
apro ximação entre os diferentes orga nismos representa-
dos na adminis tração municipal, como as comis sões de 
moradores e de condómi nos, além de outras organiza-
ções estatais e privadas. “O nosso objec tivo consiste em 
levar junto das co munidades os equipamentos sociais 
básicos”, afirmou. Nesse sen tido, realçou que irá proce-
der à rea bilitação e apetrechamento de es colas primárias 
e centros de saúde. 

O município da Ingombota tem uma população esti-
mada em, apro ximadamente, 600 mil habitantes e ocupa 
uma, área de 13 mil metros quadrados. E composto pelas 
co munas da Ingombota (sede), Pa trice Lumumba, Ilha 
do Cabo, Ki nanga e Maculusso. Limitado pe lo Oceano 
Atlântico e pelos mu nicípios da Samba, Sambizanga, 
Rangel e Maianga, ocupa mais de 50 por cento da zona 
urbana da capital angolana. 

5.11  Cidade do kilamba foi escolhida 
para ensaiar o modelo autárquico
Jornal de angola 
13 de julho de 2011

 
O ministro da Administração do Território admitiu, 
ontem, ao Jornal de Angola, que o modelo de gestão 
administrativa adop tado para a cidade do Kilamba pode 
inspirar o processo de exe cução gradual das autarquias 
lo cais no país. 

Bornito de Sousa confirmou que a cidade do Kilamba, 
no município de Belas, foi escolhida para uma experiên-
cia piloto de execução das autarquias locais. 
O modelo administrativo esco lhido compreende a 
inclusão da ci dade do Kilamba, aberta à população, na 
segunda-feira, pelo Presi dente da República, ao municí-
pio de Belas. 

A mais nova cidade de Angola tem uma comissão admi-
nistrativa dirigida por uma espécie de presi dente da 
câmara municipal, en quanto Belas tem um administra-
dor municipal. 

Bornito de Sousa referiu que o presidente da câmara tem 
como competências tratar dos serviços municipalizados, 

como água, ener gia eléctrica, recolha de lixo e colo ca à 
disposição dos cidadãos os principais serviços. 

“Provavelmente, da estruturação e do funcionamento 
desta cidade vão sair algumas lições para as fu turas 
autarquias”, declarou. O pro cesso de desenvolvimento 
gradual das autárquicas no país começa a funcionar 
depois das eleições de 2012. O novo modelo de eleição 
do poder local pode ajudar, em grande medida, a resol-
ver os problemas das comunidades e municípios. A 
transformação dos municípios em unidades orçamentais 
e a execução dos programas de desenvolvimen to rural 
são alguns instrumentos decisivos para elevar os serviços 
essenciais das comunidades e pro mover do progresso. 

O Ministério da Administração do Território tem 
recolhido expe riências de países, como Portugal e 
Moçambique, sobre o financiamento das autarquias 
locais, gestão dos serviços municipalizados, presta-
ção e aproximação de serviços ao: cidadãos, atenção às 
camadas mais vulneráveis e o relacionamento entre o 
poder local e a administração central do Estado. 

5.12  Governadores e administradores 
municipais passam “a pente fino”
Jornal semanario factual
de 16 a 23 de Julho de 2011

Angola está a conhe cer um desenvolvi mento acelerado 
nos últÍ1nos seis meses, desde que o Executivo se decidiu 
a descentralizar verbas ao nível dos municípios.

E desde Janeiro que os administradores munici pais já 
mexem verbas, situ ação que está a contribuir “rapida-
mente” para a boa fisionomia das regiões. 
A iniciativa de descen tralização financeira consta do 
Programa Integrado de Desenvolvimento Rural e 
Combate à Pobreza. 

N o País, o número de infra-estruturas de raiz cresceu. 
Vê-se, em muitas regiões, a construção de es colas, hos-
pitais, reabili tação de pontes, estradas, enfim, uma série 
de realizações que, em seis meses, começam por mudar 
a sua imagem. A gestão destes fundos é acompanhada, a 
par e passo, pela Casa Civil da Presidência da República. 
Na opinião de alguns ana listas políticos, o novo sis tema 
de governação é um modelo adequado para o desenvol-
vimento de An gola. 
O presidente do Par tido Angolano para o Pro gresso 
Social e Demo cracia, Maunda Sebastião, diz que o 
Programa Inte grado de Desenvolvimen to Rural e 
Combate à Pobreza já deveria ter sido aprovado há 
muito tempo. 
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“O dinheiro está dis ponibilizado. Esperemos que os 
senhores adminis tradores municipais não caíam na rota 
de esban jamento do erário público e mostrem bom tra-
balho”, advertiu.

Para o presidente da Partido Progresso e De senvolvimento, 
Nsemo José Paxi, convocar administrardes e governado-
res provinciais é uma rica ini ciativa do Executivo. 

“Isso facilita desmas carar todas as falcatruas”, resumiu, 
salientando que “muitos administradores munici-
pais, com um curriculum invejável, são bar rados pelos 
governadores. 
“~1as, assim, todos sen tados à mesma mesa, nin guém 
consegue aldrabar”, concluiu. 
O Conselho Consultivo do Ministério da Admi nistração 
do Território (MAT), com os governa dores provinciais, 
decorreu segunda-feira, 11, numa das unidades hotelei-
ras de Luanda, sob orientação do ministro de Estado e 
chefe da Casa Civil da Presi dência da República, Car los 
Feijó. 

O encontro teve por objectivo avaliar a imple mentação 
das orientações dadas pelo Chefe do Exe cutivo, José 
Eduardo dos Santos, para as actividades que devem ser 
realizadas pela administração local do Estado, particu-
larmente dos governos provinciais e das administrações 
municípias. 

Os participantes fize ram análise sobre o pro grama de 
comércio rural, crédito rural permanente e crédito comer-
cial assim como a rede de distri buição e comercialização. 

O ministro da Admi nistração do Território, Bornito 
de Sousa, justifi cou a razão do encon tro com os 
governac.0res, pela necessidade de se criar uma ponte 
entre as instru ções gerais dadas pelo Chefe do Executivo 
(algu mas directamente, outras através dos departamen-
tos ministeriais) aos governos provinciais e administra-
ções municipais. Bornito de Sousa lem brou que os 
governos provinciais e as adminis trações municipais 
são os órgãos mais próximos dos cidadãos e que têm a 
tarefa de resolver os problemas que lhes são imediatos e, 
sobretudo, de preparar as condições para a elevação da 
melhoria.

5.13  Cidade do kilamba já tem gestores
Jornal de angola 
13 de julho de 2011

O governador da província de Luanda, José Maria dos 
Santos, conferiu ontem posse ao presi dente da Cidade do 
Kilamba, Joa quim Israel Baltazar de Oliveira Marques, 
que vai ter a seu cargo a responsabilidade de criar a 

ges tão da nova centralidade, através de um regime orga-
nizativo e ad ministrativo específico. 

A nova figura de presidente de uma cidade surge em 
função das no vas autarquias criadas em Decreto  Lei, no 
contexto de um modelo de descentralização administra-
tiva no âmbito do qual não existem admi nistradores. O 
agora presidente da Cidade do Kilamba disse aos jorna-
listas que a nova centralidade é uma experiência piloto 
no impulsionar deste modelo administrativo. 

“Vamos criar uma gestão autóno ma”, adiantou Joaquim 
Israel, que será coadjuvado por um vice-presi dente e 
vários chefes de repartição, podendo a estrutura admi-
nistrativa mudar em função do número de moradores 
da cidade. 
Segundo explicou Joaquim Mar ques, o modelo de gestão 
da nova cidade vai ser realizado de acordo com a lei. 
- “Vamos cobrar taxas normais de condomínio, mas 
antes da aquisi ção do imóvel realizaremos um pro-
cesso de sensibilização dos mo radores, para que tenham 
acesso à regulamentação das normas de convivência. 
E nossa intenção criar um ambiente saudável para que 
todos vivam em harmonia”, disse o presidente da Cidade 
do Kilamba. 

Ontem, foram ainda empossados o director provincial 
de Trânsito, Tráfego e Mobilidade de Luanda, Jorge 
Bengue Calumbo, e as chefes de repartição de Estudos 
e Planeamento Urbanístico da Cidade do Kilamba, 
Epandi Antónia dos Santos Van-DúnellÍ e Djamila 
Marisa Kandume Franco, para a gestão urbanística da 
cidade. 

5.14  Executivo propoe integração em 
luanda das regioes de icolo e bengo 
e quissama
jornal de angola
13 de julho de 2011

A Comissão Permanente do Conselho de Ministros 
apreciou, ontem, em sessão extraordinária orientada 
pelo Presidente da Re pública, uma proposta de Lei 
que altera a divisão político-adminis trativa das provín-
cias de Luanda e Bengo. O diploma a ser subme tido à 
Assembleia Nacional, pro põe a desanexação dos municí-
pios de Icolo e Bengo e da Quis sarna, da província do 
Bengo, passando para Luanda. 

O projecto, cujas ideias gerais haviam sido avançadas 
pelo Pre sidente da República, no discurso pronun-
ciado aquando da inaugu ração da Cidade do Kilamba, 
se gunda- feira, vai resultar numa nova divisão adminis-
trativa da pro víncia de Luanda que passa a ter apenas 
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sete municípios, como sen do Luanda, Cacuaco, Viana, 
Cazen ga, Belas, com sede na cidade do Kilamba, Icolo 
e Bengo, com sede em Catete, e Quissama, com sede na 
Muxima. 

Na mesma esteira, a Comissão per manente do Conselho 
de Ministros apreciou uma proposta de Lei que eleva 
à categoria de município as actuais comunas de 
Catumbela, na província de Benguela, e de Cacula, na 
Huíla. 

Um comunicado divulgado no final da reunião, decor-
rida no Pa lácio da Cidade Alta, revela que foi também 
analisado um modelo integrado de transporte colectivo 
para os novos centros urbanos da cidade, com o objec-
tivo de buscar soluções para o descongestiona mento do 
trânsito intermunicipal, e dar resposta à dinâmica das 
ne cessidades das pessoas e dos agen tes económicos. 

A Comissão Permanente do Con selho de Ministros 
procedeu, tam bém, à avaliação do estado de apli cação 
do programa integrado para o desenvolvimento rural e 
combate à pobreza. O núcleo restrito do órgão consul-
tivo do Presidente da República considerou positivo o 
trabalho desenvolvido no âmbito do referido programa, 
que engloba as acções e projectos em todos os municípios 
do país, nos domínios da saúde, educação, saneamento 
básico e abastecimento de energia e água às populações. 

O comunicado avança ainda que engloba o programa 
integrado para o desenvolvimento rural e combate à c 
pobreza contempla ainda acções e c projectos concretos 
no domínio da d construção de diversas infra-estrutu-
ras, vias de acesso e comunicações, assim como da agro-
-pecuária r e comércio rural.
A Comissão Permanente do Con selho de Ministros 
procedeu, igual mente, à análise de um subprogra ma de 
construção de casas em todos de 121 novas escolas, com 
capacidade para cerca de 500 alunos. 
O programa contempla igualmente o reassentamento de 
150 mil pessoas, dentre ex-militares, nos municípios de 
Mavinga e Rivungo, o apoio às actividades de natureza 
produtiva com vista à criação emprego. 

Outra matéria que mereceu atenção dos membros da 
Comissão Permanente do Conselho de Ministro foi 
o estado de aplicação do Projecto Executivo para a 
Reforma Tributária (PERT). O comunicado da comis-
são permanente do Conselho do Ministros avança que, 
em consequência da execução do PERT, registou-se uma 
melhoria substancial nos procedimentos para arrecada-
ção de receitas. 

Ainda sobre o PERT, o órgão con sultivo do Presidente 
da Repúbli ca salientou que essa melhoria nos procedi-

mentos para arrecadação de receitas permitiu o incre-
mento no novo volume de receitas durante o primeiro 
semestre do corrente ano, assim como a formação de 
pessoal qualificado

Com o objectivo de dar sequên cia ao processo de conso-
lidação da participação de empresas angola nas no sector 
petrolífero, a Comis são Permanente do Conselho de 
Ministros deu aval positivo a uma proposta que engloba 
um conjunto de incentivos diversos às empresas nacio-
nais a operarem nesta área de actividade económica. 

Os trabalhos incidiram ainda so bre o projecto de requa-
lificação da Ilha de Luanda. O comunicado da comis-
são permanente do Conselho de Ministros indica que o 
projecto de requalificação da Ilha e Luanda visa “asse-
gurar melhor qualidade de vida dos habitantes, garantir 
o ordenamento moderno do territó rio, o cuidado com 
as questões eco lógicas e o desenvolvimento pla neado do 
potencial turístico”. 

Os municípios do país, tendo reco mendado o contínuo 
aperfeiçoamen to da articulação logística entre as várias 
entidades intervenientes. Es sa recomendação vai no 
sentido de garantir, em tempo útil, a aquisição, trans-
porte e distribuição dos kits de construção aos benefici-
ários das di versas localidades. 

O órgão apreciou um programa’ operativo que contém 
um crono grama de acções complementares ao pro-
grama do governo provin cial do Kuando-Kubango, que 
visa contribuir para a melhoria das con dições de vida 
dos habitantes. O conjunto de acções, que resulta das 
deliberações da reunião de Me nongue, dá enfoque às 
que se re flectem directamente na redução da pobreza, 
no aumento da assis tência médica e medicamentosa e 
no incremento da taxa de frequên cia escolar através da 
construção. 

5.15  Administrador pede o apoio da 
comunidade
Jornal de Angola do dia 18 
de julho de 2011 

O administrador municipal do KilambaKiaxi, José 
Correia, ape lou na sexta-feira, em Luanda, às comis-
sões de moradores para identificarem os problemas nas 
comunidades, a fim de ajudarem as administrações a 
soluciona rem os problemas que a comuni dade enfrenta. 
Falando na cerimónia de to mada de posse das direc-
ções co munais, José Correia acrescen tou que, a nível do 
Executivo, está a ser elaborado um regula mento interno 
que vai esclarecer as reais competências das comis sões 
de moradores. 
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José Correia aconselhou os empossados a terem uma 
condu ta exemplar, ajudando a resgatar os valores éticos 
e cívicos no seio dos munícipes. 
O administrador municipal do Kilamba Kiaxi reco-
nhece que só com o esforço e colaboração de todos 
podem ser resolvidos os problemas fundamentais da 
po pulação. O responsável da ad ministração municipal 
do Ki lamba Kiaxi manifestou-se, por isso, aberto às opi-
niões e suges tões que contribuam para o bem estar das 
popu lações 
A administradora comunal, Fi lomena de Jesus, enco-
rajou os presentes a continuarem o traba lho em prol 
dos moradores, su blinhando que as comissões são 
porta-vozes das dificuldades das populações junto da 
administra ção comunal e municipal. 

 5.16  Poder tradicional reforça 
identidade
Jornal de Angola do dia 18 
de Julho de 2011

 
O sociólogo Paulo de Carvalho destacou no Sumbe o 
papel das auto ridades tradicionais no reforço da identi-
dade e reconciliação nacional, promoção dos direitos de 
cidadania, redução da pobreza e na resolução dos pro-
blemas comunitários. 
Paulo da Carvalho, que disserta va sobre “a situação dos 
valores Cívicos, morais e culturais na socie dade e as 
suas dinâmicas no seio da família”, num encontro, na 
sexta-feira, sobre o resgate dos valores morais e Cívicos, 
promovido pelo Gabinete para a Cidadania e Socie-
dade Civil do Comité Central do MPLA, realçou que 
o Estado deve facilitar e valorizar o exercício do poder 
tradicional, sobretudo nos domínios político, econó-
mico, so cial, no uso da terra e noutros as pectos da vida 
comunitária. 
No encontro estiveram autori dades tradicionais, repre-
sentantes de organizações não governamen tais, associa-
ções, instituições reli giosas, administradores munici-
pais, entidades governamentais e dirigentes do MPLAe 
das suas or ganizações sociais. 
O docente universitário defen deu o envolvimento das 
autorida des tradicionais em todas esferas da vida nacio-
nal, por serem parte integrante na busca de soluções 
para os grandes desafios que a sociedade enfrenta, com 
realce para a recuperação dos valores morais e culturais. 

5.17  Cassequel do buraco “está pior”
Jornal angolense
de 16 a 23 de julho de 2011

Já se passam dois anos desde que o projecto Kaluanda 
visitou este bairro pela primeira vez. Na altura os muní-
cipes reclamavam de quase tudo, desde a falta de energia 
eléctrica na zona que em conse quência criava uma 
grande poluição sonora, por conta dos geradores “ não 
dá para dormir”, frisou um dos mu nícipes nessa ocasião. 
Em re lação à criminalidade, a situ ação era aterrorizante, 
por que segundo os moradores, a partir das vinte e uma 
hora ninguém podia circular nas três zonas acima referi-
das “entram pelo tecto das ca sas”, denunciou um outro 
munícipe. 

A manhã estava cinzenta quando chegamos ao Cas-
sequel do Buraco. Logo a entrada um alvoroço de 
ta xistas que chamavam por di ferentes rotas, nos diri-
gimos Na edição passada esti vemos a falar também do 
município da Maian ga, mas radiografamos a Avenida 
Deolinda Ro drigues e a Hochi-Min. Nesta vamos falar 
do bairro Cassequel que es tá subdividido em três zonas 
(Cassequel do Lourenço, Buraco e do Embondeiro) a 
rua 51 conhecida como rua da “Travessa” passando 
também pelas demais. 

No interior do bairro é visível a falta de saneamento 
básico, há pequenas valas nas laterais das ruas feitas pelos 
próprios munícipes. Quanto as instituições ficamos a 
saber que existe uma esqua dra, maternidade, centro de 
saúde e duas escolas estatais. 

No que toca a água potável e a energia eléctrica, alguns 
munícipes disseram que não há problema nenhum. 
Ana Maria, uma das moradoras disse que o Cassequel 
mel horou muito em ralação ao ano de 2009, porque 
na altura havia muita cri minalidade na zona “ havia 
muitos casos de violação aqui”, frisou, acrescentando em 
seguida que ainda exis tem alguns grupos de mar ginais, 
mas por medo, não os mencionou durante a reportagem. 
A moradora explicou também que existe uma vala que 
sai do Cassequel do Bu raco até ao bairro Popular, onde 
os meliantes se agru pam no cair da noite para efectu-
arem assaltos a quem passa. “ Eles ficam lá a fumar 
liamba”, informou. 

Diversão. Neste capítulo o bairro dispõe de uma dis-
coteca e algumas vezes são organizadas festas pelos pró-
prios munícipes. 

Nela João, outra muníci pe disse o bairro estar agora 
mais calmo devido a intensi ficação da acção policial. “A 
polícia efectua mais rondas neste momento”, assegurou. 
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Já Xavier Joaquim, tam bém um dos moradores, realçou 
que a criminalidade diminuiu. ‘’Ainda existe, mas em 
pouca escala”, adiantou, salientando ainda que hoje as 
pessoas circulam à vontade a noite, mas, às vezes, apro-
veitam fazer das suas quando há cortes de energia. 

5.18  Demógrafo estima população 
angolana em 20 millhões de 
habitantes 
Jornal semanario factual 
de 16 a 23 de julho de 2011 

O especialista, um dos menos de 10 existentes em 
Angola, falou ao Sema nário Factual a propósito do 11 
de Julho, data con sagrada mundialmente ao Dia da 
População, este ano sob lema “Sete Bilhões de Pessoas, 
Sete Bilhões de Acções”. 

De salientar que, se gundo estimativas, a popu lação 
mundial deve atingir, este ano, sete bilhões de pessoas. 

Quanto ao número exacto de angolanos, José Ribeiro 
lembra que só será conhecido após o censo populacional 
a ser realiza do pelo Executivo, em 2013. 

“Apesar do crescimen to anual, o número de an golanos 
ajusta-se, perfeita mente, ao espaço territo rial, embora a 
população esteja geograficamente mal distribuída, com 
um litoral muito povoado, en quanto o interior despo-
voado”, lamentou. 

Segundo o demógrafo, a aposta do Executivo na cons-
trução de novas cen tralidades, zonas económi cas espe-
ciais e outros pro jectos em curso, visam, en tre outros 
objectivos, cor rigir, inclusive, as assime trias na distri-
buição da população, fazendo que se descongestionem 
determi nadas áreas. 
Para o especialista, o superpovoamento de de terminada 
área, casos de Luanda e de Benguela, entre outras 
cidades, tem consequências adversas, sobretudo para 
as terras aráveis que têm de ser sa crificadas para a con-
strução habitacional ou submetidas a grandes pressões 
agrícolas, a fim de alimentar as pessoas destas regiões. 

Nascem muitos porque morrem muitos Numa explicação 
su cinta sobre o fenómeno do crescimento popu lacional 
em Angola, José Ribeiro sustenta que o Executivo tem 
desen volvido esforços para baixar a taxa de mortali dade 
geral e infantil, mas os índices de fecundi dade perma-
necem altos, e isto determina um rápi do crescimento 
popula cional. 

“O normal seria que, com menor mortalidade infantil, 
também se regis tasse uma queda nos níveis de fecun-

didade. Em con trapartida, este não tem sido o caso 
de Angola e de outros Países, sobretudo nos menos 
desenvolvi dos”, aclarou 

A crença popular é que “ nascem muitos porque morrem 
muitos”. Isso resulta que as famílias te nham muitos 
filhos sem possibilidades de os sus tentar. 

Na opinião do Prof. 
Doutor José Ribeiro, o número de cidadãos de determi-
nados Países deve aumentar, à medida que o desenvolvi-
mento seja sufi ciente para os sustentar. 

“Vivemos num mundo de mudanças demográfi cas sem 
precedentes. Após um crescimento muito lento para a 
maioria da história a humanidade, a população mais 
que do brou na última metade do século, atingindo seis 
biliões de pessoas em 1999, elevou-se, em 2006, para 6,7 
biliões”, sublinhou. 

Segundo o académico, contribuem para o rápido cres-
cimento demográfico das últimas décadas a baixa mor-
talidade, a espe rança de vida mais longa e uma maior 
população jo vem nos Países onde a fecundidade perma-
nece elevada. 

O demógrafo acredita que a população mundial, ao 
elevar-se em 2050 a estrondosa cifra de nove bilhões de 
pessoas, reduzi ra a quantidade de terra disponível por 
capita em 30 porcento, enquanto a produção terá de 
dobrar, para satisfazer a demanda.
 
“Isto é agravado pelos efeitos projectados das mudan-
ças climáticas, da degradação ambiental e da contínua 
urbanização”, alertou José Ribeiro, ao acrescentar que 
as comu nidades rurais precisam de total apoio para 
aumentar a produção de alimentos e combustíveis, sem 
agredir o habitat natural. 

Para o especialista, a segurança alimentar exige uma 
análise exaustiva do equilíbrio entre a terra dis ponível, a 
água e a diversi dade biológica que todos podem limitar 
à produtivi dade da agricultura. 
José Ribeiro alertou que nunca se agrediu tanto a terra 
como nos últimos 200 anos. 
“A protecção deste planeta exige, no presente, uma nova 
consciência e visão individual, nacional e global para o 
provir”, aconselhou, referindo-se às gerações vindouras. 
Haverá menos jovens 

A população do mun do aumenta, anualmente, em 75 
milhões, sendo que metade tem menos de 25 anos de 
idade. Jovens en tre 15 e 24 anos somam um bilhão, o 
que significa existirem 17 jovens em cada grupo de 100. 
Em contrapartida, o número de pessoas com mais de 
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60 anos chega a 646 milhões, numa pro porção de uma 
em cada 10. Esse número ainda é acrescido todo o ano 
em mais de 11 milhões, e isto caracteriza um envelheci-
mento da população mun dial, sobretudo nos países 
desenvolvidos. 
Conforme estimativas da Organização das Na ções 
Unidas (ONU) para o ano de 2050, a percen tagem de 
jovens com me nos de 15 anos de idade deve diminuir de 
30 para 20 porcento, enquanto a quantidade de idosos 
deve crescer 22, alcançando um total de dois bilhões de 
pessoas com idade avança da. 

De acordo com esti mativas da ONU, a popu lação 
mundial era, em 2004, de cerca de seis bi lhões e 379 
milhões de pessoas, mais de um terço é encontrada, em 
dois paí ses: China e Índia.
Apesar de a China ain da ser o país mais populoso, até 
2045, a Índia já terá ultrapassado os chine ses em quanti-
dade popula cional, de acordo com esti mativas da ONU. 
Em 2016, teremos mais indianos no planeta do que todos 
os habitantes da Europa, Oceânia, Ásia e América. As 
nações mais populosas actualmente são a China, com 
aproximada mente um milhão e 285 mil pessoas, depois 
a Ín dia, com cerca de um milhão, 25 mil e 100 pessoas, 
seguidas dos Estados Uni dos da América, da Indo nésia 
e do Brasil.
 
Quando tudo come çou, até mais ou menos o ano 1800 
(que registava 1 bilhão de habitantes), o crescimento da 
humanida de era vagaroso. É no século XX que veio a 
ocorrer um “bom” nessa evolução.
 
Só para se ter uma ideia, o segundo bilhão é atingido 
125 anos depois e o terceiro, em 33 anos, por volta de 
1960. O quarto bilhão é alcançado, em 1974, no curto 
período de 14 anos, e o quinto, em 13 anos, no ano de 
1987. 
De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a 
População (FNUAP), uma mesma geração viu a popu-
lação dobrar dos 3 bilhões, nos anos 60, para os 6, em 
fins da década de 90. 
5.19  Deputados aprovam alteração 

administrativa
Jornal de Angola 
20 de Julho de 2011

A Assembleia Nacional apro vou, ontem, em Luanda, 
a Pro posta de Lei Proposta de Lei so bre Alteração da 
Divisão Políti co-Administrativa das provín cias de 
Luanda e do Bengo, que estabelece para a província de 
Luanda os municípios de Luan da, Cazenga, Cacuaco, 
Icolo e Bengo, Viana, Belas e Quiçama. 
O diploma passou, na generali dade, com 169 votos a 
favor do MPLA, PRS e FNLA, zero contra e 14 absten-
ções da UNITA e da Nova Democracia. O ministro da 

Admi nistração do Território, Bornito de Sousa, disse na 
ocasião que a pro posta de lei visou fundamentalmen te 
apresentar uma nova divisão po lítico-administrativa das 
províncias de Luanda e do Bengo. 
A província de Luanda é também ajustada com uma 
reestruturação interna dos municípios actualmen te exis-
tentes. A localidade do Panguila deixa Luanda e passa a 
inte grar a província do Bengo. 
A província de Luanda, que inte grou os municípios 
da Quiçama e do Icolo e Bengo, tem os municípios de 
Luanda, com sede na cidade de Luanda; de Cacuaco, 
com sede na cidade de Cacuaco; de Belas, com sede 
na cidade do Kilamba; de Via na, com sede na cidade 
de Viana; do Cazenga, com sede na comuna do Tala 
Hadi; do Icolo e Bengo, com sede na vila de Catete; e da 
Quiçama, com sede na vila da Muxima. 
A província do Bengo mantém a sua sede em Caxito 
e integra os mu nicípios de Ambriz, com sede na vila 
de Ambriz; Bula-Atumba, com sede na vila de Bula-
Atumba; Dande, com sede em Caxito; Dembos, com 
sede na vila de Quibaxe; Nambuangongo, com sede na 
vila de Muxaluando; e Pangu-Aluquém, com se de na 
vila de Pangu-Aluquém. 

Provas contrariam acusações 
A Comissão Parlamentar de In quérito, criada para 
apurar denún cias de casos de alegada intolerân cia polí-
tica na província do Huam bo, constatou que um con-
junto de evidências contraria os argumen tos apresenta-
dos pela UNITA à Assembleia Nacional. 
O projecto de resolução sobre o relatório da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, apresentado ontem pelo depu-
tado Botelho de Vascon celos, esclarece que os assassina-
tos evocados pela UNITA, como tendo acontecido nos 
municípios do Bai lundo, Kachiungo, Tchica- Tchiungo, 
Ecunha e Lunduimbale se tratam de crimes comuns 
relacio nados com práticas de feitiçaria e não de intole-
rância política. 
O membro da Comissão Parla mentar de Inquérito disse 
que os ci dadãos Marcelino Pataca e Lucia no Morna, 
dados como assassina dos pelas autoridades estão vivos. 
“F oram presentes e estabeleceram um contacto directo 
com a CPI no dia 20 de Julho deste ano, na sede da CPI 
no Huambo”, disse Botelho de Vasconcelos. 

O deputado disse também que não foi provada a acu-
sação da
UNITA, segundo a qual houve uma orientação por 
parte do governador da província do Huambo e de 
ad ministradores municipais e comu nais e das autori-
dades tradicionais, com o fim de promoverem a intole-
rância política. 

Código Mineiro 
Os deputados aprovaram, ainda na sessão de ontem, 
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a proposta de Lei do Código Mineiro. O docu mento 
passou com 159 votos a fa vor, cinco contra e 14 
abstenções. 
O deputado Dumilde Rangel, que apresentou o docu-
mento, ex plicou que com aprovação da Constituição 
havia necessidade de se adequar toda a legislação avulsa 
sobre o sector. 
Sublinhou que a actividade geo lógica e mineira não 
petrolífera, por razões ligadas à história econó mica e 
social e à realidade do siste ma jurídico do país, tem sido 
regu lada por um conjunto de legislação avulsa e dispersa 
por várias leis, decretos e actos normativos. 
Dumilde Rangel justificou a deci são com a necessidade 
de se criar um sistema normativo moderno e abran-
gente, que juntasse um conjun to de regras e princípios 
jurídicos. 

Mais duas refinarias 
Foi igualmente aprovada a pro posta de Lei sobre a 
Refinação, Ar mazenamento, Transporte, Distri buição 
e Comercialização de Pro dutos Petrolíferos. O relató-
rio com o parecer, apresentado pelo deputa do Ramos 
da Cruz, esclarece que a lei se enquadra no âmbito da 
políti ca de governação aprovada pelo Executivo. 
Com a aprovação desta Lei, o Executivo pretende 
adoptar novas formas de organização, estrutura” ção 
e novas regras de acesso e de equidade para todos os 
interve nientes no mercado dos combustí veis, de modo a 
tomar o modelo proposto mais eficaz e eficiente, tendo 
em conta a realidade do país. 

O ministro dos Petróleos, Botelho de Vasconcelos, disse 
que a lei vai criar oportunidades aos empresários colec-
tivos e individuais para pode rem comparticipar com o 
sector no desenvolvimento desta actividade. 
A lei, disse, vem dar uma abertu ra para que os empresários 
possam desenvolver actividade no sector. Relativamente 
à estratégia de refi nação, afirmou que o Executivo prevê 
implantar mais duas refina rias no Lobito e 1;10 Zaire.

5.20 Divisão de Luanda Bengo levou 2 
anos a discutirem intensamente
Jornal o capital do dia 22 
de Julho de 2011

Depois de dois anos de intensas discussões, quer ao nível 
do Minis tério da Administração do Território, quer 
ao nivel do Bureau Político do MPLA, e quer, ainda, 
ao nivel das estruturas provinciais e das comunidades 
locais visadas, o processo de desanexação de territó-
rios significativos da Província do Bengo, a favor de 
Luanda, chegou ao fim com a aprovação pelo Conselho 
de Ministros e consequen temente pela Assembleia 
Nacional, na terça-feira, 19. 

Se ao nivel da Assembleia Na cional, o processo que 
envolveu a sua discussão e aprovação foi mais ou menos 
pacífico, o que espelha os 169 votos a favor, zero contra e 
14 abstenções, o mesmo já não se poderá dizer de outros 
segmentos da sociedade, também eles alvos de consultas 
prévias. 
Preocupado em fazer um trabalho com o pendor de 
inclusão de todas as forças vivas das regiões abrangidas, 
O Ministério da Administração do Território, com o 
titular Bornito de Sousa à testa, procurou, ao máxi mo, 
sentar-se à mesma mesa com os segmentos representa-
tivos da população para ouvir deles as suas aspirações e 
expectativas. 
Foram chamados para as diversas sessões de ausculta-
ção as entidades locais (governadores, adminis tradores 
municipais e comunais), representantes dos partidos 
políticos e membros da sociedade civil, que iam rece-
bendo as notas explicativas dos meandros do processo. 
Ao longo desses dois anos, a dis cussão em tomo da 
divisão político  administrativa de Luanda e Bengo não 
foi assim tão pacífica como mui tos poderão pensar, a 
começar por dentro do Bureau Político do MPLA, que 
em muitas das suas sessões analisou o dossier. 
Fonte no MAT que prestou infor mação a O PAÍS 
revelou que as es truturas do ministério tinham plena 
consciência do clima que haveriam de encontrar em 
cada uma das ses sões previstas, razão pela qual todas as 
reacções adversas foram sendo encaradas com a maior 
naturalidade possível. Ele disse que os responsá veis do 
Ministério da Administração do Território, “já espera-
vam por uma onda de resistência por parte de alguns cír-
culos conservadores”, partindo do princípio que todo o 
processo de reforma é objecto de resistência inicialmente. 
O que mais ressaltou nos mais variados encontros, prin-
cipalmente com as autoridades locais, foram as “incom-
preensões e receios de perderem os lugares”, por parte 
de alguns administradores, quer em Luanda, quer no 
Bengo, cujas áreas seriam integradas nos novos muni-
cípios. Tanto quanto O PAÍs soube, o documento que 
agora vigora, em formato de lei, circulou por inúmeras 
vezes no triângulo entre o Ministé rio da Administração 
do Território (MAT), sede do MPLA e Palácio. 
Presidencial, onde eram feitas as devidas correcções e 
emendas, a julgar pela especificidade e carácter que o 
dossier comportou. Todavia, as notas que dominaram 
os discursos dos técnicos do MAT prenderam -se com 
a importância do processo, bem como a perspectiva de 
harmonizar o desenvolvimento integrado e expan são 
urbana das províncias de Luanda e do Bengo. O que 
ajudou a compre ender o processo levado a cabo, é que a 
malha infra -estrutural de desenvol vimento de Luanda 
já cobria há muito tempo partes significativas do Bengo, 
para além de estar subjacente a clarificação territorial 
para urna melhor gestão administrativa. 
Mas os interesses do Estado falaram mais alto, embora 
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muito boa gente de fenda o contrário, aludindo ao facto 
de se estar a camuflar os verdadeiros pro pósitos, sendo a 
suspeita por interesses económicos, o pomo da discórdia 
no seio dos nativos, que viram as terras dos seus ances-
trais a passarem para as reservas fundiárias. 
A necessidade de se assegurar uma maior eficiência na 
organização e funcionamento das instituições e servi-
ços nas respectivas circunscrições administrativas estão 
também na base das alterações propostas. 

Limites de Luanda 
Na parte Norte, Luanda começa seguindo o curso do 
rio Bengo, desde a sua foz no Oceano Atlântico até à sua 
confluência na albufeira da Quiminha. 
A partir desta localidade, ela inter cepta a divisão polí-
tico-administrativa entre as províncias de Luanda e do 
Kwanza Norte, seguindo para direcção Sul até à con-
fluência do rio Quitúmbua, na albufeira da Quiminha, 
no rio Bengo ou Zenza Por esta região Luanda apanha 
ainda o curso do rio Bengo para a jusante até à sua foz 
no oceano Atlântico, sendo o limite a Sul do municí-
pio do Dande, aquele que segue o curso do rio Bengo, 
desde a sua confluência na albufeira da Quminha, para 
a jusante, até à foz do majestoso Atlântico. 
Dentro dos seus limites, Luanda vê-se ainda banhada 
por dezenas de rios e riachos, desde as respectivas nas-
centes, seguindo os seus cursos, até a vários pontos de 
confluências. 
O rio Longa e a sua foz interceptam com a foz do rio 
Bengo, cujo curso desagua no Oceano Atlântico, na 
loca lidade da Barra do Kwanza, delimitan do o Sul de 
Luanda. 

5.21  Autarquias locais tema de palestra
Jornal de Angola
24 de Julho de 2011

 
Uma palestra sobre descen tralização e autarquias 
locais realiza-se amanhã na Faculda de de Direito da 
Universidade Agostinho Neto. 
A palestra sobre as autarquias locais aborda os estudos 
realiza dos no quadro do curso de mes trado em gover-
nação e gestão pública, como contributo da ciência no 
aprimoramento do processo e das opções estratégi cas e 
normativas inerentes à re forma da governação local. 
O colóquio, que marca o en cerramento do ciclo de 
palestras académicas, promove o conheci mento cientí-
fico aplicado, orien tado para a transdisciplinaridade’ do 
processo da descentralização e contribuir para a promo-
ção das implicações e efeitos práticos decorrentes. 
A palestra é orientada por Car los Teixeira e Jacob 
Massuanganhe e conta com a participação de José 
Alexandrino, especialista em poder local e docente da 
Uni versidade de Lisboa. 

5.22  Luanda desajustada
Jornal o país do dia 22 
de Julho de 2011 

O Ministério da Administração do Território apresen-
tou como funda mentação para a alteração da divisão 
política administrativa de Luanda, o facto de a expansão 
do aglomerado urbano ter propiciado o crescimento da 
cidade, encontrando-se os limites territoriais dos muni-
cípios desajus tados 
Dito por outras palavras, significa que o aumento do 
número de ha bitantes em Luanda, associados aos proble-
mas técnicos que a sua admi nistração encerra, a quan-
tidade e a variedade de pessoal, o valor do pa trimónio 
público e as infra-estruturas suscitaram problemas técni-
cos de organização, divisão territorial e ad ministrativa. 
Por isso, a nova divisão adminis trativa de Luanda foi 
encarada como uma questão urgente e inadiável para 
mitigar e corrigir o problema histórico derivado da 
então divisão efectuada no passado. 
Sem desprimor das razões da épo ca, o Decreto nº 
187/80 de 15 de No vembro, que ao regulamentar a Lei 
nº 3/80, de 16 de Abril, ao invés de estabelecer os limites 
dos três muni cípios de Luanda (porque não havia outros 
criados pela lei” do Conselho da Revolução), dividiu a 
então cidade de Luanda em nove municípios. 
A divisão de Luanda em nove mu nicípios, refere o docu-
mento a que nos socorremos, na qual fundamenta o pro-
cesso de reforma administrativa, não indica, à partida, a 
volta de que entidade se unificavam os nove muni cípios 
da capital, que coincidiam com a cidade de Luanda, até 
então dividido em nove parcelas. 
No documento que foi submetido a apreciação das auto-
ridades do país, os nove municípios de Luanda surgem 
organizados de acordo com o actual estádio de cresci-
mento urbano e po pulacional da província. 
Agora, dos nove municípios, a capital do país passa a ter 
sete. Foi criado o ‘ município de Luanda, com o estatuto 
de sede da província, perdendo a categoria de município 
o Sambizanga, Rangel, Maianga, 1ngombota e Sam ba. 
No conjunto, foi igualmente inte grado o município de 
1colo e Bengo (Catete), para atender à necessidade de 
desenvolvimento harmonizado da região de Luanda/
Bengo. 
Luanda viu ainda o município da Quissama a ser inte-
grado nas suas estruturas, com o argumento de que será 
para evitar os constrangimentos de gestão administrativa 
da população daquela região com a sede da província. 
Em definitivo, a divisão adminis trativa de Luanda com-
preende os municípios de Luanda, Cazenga, Ca cuaco, 
1colo e Bengo (com sede em Catete), Viana, Belas (com 
sede na centralidade do Kilamba) e Quissama (com sede 
na Muxima). 
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5.23  Parlamento debate divisão 
administrativa de Luanda e Bengo
Jornal o país do dia 15 
de Julho de 2011

Assembleia Nacional apreciará e votará na generalidade, 
no próxi mo dia 19 do corrente, o Projecto de Lei de 
Divi são Administrativa das províncias de Luanda e do 
Bengo, soube O PAÍS de uma fonte parlamentar. 
A última votação que consagrará a proposta legislativa 
como um docu mento com força de lei acontecerá no dia 
26 de Julho. 
Segundo a fonte deste jornal, num exercício de última 
hora, depois de os naturais do Bengo terem rechaçado 
a proposta de divisão da província, o MPLA optou por 
“abdicar” dos terri tórios banhados pelo Rio Bengo, para 
justificar a existência da província com o mesmo nome. 
Assim, a pronúncia do Bengo perde para Luanda os 
territórios de Quiça ma e Catete, neste último estão a 
ser implantados importantes projectos de implantação e 
desenvolvimento industrial. 
A província do Bengo, com sede em Caxito, passa a inte-
grar os mu nicípios de Ambriz, Bula-Atumba, Dande, 
Dembos, Nambuangongo e Pango- Aluquém. 

AN aprova cesta básica 
De acordo com a fonte de O PAÍS, será ainda discu-
tida na mesma oca sião urna proposta de Lei referente 
à Autorização Legislativa de Concessão de Isenções na 
Importação de Pro dutos de Cesta Básica, solicitada 
ti tular do Executivo, José Eduardo dos Santos. 
Ao todo, fazem parte da referida cesta 13 produtos que 
incluem o açú car, arroz, carne seca, farinha de tri go 
doméstica, feijão, fubas de man dioca e de milho, leite 
em pó, massa alimentar, óleos de palma e de soja, sabão 
em pedra e sal. 
De acordo com o decreto do chefe do Executivo, a 
medida visa a “ob tenção de maiores níveis de bem-estar 
social”, cujos esforços “reivindicam a adequação de 
algumas disposições legais, focando-as para a redução 
dos custos dos produtos que compõem a cesta básica, de 
modo que estes produtos cheguem à popu lação em geral 
a menores preços”. 
Esta medida vigorará durante três meses, mas as merca-
dorias acima referidas não estarão isentas do pa gamento 
do imposto de selo e dos emolumentos gerais. 
Conclusões da CPI sobre intole rância política debatidas 
no Parlamento 
A Assembleia Nacional discute, nos próximos dias, as 
conclusões a que chegou a Comissão Parlamentar de 
Inquérito que esteve no planalto central a auscultar 
as alegações de intolerância política levantadas pela 
UNITA. 
Na mesma ocasião, a Assembleia Nacional discutirá e 
aprovará na ge neralidade a proposta de Lei das Mi cro, 

Pequenas e Médias Empresas, entre outras. 
A ordem de trabalhos inscreve para dia 26, a discussão 
e aprovação das três leis que comportam o pacote elei-
toral remetidas inicialmente pelo MPLA ao plenário da 
Assembleia Na cional, bem como a que vai rever a Lei 
Orgânica do Funcionamento e do Processo Legislativo 
da Assembleia Nacional. 
O restante do pacote eleitoral será discutido e aprovado 
na IV sessão extraordinária da Assembleia Nacio nal a ter 
lugar no dia 11 de Agosto do corrente, ao mesmo tempo 
que será feita a votação final dos três projec tos dedicados 
à observação eleitoral, registo eleitoral e a orgânica sobre 
as eleições gerais. 
Na mesma altura, o Parlamento discute as propostas de 
lei de Altera ção da Lei das Associações Públicas, 
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6  URBANISMO E HABITAÇÃO

6.1 Luanda acolheu fera de casa 
própria
Novo Jornal
01 de Julho de 2011

SOB O LEMA “HABITAÇÃO é para todos” decor-
reu o II Salão Imobi liário de Angola (SIMA) entre 23 
e 26 de Junho, em Luanda, numa promoção da Feira 
Internacional de Luanda (FIL) e da Associação de 
Profissionais Imobiliários de An gola (APIMA). 
O evento, que a organização con siderou positivo, foi 
marcado por uma afluência reduzida de visitan tes, mas 
que na fase final registou assinalável enchente, segundo 
constatou o Novo Jornal. 
Falando aos jornalistas à margem da cerimónia de aber-
tura do SIMA, o presidente do Conselho de Admi-
nistração da FIL, Matos Cardoso, enalteceu os debates 
temáticos em torno do evento, frisando que além da 
componente de exposição, têm relevância os debates 
temáticos que visam, entre outros factores, encontrar 
soluções face às dificul dades do sector. 
Nesse sentido afirmou que o sec tor imobiliário consti-
tui uma plataforma importante de inves timento, para o 
ordenamento do território nacional, a requalifica ção e a 
reconstrução do país.
De acordo com gestor, tal recons trução tem sido execu-
tada por via de grandes projectos imobiliários, funda-
mentalmente de iniciativa público-privada. 
Contando com a participação de empresas de Angola, 
Portugal, Brasil e China, sendo 70% das quais de direito 
angolano, que apresentaram projectos e serviços de 
mediação, promoção imobiliá ria, gabinetes de design, 
bancos, seguros, administração local e de imobiliário 
turístico. 
A organização do Salão Imobiliário de Angola distinguiu 
as empresas do sector imobiliário Odebrecht, Escom, 
Parkgest e a província do Huambo. A Odebrecht, 
Escom e Parkgest foram distinguidas nas categorias de 
“Melhor Participa ção”, “Melhor Projecto Imobiliário 
Habitacional” e “Melhor Projecto Imobiliário 
Comercial”, respecti vamente. Enquanto isso, a distin-
ção de “Melhor Participação Pro vincial” foi atribuída à 
província do Huambo. 
Várias empresas foram ainda des tacadas com menções 
honrosas, como são os casos do Consórcio SCI (Melhor 
Projecto Social), a Adene de Portugal (Melhor Par-
ticipação em Tecnologia) e a Mar Grandioso-Uniprev 
(Melhor Par ticipação Internacional), tendo sido agra-
ciados com estatuetas do Pensador e certificados de 
par ticipação. 

A encerrar o Salão Imobiliário de Angola, o vice-gover-
nador da província de Luanda, para área Produtiva e 
Económica, Manuel Catraio, afirmou que a II edição do 
SIMA serviu para proporcionar maior oportunidade à 
população na aquisição da casa própria. 
“A feira foi importante na medida em que cresce o inte-
resse da comunidade em adquirir a sua própria casa”, 
afirmou. 

Feira exportar angola
 Paralelamente, teve lugar no re cinto da FIL a p edição 
da Feira Exportar Angola. 
Foi uma promoção do Banco de Importação e expor-
tação de África (Afreximbank), tendo na abertura a 
ministra do Comér cio, Idalina Valente, considera do 
uma iniciativa de sustento à estratégia do Executivo para 
re direccionar a economia. 
Essa estratégia segundo a gover nante, assenta no cresci-
mento sustentado, com base no apoio ao sector privado e 
fomento da actividade de outros sectores, além da indús-
tria extractiva. 
No evento, que decorreu entre 23 e 25 de Junho, sob 
o lema “Internacionalização, Promo ção e Atracção 
de Investimentos – Factores de Inovação e Com-
petitividade”, participaram 40 empresas e 500 exposito-
res dos sectores da indústria mineira, lacticínios, alimen-
tar, agrícola, se guros e águas. 

6.2  Crise portuguesa reduz 
expositores da feira imobiliaria 

 de luanda
Jornal semanario angolense
02 de julho de 2011 

A actual crise financei ra que assola Portu gal não passou 
alheia nem despercebida pela segunda edição do Salão 
Imobiliário de Angola – SIMA 2011, realizado na Feira 
Internacional de Luanda (FIL), de 23 a 26 de Ju nho, já 
que «afectou» um bocado o evento, tendo-se reduzido o 
nu mero de empresas participantes em relação a presença 
registada no ano passado. 
Segundo a gestora de feiras da FI L, Zola Ferreira, foi 
possível, no entanto, ultrapassar essa situação com a par-
ticipação de «grandes potencializadoras do sector imo-
biliário, desde empresas de me diação, de construção de 
grandes projectos e de formação e gestão». 
De acordo com informações disponibilizadas pela 
SIMA 2011, pouco mais de 40 empresas expu seram os 
seus projectos no Salão Imobiliário durante quatro dias. 

Esse total representa mais de 50% de redução levando 
em conta os dados divulgados pela imprensa segundo os 
quais a primeira edi ção movimentou um total de cem 
expositores. 
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Uma escassez do acesso ao cre dito tem se verificado 
no mercado tanto para a promoção como para a habi-
tação, o que tem contribu ído grandemente para a 
estagna ção do sector imobiliário priva do, considera 
Branca do Espírito Santo, presidente da Associação dos 
Profissionais Imobiliários de Angola (APIMA), num 
informe veiculado pelo SIMA. 
Entretanto, a gestora de feiras da FIL «acredita que com 
a redu ção do imposto predial as entida des financeiras 
vão avaliar e criar pacotes de incentivo que possam pos-
sibilitar a obtenção de credito e fazer com que o sonho 
da casa própria se torne cada vez mais uma realidade». 

É nessa linha de pensamento que se enquadra o lema de 
I, habitação para todos», sendo que a províncias mar-
caram presença no sentido de mostrarem o que estão 
a levar a cabo. «As adminis trações regionais, cada vez 
mais, tem mostrado o potencial de imo biliário que tem 
sido implemen tado nas suas localidades o que mostra 
que o pais esta a crescer não apenas ao nível de Luanda», 
salientou a responsável. 
Ao Semanário Angolense, ao final do certame que foi 
organi zado pela FIL e pela Associação dos Profissionais 
Imobiliários de Angola (APIMA), com a parceria da 
Feira Internacional de Lisboa, Zola Ferreira considerou 
o SIMA um sucesso por ter conseguido atingir o resul-
tado que se preten dia não obstante as adversidades do 
mercado.

6.3  Pânico no projecto nova vida
Jornal semanario angolense 
02 de julho de 2011

Moradores do projecto Nova Vida, bairro lo calizado 
no extremo sul de Luanda, estão em pânico, devido a 
ataques que tem vindo a sofrer de meliantes, procedentes 
de áreas circunvizi nhas, soube o Semanário Angolense 
de fonte dos lesados. 

Há já largos meses, os habitan tes daquela circunscrição 
têm sido vítimas de jovens assaltantes dos bairros da 
Fubu, Camama e de ou tras áreas que fazem fronteira 
com o Nova Vida. 
Segundo os queixosos, os as saltos têm ocorrido nos perí-
odos diurno e nocturno, com particular frequência nos 
últimos dias. Os meliantes invadem até as residên cias 
dos moradores e furtam bens muito valiosos. 
O bairro Nova Vida, um pro jecto habitacional da 
Presidência da República que visa acolher fun cionários 
públicos, principalmen te efectivos das Forças Armadas 
Angolanas, tem sido palco de si tuações adversas, princi-
palmente assaltos, que não parecem ter fim. 
Os assaltantes actuam à mão ar mada e chegam mesmo 
a mutilar cães de guarda de quintais, para que não sejam 

denunciados pelo barulho do melhor amigo do ho mem. 
Um dos moradores revelou que, depois das vinte e três 
horas, a circulação pelas ruas torna-se pe rigosa, devido 
à presença dos as saltantes, ao passo que no passado não 
era assim, frequentava-se as ruas normalmente sem qual-
quer incómodo. 
Um dos objectivos dos melian tes no Nova Vida, é exac-
tamente a adquirir acessórios de viaturas, chegando 
os ladrões a desmontar pneus e outros acessórios de 
au tomóveis no interior de garagens, deixando os carros 
sobre pedras. 
O projecto Nova Vida conta actualmente com uma 
esquadra policial, mas, segundo informação dos mora-
dores lesados, a unidade só lá está como figura deco-
rativa, pois ela não cumpre com o seu papel, que é de 
manter a ordem e tranquilidade no bairro. 
«A minha residência foi as saltada três vezes, os assaltan-
tes vieram dos bairros adjacentes ao nosso. São indiví-
duos que pensam que todo mundo que vive no projecto 
Nova Vida tem uma vida estável, tem dinheiro ou muita 
estabilidade económica. Não é isso, também sofremos 
muito, mas seria de bom-tom que os que necessitarem, 
em vez de assaltarem, solicitassem às pessoas, seria muito 
melhor». Aconselhou António de Castro. 
Acrescentou que também são humanos, sentem a neces-
sidade das pessoas. Já perdeu duas botijas de gás. fur-
taram-lhe quatro pneus de uma das suas viaturas além 
de outras coisas. Recordou que a segurança no local já 
foi melhor quando não tinham esquadrilha. «O nosso 
ambiente aqui seria me lhor sem a polícia. Porque com 
eles passamos mal». Desabafou. 
Um outro lesado disse à nossa reportagem que nos 
últimos dias a Nova Vida tem sido «um Deus nos 
acuda». porque os meliantes usam tudo para conseguir 
o que almejam são quadrilhas bem or ganizadas. Fazem 
tudo nas barbas da polícia e quando apresentam queixa. 
Pedem-lhes para reunir uma série de papeladas sem 
qual quer importando. Consideram caótica a situação e 
rogam por um empenho da polícia. 
Os edificios de 40 a 56 são os que mais têm sofrido com 
os assaltos pois foi nesses onde há duas sema nas há três 
viaturas foram retirados 05 pneus e outros acessórios 
ao passo que algumas rasidências dos prédios também 
foram vítimas. 
Outras fontes que lá residem contaram que o destino das 
coisas roubadas tem sido o mercado dos Correios situado 
no Golfe 1 sendo as coisas reconhecidas com fa cilidade. 
«Porque são eles mesmo que vendem», esclareceu. 
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6.4  Build tem mil casas
Jornal o pais
08 de Julho de 2011

Desde que foi lançada a primeira fase do projec to Nosso 
Lar, em Agosto 201 O, a construtora Build Angola já 
tem em fase adiantada de construção 1.000 ca sas. O 
projecto, localizado na zona da Camama, próximo do 
Estádio 11 de Novembro, envolve um investimento da 
ordem dos USD 222 milhões. 
O presidente do conselho de admi nistração da empresa, 
Paulo Sodré, referiu, esta semana, tratar-se de um com-
plexo residencial com vivendas do tipo T3 e T 4, cons-
truídas em alvenarias cobrindo uma área de 90 a 129 
metros quadrados, que serão comer cializadas ao preço 
mínimo de USD 119 mil. “Aqui toda a infra-estrutura 
básica foi projectada, com água, luz e saneamento 
básico, bem como zonas verdes com áreas comuns de 
lazer”, adiantou. O responsável da Build Angola frisou 
ainda que o condomínio “Nosso Lar” é destinado a uma 
faixa da população que alimenta o sonho de viver em 
casa própria com um pa drão de construção de alta qua-
lidade a um preço razoável. 
Na carteira da construtora consta ainda o conceito habi-
tacional, ino vador, Bem Morar, localizado no bairro do 
Benfica, compreendendo urbanizações abertas e condo-
mínios fechados com moradias térreas, vi vendas com 
um andar e edifícios de apartamentos de tipologia T3 
e T4. O condomínio privado abrange ainda uma área 
comercial com lojas e ser viços. O projecto foi lançado 
em Lu anda, em Abril do ano passado, já se encontrando 
numa fase adiantada de construção. Os preços vão dos 
USD 179 mil aos USD 279 mil, sendo que a entrega das 
habitações é feita, em regra, num período que pode ir 
até 12 meses. 

The One! 
O primeiro 10ft, um conceito sur gido nos anos 60 em 
Nova Iorque e que não autoriza divisões entre am bientes, 
muito ao gosto de artistas e de pessoas criativas, em 
Angola traz também a assinatura da Build. Lançado no 
início de 2010 e alber gando serviços chama-se lhe One 
e encontra-se localizado em Talatona. Os acabamentos 
são de alto nível e fazem jus ao nome lhe One é, de fac to, 
‘the one’! 

Outro projecto da Build, o Nossa Villa, que está a ser 
erguido no bairro do Benfica, mais precisamente na via 
rápida Cacuaco-Cabolombo, reúne 150 moradias de 
tipologia T2, T3 e T 4, com preços que vão dos USD 
90 mil aos USD 150 mil, encontrando-se também em 
fase adiantada de construção do projecto foi lançado em 
Luanda, em Abril do ano passado, já se encontrando 
numa fase adiantada de con strução. As primeiras 50 
casas deverão ser entregues em Agosto e Setembro. 

Finalmente, a Build Angola propõe uma “vida de 
rei” aos proprietários das Quintas do Rio Bengo, um 
mega projecto de luxo, lançado em 2009, localizado 
na Estrada do Cacuaco  Catete, mais concretamente no 
qui lómetro56. 

O empreendimento é um condo mínio de quintas que 
vão dos 5 mil aos 15 mil metros quadrados de área, aos 
quais não falta equipamento. As casas são vivendas de 
tipologia T3, T4 e T5, com cerca viva e uma infra-es-
trutura completa de apoio às quintas. 

A Build Angola, uma sociedade imobiliária de direito 
100”1” angolana que está presente no nosso país há já 
sete anos compreende ainda empre sas que operam nos 
segmentos da ali mentação e agro-indústria, além de 
deter outros activos e participações em áreas igualmente 
importantes. Na restauração destaca-se a Pastelância, 
a maior rede de restaurantes, pastéis, pizzas e massas, 
que conta já com seis unidades em Luanda e na cidade 
do Huambo e na agro-indústria sobre leva o projecto 
SAPI, um sistema de pecuária auto-sustentável e que 
de senvolve toda a rede de carnes, des de a produção até 
à distribuição. O projecto abrange cerca de 10 fazen-
das distribuídas por cinco províncias do país: Kwanza 
Norte, Kwanza Sul, Malange, Lunda Norte e Huambo. 
A Build Angola projecta, entretan to, novos empreendi-
mentos com es tudos de impacto ambiental e viabili dade 
em Luanda e noutras províncias do país.

6.5  Oncessão de credito de campanha
Jornal de angola 
10 de Julho de 2011

Quarenta e umas associações e 16 cooperativas de cam-
poneses na província do Bié beneficiaram de 996,2 
milhões de kwanzas no qua dro do programa de crédito 
de cam panha agrícola. 
Estes números, apresentados pe la Direcção Provincial da 
Agricul tura durante a sexta reunião técni ca do Governo 
Provincial do Bié com os administradores munici pais, 
indicam que o Banco de Pou pança e Crédito (BPC) 
disponibilizou 634,6 milhões de kwanzas e o Banco 
So1331,8 milhões. 
Desde a sua implementação na província, em Outubro 
de 20 1 O, os montantes para o crédito de campa nha 
agrícola foram revertidos em sementes, fertilizantes, 
meios de produção, animais de tracção e re produção, 
distribuídos a campone ses organizados em associações 
e cooperativas. 
Segundo a fonte, os camponeses associados beneficia-
ram de 1.313 toneladas de fertilizantes, 2.570 la tas de 
sementes, 180 motobombas, 398 pulverizadores e 428 
charruas de tracção animal. Beneficiaram ainda de 303 
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juntas de gado de trac ção e 102· caprinos para reprodu-
ção. Foram lavrados mais de 212 hectares com meios 
mecânicos, 1.515 hecta res com gado de tracção e 5.222 
hec tares de forma manual. 
Com a implementação do crédito de campanha aumen-
taram as áreas de cultivo, onde a média por cada bene-
ficiário foi de dois hectares e meio, tendo duplicado a 
produção de bens agrícolas, cuja comerciali zação facilita 
o reembolso. 

6.6  Criadas regras para a venda das 
habitações 
Jornal de Angola 
12 de Julho de 2011

O Executivo angolano anun ciou ontem, em comuni-
cado ofi cial, que estão criadas as condi ções para o início 
da comerciali zação e venda de imóveis habita cionais e 
comerciais, e terrenos para iniciativas diversas. 
O documento indica que o mer cado imobiliário passa a 
contar com mais 3.180 novos fogos habitacio nais, de um 
total de 30 mil a serem comercializados até Dezembro 
de 2012,40 lojas de um total de 240, e milhares de qui-
lómetros quadrados de terrenos para iniciativas diver sas, 
públicas e privadas, na Cidade de Kilamba e na vila do 
Cacuaco. 
Para o efeito, prossegue o comu nicado, o Executivo 
adoptou, como parte integrante do seu Programa 
Nacional de Urbanismo e Habita ção, um regime finan-
ceiro e de co mercialização que prevê o envolvi mento de 
instituições financeiras, bancárias e não bancárias, nas 
ope rações de crédito e de financiamen to a longo prazo, 
como uma das op ções para a aquisição de habitação. 
O referido regime estabelece critérios mínimos de 
admissão no acesso à habitação construída no âmbito 
do Programa Nacional de Habitação, que se resumem a: 
ser cidadão angolano, possuir resi dência permanente em 
Angola, não possuir casa própria e ter um contrato de 
trabalho permanente ou de longo prazo. 
Em relação ao regime financei ro e de comercialização, 
o Progra ma Nacional de Urbanismo e Ha bitação define 
o modo como o ci dadão pode ter acesso à aquisição 
de uma casa, o modelo de registo da propriedade dos 
imóveis e ob ter a redução da despesa fiscal e tributária 
da habitação. 
Segundo o comunicado, uma atenção especial está a ser 
dada ao registo de propriedade dos imó veis, através da 
definição do dese nho e do modelo dos documentos, e à 
informatização dos processos de concessão dos títulos de 
pro priedade, com a finalidade de ga rantir a segurança 
jurídica do títu lo de propriedade. 
A pensar na celeridade da tra mitação do processo de 
aquisição de habitação, o Executivo criou o Guichet 
Único do Imóvel e está a instalar cartórios locais nas 

proxi midades das novas centralidades, com os quais 
espera “aliviar a pressão sobre as conservatórias já exis-
tentes, tomando célere o processo de registo e reduzindo 
a potencial burocratização”
No comunicado, o Executivo reafirma o compromisso 
desenvolver esforços para assegurar o “cumprimento 
escrupuloso do processo de aquisição de habita ção, de 
modo a não permitir e a dissuadir eventuais casos de 
açambarcamento e de especula ção imobiliária, através 
de práti cas comerciais desleais e lesivas ao normal fun-
cionamento das ins tituições e dos mercados”. 
O documento divulgado precisa mente no dia em que 
foi inaugurada a Cidade do Kilamba, dá ainda con ta 
que compete à Sonangol, EP, através da sua subsidiária 
exclusi va, a Sonangol Imobiliária e Pro priedades, Lda. 
(SONIP) e à KORA Angola a divulgação dos pormeno-
res sobre a promoção, comerciali zação e venda de cerca 
dos 200 mil fogos habitacionais actualmente em cons-
trução em todo o país, con forme os seus respectivos 
progra mas e estratégia de comunicação. 

6.7  Inaugurada cidade do Kilamba 
Jornal de Angola 
12 de Julho de 2011

O Presidente da República, Jo sé Eduardo dos Santos, 
inaugu rou, ontem, a Cidade do Kilamba, a cerca de 20 
quilómetros do ac tual centro de Luanda. 
Numa primeira fase foram dis ponibilizados 115 edifi-
cios, com 3.180 apartamentos, 48 lojas e dez quilóme-
tros de estrada. 
A nova Cidade do Kilamba, cujo projecto global con-
templa 71 edificios, 24 creches, nove escolas pri márias 
e oito escolas secundárias, e 50 quilómetros de estra-
das, consti tui um elo de transição para a nova urbe 
de Luanda, que se vai situar junto à margem do rio K 
Kwanza. 
Kilamba, com infra-estrutura e equipamentos sociais 
modernos, vem dar resposta, para já, a dois propósi-
tos fundamentais do Exe cutivo angolano – fazer face à 
ca rência habitacional e programar o crescimento urbano 
do país -, mas há ainda outro objectivo, apenas re velado 
ontem, que é o de colocar Luanda entre as maiores e 
mais be las cidades do mundo. “Não escon demos a nossa 
ambição de inserir Luanda no conjunto das maiores e 
mais belas cidades do mundo”, dis se o Chefe de Estado, 
ao discursar numa cerimónia que juntou altos respon-
sáveis do Gabinete da Presi dência da República, depu-
tados, membros do Executivo, represen tantes do poder 
local, diplomatas e entidades eclesiásticas. 
José Eduardo dos Santos, que após discursar recebeu as 
chaves da cidade das mãos do presidente do Conselho 
de Administração da Sonangol, Manuel Vicente, 
conside rou a inauguração da cidade do Kilamba o pri-
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meiro passo do Executi vo para responder ao direito dos 
an golanos à “habitação com um míni mo ge dignidade 
e de conforto”. 
“E o maior projecto habitacional jamais construído 
em Angola e constitui, à escala global, um pro fundo 
exemplo da política social levada a cabo no país para 
resolver défice habitacional”, disse. 
José Eduardo dos Santos lembrou terem sido projecta-
das perto de uma dúzia de “centralidades ou cidades 
satélites de diversos tamanhos pelo então Gabinete de 
Reconstrução Na cional para serem construídas fasea-
damente nas 18 províncias do país”. 
Dos cerca de 12 projectos, disse, quatro já estão em 
execução nas pro víncias de Luanda, Bengo, Cabinda 
e Lunda-Norte. Na capital Luanda, o projecto tem 
conclusão prevista para Outubro de 20 12, e, até lá, o 
emprei teiro deve entregar mais 595 edificios, que corres-
pondem a 16.822 apartamentos e 198 lojas. 
A inauguração da cidade do Kilamba serviu para juntar 
empreende dores privados, de vários ramos de actividade, 
num encontro que pre tendeu apresentar os projectos de 
novas centralidades, idênticas à do Kilamba, nas pro-
víncias do Zaire, Malange, Kuando-Kubango, Namibe, 
Huíla, Benguela e Lunda-Sul. 
José Eduardo dos Santos subli nhou que a apresentação 
dos pro jectos teve o objectivo de convidar empreende-
dores a participarem no processo que vem introduzir 
um conceito diferente de cidade, não com um, mas com 
vários centros. 
“A criação da Cidade do Kilamba inscreve-se, pois, na 
forma moderna de se pensarem as cidades e enqua dra-se 
nos esforços do Executivo para fazer face ao constante 
cresci mento da capital do país, cujas infra-estruturas 
não estão preparadas para suportar a população de mais 
de cin co milhões que tem hoje”, referiu. 

Divisão administrativa de Luanda vai ser revista 
O Presidente José Eduardo dos Santos anunciou a 
revisão da divisão administrativa de Luanda e Bengo e, 
com ela, o surgimento de novas cen tralidades urbanas 
na região. Trata- se, como disse, de um esforço que se 
insere no processo de desconcentra ção em curso, visando 
a descentrali zação político-administrativa. 
“Essa descentralização vai per mitir aliviar a pressão 
sobre o cen tro antigo de Luanda, melhorar a participa-
ção do cidadão na gestão da coisa pública, dar resposta 
às necessidades crescentes de habita ção e proporcionar 
melhor quali dade de vida aos seus habitantes”, defendeu. 
José Eduardo dos Santos subli nhou que os futuros habi-
tantes da ci dade do Kilamba, além de um lugar digno 
para morar, vão dispor de “di versos serviços administra-
tivos e comerciais, escolas, centros de saú de e áreas de 
lazer, num espaço sau dável e com segurança organizada”. 

Apelo ao civismo e à boa conduta 
O Presidente aproveitou a oca sião para fazer um apelo 
ao civis mo, boa conduta e à colaboração, de modo a 
garantir a conservação e limpeza da nova cidade. 

“Que todo este esforço do Esta do seja correspondido 
pela nossa população, que deve adoptar um compor-
tamento adequado a este tipo de habitação e colaborar 
para se assegurarem a conservação e a limpeza dos seus 
equipamentos e infra-estruturas”. 
José Eduardo dos Santos expres sou o desejo de ver um 
“convívio social harmonioso” entre todos os habitantes 
e observado o respeito pelos direitos dos vizinhos “para 
se evitarem incompreensões e desen tendimentos pro-
vocados pela polui ção sonora, a ocupação indevida de 
espaços alheios ou outras acções in convenientes”. Em 
rigor, disse o Presidente, o que se pretende é en saiar um 
modelo de gestão urbana “funcional, simples, racional, 
trans parente e cumpridor das suas atri buições, capaz de 
encontrar as me lhores soluções para melhorar a quali-
dade de vida dos cidadãos”. 
“Os quadros que integrarem a futura administração da 
cidade têm de possuir as competências técnicas necessá-
rias para o bom desempenho das suas funções e também 
sensibilidade para perce ber quais as prioridades e as 
deci sões mais acertadas, susceptíveis de contribuir para 
o aumento da eficiência e eficácia da gestão ur bana e da 
qualidade e produtivi dade dos serviços urbanos”, aler-
tou, referindo que se o modelo for eficaz pode ser adop-
tado para ou tros centros urbanos. 
Após assistir a um vídeo sobre o projecto da Cidade do 
Kilamba, o Presidente visitou a sede da admi nistração 
da cidade”alguns servi ços, como o Guiché Único do 
Imó vel (GUI), e comprovou a qualida de de acabamentos 
dos fogos habi tacionais, percorrendo os compar timentos 
de um dos apartamentos. 
De acordo com conceito de ci dade perspectivado pelo 
Executi vo, foram projectadas várias cen tralidades, entre 
as quais as do Lobito, Lubango e Namibe, cada uma 
com mais de cinco mil fogos habitacionais, para mais de 
30 mil habitantes. 
Também existem projectos para novas central idades em 
Malange e Menongue, cada uma com mais de dez mil 
fogos habitacionais para mais de 60 mil habitantes. 
A nova centralidade da Barra do Dande vai ter mais de 
cinco mil fogos habitacionais, onde se prevê venham a 
morar mais de 30 mil habitantes. 
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6.8  Depois do kilamba, futungo de 
belas é a cidade que se segue
Jornal agora do dia 14 
de Julho de 2011

Luanda vai continuar a cres cer para o sul. 
Com efeito, um projecto de re qualificação do perímetro 
desane xado do Futungo de Belas será levado a cabo nos 
próximos 10 anos e tem como objectivo propor cionar 
o estabelecimento de um novo padrão para a capital 
ango lana, redefinindo e reordenando o uso residencial 
e turístico, propon do a construção de infra-estrutu ras, 
loteamentos residenciais, de comércio e serviços, equi-
pamentos de lazer e de apoio ao turismo. 
Este projecto foi dado a conhe cer no passado dia 11, 
pelo direc tor do gabinete de gestão do pólo de desen-
volvimento turístico do Futungo de Belas e Mussulo, 
en genheiro Rodrigo dos Santos, aquando do lança-
mento, pelo Pre sidente da República, José Eduar do dos 
Santos, da primeira pedra, na ressaca da inauguração da 
ci dade do Kilamba. 
Três fases. Outrora responsável pela Empresa de 
Desenvolvimen to Urbano de Luanda (Edurb), Ro drigo 
dos Santos fez saber que o plano será dividido em três 
fases. A primeira, com um orçamento es timado em 
150 milhões de dólares, compreende uma área de 135 
hec tares e situa-se na zona central do perímetro, com 
todos os terrenos que contornam o núcleo histórico do 
Futungo de Belas. Nesta fase está prevista a construção 
das principais infra-estruturas de su porte, que incluem 
uma rede de esgotos, o abastecimento de água e energia 
eléctrica, e uma estação de tratamento de resíduos que 
visa atenuar o efeito provocado pelo despejo de dejectos 
na costa que banha o local. 
A segunda fase adiciona 319 hectares, com os prédios 
situados na parte sul do perímetro, nomea damente a 
zona da Praínha e o bairro do Futungo 11. A última fase 
acrescenta 83 hectares, com os ter renos situados a norte 
do períme tro, totalizando 537 hectares. 
O perímetro desanexado tem uma área de 5.370.000 
m2 e será um bairro aberto à população. Está locali-
zado no município que passará a chamar-se de Belas, 
a 11 quilómetros do centro da cidade e a nove do aero-
porto internacional 4 de Fevereiro, com fácil acesso às 
vias estruturantes, nomeadamente a estrada da Samba, 
avenida 21 de Janeiro e estrada do Golfe. Ocupa uma 
privilegiada localização geográfica que se estende pela 
linha costeira numa extensão de 5 quilómetros, prote-
gida pela baía do Mussulo e com acesso para a pe nínsula 
com o mesmo nome e para as ilhas da Cazanga e do Des-
terro. Os estudos realizados para a elaboração da estraté-
gia de desen volvimento urbano daquela área tiveram em 
conta o meio ambien te, a estruturação urbana e a gestão 
e regularização jurídica de to dos os prédios rústicos e 
urbanos ali existentes. 

Taxa de ocupação. Com uma população prevista de 
49.799 habi tantes – sendo 30.309 residentes e 19.470 
não residentes -, a taxa mé dia de ocupação prevista é 
de 30%. O projecto de requalificação urba na apresenta 
uma mistura atracti va de áreas residenciais  composta de 
lotes para a designa da habitação uni familiar de 1.000 
a 2.000 m2, lotes para a construção de edifícios para 
apartamentos de até cinco pisos, construção de edi fícios 
para comércio e serviços, bem como áreas dedicadas ao 
la zer, que incluem um hotel de praia, um de convenções, 
um re sort e outros. 
Está prevista igualmente a pre servação e ampliação de 
espaços verdes, com a criação de parques temáticos e do 
eixo ecológico, a construção de marinas, atracadou ros, 
espaços comerciais abertos, e espaços para estaciona-
mento e uma variedade de equipamentos urbanos e de 
apoio à prática de desportos náuticos. 
No Futungo de Belas encontrasse um dos espaços cultu-
rais mais importantes da cidade de Luanda, o seu núcleo 
histórico, espaço que acolheu durante décadas os ór gãos 
do Governo de Angola, e onde será erguido o Museu da 
Re pública, num conjunto que reunirá a residência e o 
escritório de Agos tinho Neto, o primeiro presidente em 
1975, da então República Po pular de Angola, visando 
propor cionar a preservação de todo o acervo histórico 
desde a a forma ção do país até aos nossos dias. 
Para dar corpo a este arrojado em preendimento, o 
Gabinete de Gestão do Pólo de Desenvolvimento 
Turístico do Futungo de Belas e Mussulo conta com a 
parceria da Willers Arquitectos Associados, responsável 
pela primeira fase do projecto de ur banismo e infra-
-estruturas, e com a Prado Valadares, encarregue do 
pla no director e do projecto de urbanis mo nas suas fases 
11 e ID. 
Luanda recorde-se – viu nascer no passado dia 11 a pri-
meira fase da cidade do Kilamba, o maior projecto habi-
tacional até agora construído no país, localizada a 20 
quilómetros a sul do centro da ca pital, uma centralidade 
com 3.180 apartamentos (serão 6.894 em De zembro) e 
os mais diversos serviços administrativos e comerciais, 
escolas e centros de lazer, num es paço que inclui dez 
quilómetros de estrada e que deverá ocupar, depois 
de concluído, uma área de 54 km2 e incluir 80.002 
aparta mentos 
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6.9  Cidade com cemitério
Novo Jornal 
15 de Julho de 2011

ALGUMAS PESSOAS ouvidas pelo Novo Jornal 
louvam a iniciativa do Governo pela execução do pro-
jecto e por outro lado, enaltecem o facto de o projecto 
Kilamba contemplar um cemitério. 
“A morte é algo inevitável e todos um dia vamos passar 
por ela. Então, é necessá rio que se pense também no 
lugar de nosso repouso final. As pessoas têm medo de 
ouvir falar de morte e ce mitério, mas é uma realidade 
irreversível”, sublinharam. “Esta é uma cidade nova e 
de grande dimensão. Os fu turos moradores devem 
ser enterrados aqui, porque em Luanda os cemitérios 
já es tão repletos e alguns estão fechados”, disseram as 
nos sas fontes, entre elas, alguns religiosos que não se 
quise ram identificar. 
Refira-se que a cerimónia de segunda-feira ficou marcada 
pela, primeira, entrega for mal de 3.180 apartamentos e 
48 lojas, distribuídos por 115 edifícios e 10 quilo me tros 
de estradas. 
Para Dezembro deste ano, segundo o PCA da Sonangol, 
Manuel Vicente, que fez igualmente a entrega da “chave 
da cidade” ao Pre sidente da República, José Eduardo 
dos Santos, está ainda programada a entrega de mais 218 
edifícios, o que corresponde a seis mil 130 apartamentos 
e 78 lojas. 
A conclusão da primeira fase do projecto está prevista 
para Outubro do próximo ano, com a construção de 
mais 377 edifícios, que vão permitir atingir mais 10 mil 
692 apartamentos e 120 lojas. 

6.10  Apartamentos na cidade do 
Kilamba podem custar até 300 mil 
dólares
Novo Jornal 
15 de Julho de 2011

O Presidente da República inaugurou esta semana a 
primeira fase da construção da cidade do Kilamba. Os 
preços dos apartamentos ainda não foram revelados, 
mas estima-se andarão à volta dos 100 mil e os 300 mil 
dólares norte-americanos. 
A ODADE DO KILAMBA é O maior projecto habi-
tacional alguma vez construído no país, segundo os 
men tores do projecto. Reduzir o défice habitacional é o 
objectivo estratégi co do Executivo. 
A implantação do projecto coube ao então Gabinete 
de Reconstrução Nacional (GRN), com o auxilio 
da Sonangol na parte final, que em Outubro do ano 
passado transferiu a responsabilidade para a sua subsidi-
ária – Sonangol Imobiliária, a quem também compete a 
comercialização dos apartamentos. 

A cidade do Kilamba está localizada a aproximadamente 
20 quilómetros a sul do centro da capital, Luanda. O 
projecto global foi concebido para se desenvolver em 
três fases, com a previsão de um total de 80.000 apar-
tamentos, numa área de 54 quilóme tros quadrados. 
A primeira fase desenvolve-se numa parcela de 906 hec-
tares e contempla a construção de 20.002 apartamen-
tos, 24 jardins-de-infância, nove es colas primárias e 
oito secundárias. Possui ainda reserva de espaço para a 
construção de um hospital, quatro clínicas, 12 centros 
de saúde, três instituições financeiras, estações de cor-
reios, postos de abastecimento de combustível, unidades 
e esquadras de polícia, quartéis de bombeiros, parques 
de estacionamento e outras estruturas. 
A nova centralidade do Kilamba contempla ainda infra-
-estruturas básicas, como rede viária, drenagem de águas 
pluviais e águas residuais para 35.000 metros cúbicos 
por dia, tendo também subestações de ener gia eléctrica 
e rede de distribuição, telecomunicações e terminais de 
transportes públicos. 
O projecto é uma parceria público-privada, que abrange 
diversas ver tentes, incluindo projecto de en genharia, 
construção de edifícios, infra-estruturas viárias e 
hidráuli cas.
No dia da inauguração, os presentes queriam ouvir expli-
cações do Presidente do Conselho de Administração da 
Sonangol-PCA sobre os critérios e os preços a serem 
implementados para a aquisição dos imóveis, facto que 
não aconteceu, uma vez que Manuel Vicente, durante 
a sua apre sentação, apenas se limitou a fazer uma breve 
resenha da evolução do projecto. 
Nas conversas de bastidores no seio de membros do 
Executivo, e não só, presentes na cerimónia, o Novo 
Jornal apercebeu-se que os aparta mentos poderão ser 
comercializados a valores que oscilam entre os 100 a 300 
dólares norte-americanos. 
Na expectativa de confirmar estes valores, a nossa repor-
tagem procu rou ainda ouvir o porta-voz da $Sonangol, 
João Rosa Santos, que não confirmou nem desmen-
tiu, limitan do-se somente a dizer que não con vinha 
passar qualquer informação, uma vez que o responsável 
máximo 
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6.11  GIKA engavetado na ANIP
NOVO Jornal
15 de Julho de 2011

O PROJECTO imobiliário Coman dante Gika, em 
Luanda, está en gavetado há três anos na Agência 
Nacional de Investimento Priva do (ANIP). O investi-
mento de 650 milhões de dólares é uma iniciati va do 
grupo Gema e contempla a construção de uma zona 
residen cial, escritórios, um hotel e um centro comercial. 
Esta é uma situação que os promo tores do projecto 
encaram com al guma insatisfação devido aos con-
tratempos que a não aprovação do mesmo tem provo-
cado a nível de angariamento de financiamento, o que 
tem contribuído para os atra sos que o Comandante 
Gika tem re gistado. 
“Estes projectos, embora nacionais e de grande dimen-
são, dependem do apoio ou da concertação de vá rias 
estruturas”, disse ao Novo Jornal o presidente do con-
selho de ad ministração do grupo Gema, José Leitão. O 
que não tem acontecido com a ANIP, entidade respon-
sável pela aprovação ou não dos investi mento de inicia-
tiva privada feitos em Angola. 
“Há mais de três anos que demos entrada do projecto na 
ANIP e até agora ainda não foi aprovado. O que natu-
ralmente prejudica o re curso a financiamentos bancários 
quer nacionais, quer estrangei ros”, explicou o homem-
-forte do grupo Gema. 
Apesar da não aprovação do refe rido projecto a cons-
trução não fi cou dependente de uma assinatura e a edi-
ficação começou há cerca de dois anos com os riscos 
daí ineren tes. “Tínhamos que começar. Assu mimos os 
riscos”, frisa Leitão. 
Um quadro sénior da ANIP disse a este semanário que, 
ao abrigo da anterior lei de investimento pri vado, os pro-
jectos desta dimensão eram aprovados pelo Conselho de 
Ministros. A Agência Nacional de Investimento Privado 
funcionava apenas para dar o seu parecer. Ou seja, o 
projecto entrava na ANIP e era discutido com o investi-
dor, só depois de concluída favoravelmen te a negociação 
é que era enviado ao Conselho de Ministro para a sua 
aprovação. “0 que poderá ter acon tecido neste caso é que 
a negocia ção entre a ANIP e o grupo Gema talvez não 
tenha sido concluída”, explicou o técnico da agência. 
Engana-se quem pensa que a res ponsabilidade dos 
atrasos na con clusão daquilo que é tido como o maior 
projecto imobiliário de ini ciativa privada em construção 
no país é um exclusivo da ANIP. A fal ta de financia-
mento também obri gou a “reajustamentos estruturais 
no horizonte temporal (dois anos) em que o projecto 
deveria se de senvolver”. As taxas de juros proi bitivas no 
país obrigaram a uma engenharia financeira com recur-
so a outros mercados onde os ju ros sejam mais aceitáveis. 
“As difi culdades na concessão de vistos de trabalho para 
os trabalhadores es trangeiros também dificultaram o 

cumprimento dos prazos”, explica José Leitão. 
Assim, o grupo Gema espera con cluir parcialmente o 
projecto imo biliário Comandante Gika em Maio do 
próximo ano, com a excepção do hotel. 

Gema e edifer consoudam parceria 
O grupo Gema, liderado por José Leitão e o grupo de 
construção por tuguês Edifer assinaram um acordo de 
cooperação estratégica para re forçar as suas posições nas 
empre sas em que já eram associadas. A ideia é desenvol-
ver novos projectos de infra-estruturas para além dos que 
já estão a implementar no país. Com este pacto, deixa 
de existir um sócio maioritário nas sociedades criadas 
pelos dois grupos e que já operam no nosso mercado nas 
áreas da construção civil. A Edifer Ango la, Construções 
Fortaleza, Tecnasol Angola e Edimetal Angola, passam 
a ser repetidas na sua titularida de em 50% cada pelos 
dois grupos (Gema e Edifer), o que não acontecia até 
então. 
Quanto aos órgãos de gestão, a Edifer Angola e as 
Construções Forta leza passam a ser comandadas por 
António Gomes Furtado. 
Da parceria já existente entre os dois grupos resulta 
um volume de negócios em Angola de 174 milliões de 
dólares e uma carteira de enco mendas até final do ano 
de 320 milhões de dólares. 
O grupo Gema é uma sociedade de direito e capitais 
exclusivamente angolanos e tem um volume de ne gócios 
de 1,5 milliões de dólares. Tem participações activas na 
distri buição automóvel, indústria cerve jeira, no sector 
imobiliário, logísti ca e sector petrolífero. E conta com 
investimentos em curso na agro-indústria, indústria 
cerâmica, servi ços petrolíferos especializados, cimentei-
ras, metalo-mecânica ligeira e indústria siderúrgica. 
Por sua vez, o grupo Edifer é um dos principais grupos 
construtores por tugueses, que desenvolve activida des 
nas áreas da construção civil e obras públicas, fundações 
e geotec nia, reabilitação, metalo-mecânica e carpinta-
ria, construção ferroviária, espaços verdes, concessões e 
imo biliário. 
O volume de negócios da Edifer ron da os 404 milliões 
de euros. 
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6.12  Regras para aquisição de 
habitações
Novo Jornal 
15 de Julho de 2011

O EXECUTIVO ANGOLANO definiu as condições 
para o início da comercia lização e venda de imóveis 
habita cionais e comerciais, e terrenos para iniciativas 
diversas. 
No total serão 30 mil a serem comer cializados até 
Dezembro de 2012, e milhares de quilómetros quadra-
dos de terrenos para iniciativas diversas, públicas e pri-
vadas, nas cidades de Kilamba e Cacuaco. 
Para o efeito, o Executivo adoptou um regime finan-
ceiro e de comercia lização que prevê o envolvimento de 
instituições financeiras, bancárias e não bancárias, nas 
operações de crédito e de financiamento a longo prazo, 
como uma das opções para a aquisição de habitação. 
O referido regime estabelece crité rios mínimos de 
admissão no acesso à habitação construída no âmbito 
do Programa Nacional de Habita ção, que se resumem a: 
ser cidadão angolano, possuir residência per manente em 
Angola, não possuir casa própria e ter um contrato de 
trabalho permanente ou de longo prazo. 
Em relação ao regime financeiro e de comercialização, o 
Programa Nacional de Urbanismo e Habitação define o 
modo como o cidadão pode ter acesso à aquisição de uma 
casa, o modelo de registo da propriedade dos imóveis e 
obter a redução da des pesa fiscal e tributária da habita-
ção. Segundo o comunicado, uma atenção especial está 
a ser dada ao registo de propriedade dos imóveis, através 
da definição do desenho e do modelo dos documentos, e 
à informatização dos processos de concessão dos títu los 
de propriedade, com a finalidade de garantir a segurança 
jurídica do titular. 
A pensar na celeridade da tramitação do processo de 
aquisição de habita ção, o Executivo criou o Guichet 
único do Imóvel e está a instalar cartórios locais nas 
proximidades das novas centralidades, com os quais 
espera “aliviar a pressão sobre as conserva tórias já exis-
tentes, tornando célere o processo de registo e reduzindo 
a potencial burocratização”. 
O Executivo reafirma o compromisso de desenvolver 
esforços para assegu rar o “cumprimento escrupuloso do 
processo de aquisição de habitação, de modo a não per-
mitir e a dissuadir eventuais casos de açambarcamento 
e de especulação imobiliária, através de práticas comer-
ciais desleais e le sivas ao normal funcionamento das ins-
tituições e dos mercados”. 
O documento esclarece que compete à Sonangol, 
EP, através da sua subsi diária exclusiva, a Sonangol 
Imobiliária e Propriedades, Lda. (SONIP) e à KORA 
Angola a divulgação dos por menores sobre a promoção, 
comer cialização e venda de cerca dos 200 mil fogos habi-
tacionais actualmente em construção em todo o país. 

Qdade tem presidente 
Joaquim Baltazar de Oliveira é o presidente da cidade do 
Kilamba, naquilo que o ministro da Adminis tração do 
Território considera um “ensaio de modelo autárquico”. 
O gestor será coadjuvado por um vice-presidente e 
chefes de reparti ção, tendo sido já empossadas as de 
Estudos e Planeamento Urbanístico, Epandi Antónia 
Van-Dúnem, e de Gestão Urbanística, Djamila Franco. 

6.13  A cidade de Kilamba 
Novo Jornal 
15 de Julho de 2011

CONSTRUIR UMA CIDADE de raiz para fa zer face 
aos problemas de urbanismo de Lu anda é um grande 
passo. E nisso o Executi vo (ou a designação que nos 
dias se usa em vez de governo) tem todas as razões 
para festejar. Kilamba é um projecto gigantesco que, 
do ponto de vista meramente urbano, só peca por ser 
tardio e insuficientemen te ambicioso. Kilamba é desde 
a indepen dência a primeira intervenção de vulto do 
Estado angolano na procura de uma solu ção consistente 
e duradoura para o proble ma urbano. Porém, Kilamba 
não é ainda a nova capital de Angola, ideia que tem cir-
culado há vários anos (e que já foi inclusi ve apresentada 
em projecto pelo arquitec to fiofa Real). 
O que me preocupa em toda essa febre à volta da cidade, 
porém, é a falta de refle xão sobre o que há-de se fazer 
com a mes ma. Não existe quase informação nenhuma 
sobre a cidade (um projecto que consome milhões de 
dólares não disponibilizou di nheiro para a construção 
de uma página na Internet) e a informação que chega 
aos meios de comunicação social é contraditó ria. É 
difícil encontrar respostas, por exem plo, para perguntas 
respeitantes ao modelo de administração da cidade. 
A motivação do executivo em construir Kilamba deve 
estar em consonância com uma importante tendên-
cia do urbanismo, mui to em voga hoje em países em 
desenvolvi mento. A ideia de construir de raiz gigan-
tescas urbes é coisa do passado. O que mais se faz agora é 
intervir sobre pequenas par celas e criar modernos pólos 
urbanos que ofereçam serviços para a mais sofisticada 
e activa parte da população. Ou seja, pó los com gestão 
autónoma que guindem o desenvolvimento de regiões 
inteiras. Cai ro construiu dezenas de projectos dessa 
natureza (houve até um magnata Egipto que tentou há 
tempos vender uma dessas ideias ao Executivo, que foi 
anunciada co mo Sambizanga XXI, de que nunca mais 
se ouviu falar). 
A Índia está a construir, por exemplo, o mais ambicioso 
desses projectos, uma cida de chamada Lavasa (podem 
ver aqui: www. lavasa.com), que será a primeira cidade 
do mundo toda ela construída à base do novo urba-
nismo – escola arquitectónica em vo ga nos anos vinte, 
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antes que a preocupação com o automóvel se tornasse a 
razão ser do planeamento urbano. É uma cidade ecoló 
-9Íca, dominada por áreas verde extensos troços pedo-
nais, baixo consumo de ener gia e transportes movidos à 
electricidade. O nosso vizinho Congo Democrático, por 
exemplo, está a desenvolver um projecto menos ambi-
cioso, mais à linha do Dubai  igualmente construído por 
chineses – chamado La Cité du Fteuve (que pode ser 
con sultado aqui: www.lacitedufleuve.com) 
Ao contrário de Kilamba, esses projectos são claramente 
guiados pelas leis do mer cado. Lavassa vai ser a pri-
meira cidade no mundo administrada por um consór-
cio in ternacional. Ou seja vai ser uma cidade pri vada. 
A Cité do Fteuve, por exemplo, está a ser desenvolvida 
por um grupo de em presas africanas de várias partes 
do mun do, particularmente de outros países africanos, 
como a Zâmbia.
As primeiras notícias postas a circular so bre Kilamba 
apontavam para a direcção do consórcio. Está adstrita 
à administra ção da Sonangol-Imobiliária, e quando se 
fez conhecer que teria um presidente (no tícia que só 
chegou na semana da inaugu ração) deixou-se a ideia de 
que Kilamba te ria um modelo administrativo diferente 
do resto do país. Só mais recentemente é que Bornito 
de Sousa, ministro da administração interna, veio a 
público dizer que se ia “ensaiar” em Kilamba o modelo 
autárquico (que se conforma com a constituição, mas 
que é quanto a mim apenas uma forma de adiar a eleição 
dos governadores provin ciais por sufrágio universal). 
As dúvidas que ainda tinha que Kilamba é mais um 
projecto político que económi co dissiparam-se quando 
surgiu informa ção sobre as condições de acesso à 
proprie dade. Os candidatos têm de ser angolanos e ter 
residência permanente em Angola (a gramática do texto 
não me permitiu saber se as duas orações tinham uma 
relação de subordinação ou coordenação, ou seja: diz 
o texto que é preciso ser simultaneamente angolano e 
viver em Angola, ou que é preci so ser angolano “ou” ter 
residência em An gola?). De qualquer forma o projecto 
afasta muito potenciais investidores, pessoas que – não 
viveram ou nunca estiveram em Ango la sequer, mas 
que ainda assim podem jul gar um bom negócio ter pro-
priedade em Angola. Não parece, por outro lado, que 
Kilamba se ja um projecto social. Lê-se também que as 
condições de acesso seja que os candidatos não tenham 
casa própria (afastando outros investidores angolanos) 
e sejam emprega dos e com -acesso a crédito bancário 
(afas tando milhares de angolanos cujas casas foram des-
truídas para que esse empreendimento fosse erguido). 
Ainda assim, acho que Kilamba é motivo para festa. 
Embora o mais importante se ja que se termina a cons-
trução da cidade e sobretudo que se evite a maldição de 
Luanda: uma cidade que não foi construída por ango-
lanos, e que entrou em crise mal foi abandonada pelas 
pessoas para as quais a cidade foi construída. 

6.14  Executivo preconiza aumento 
gradual de novos focos
Jornal O Independente
16 de Julho de 2011

A Política Habitacional do Executivo da República de 
Angola preconiza o aumento gradual da oferta de novos 
fogos habitacionais para progressivamente satisfazer 
a sua procura por todos os estratos sociais e níveis de 
rendimento dos cidadãos. Em 2010, a Sonangol E.P., 
através da sua subsidiária exclusiva, a Sonangol imobi-
liária e Propriedades, Lda. (Sonip), foimandatada para 
concluir tais projectos. 
O Programa Nacional de Urbanismo e Habitação inclui 
igualmente a construção em todo o país de casas eco-
nómicas, a autoconstrução dirigida e a construção de 
casas evolutivas para os cidadãos de menor rendimento, 
no meio rural e na periferia dos centros urbanos. Assim 
estão criadas as condições necessárias para que se dê 
início à comercialização e venda de fogos habitacionais 
(imobiliário habitacional); fogos comerciais (imobiliário 
comercial) e terrenos para iniciativas diversas. 
Deste modo, o mercado imobiliário passa a contar com 
mais 3.180 novos fogos habitacionais, de um total de 
30 mil que serão comercializados até Dezembro de 
2012; com 40 lojas comerciais de um total de 240 e com 
milhares de quilómetros quadrados de terrenos para 
iniciativas diversas, públicas e privadas, na Cidade de 
Kilamba e na vila de Cacuaco. 
Para o efeito, o Executivo adoptou como parte integrante 
do seu Programa Nacional de Urbanismo e Habitação 
um Regime Financeiro e de Comercialização, que prevê 
o envolvimento de instituições financeiras, bancários e 
não bancárias, nas operações de crédito e de financia-
mento a longo prazo, como uma das opções para a aqui-
sição de habitação. O referido regime estabelece critérios 
mínimos de admissibilidade de acesso à habitação cons-
truída no âmbito do Programa Nacional de Habitação, 
que se resumem a: ser cidadão angolano, possuir resi-
dência permanente em Angola, não possuir casa própria 
e ter um contrato de trabalho permanente ou de longo 
prazo. 
O Regime Financeiro e de Comercialização define 
igualmente o modo como o cidadão poderá ter acesso à 
aquisição de uma habitação, o modelo de registo da pro-
priedade dos imóveis e como obter a redução da despesa 
fiscal e tributária da habitação. O Executivo presta uma 
atenção especial ao registo da propriedade dos imóveis, 
definindo o desenho e o modelo dos documentos e an 
informatização dos processos de concessão dos títulos de 
propriedade, com a finalidade de garantir a segurança 
jurídica do título de propriedade. 
Inscreve-se também neste sentido a criação do Guichet 
Único do Imóvel e a instalação de cartórios locais nas 
proximidades das novas centralidades, a fim de se aliviar 
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a pressão sobre as conservatórias já existentes, tomando 
célere o processo de registo e reduzindo a potencial 
burocratização. É visível que o Executivo declara que 
desenvolverá esforços no sentido do cumprimento escru-
puloso do processo de aquisição de habitação, de modo a 
não permitir e a dissuadir eventuais casos de açambarca-
mento e de especulação imobiliária, através de práticas 
comerciais desleais e lesivas ao normal funcionamento 
das instituições e dos mercados. 
Entretanto, a Sonangol. Ep, através da sua subsidiária 
exclusiva, a Sonangol Imobiliária e Propriedades, Lda. 
(Sonip) e a KORA Angola divulgarão, conforme os seus 
respectivos programas e estratégia de comunicação, os 
detalhes sobre a promoção, comercialização e venda de 
cerca dos 200.000 fogos habitacionais actualmente em 
construção em todo o país. 

6.15  Kilamba: a espera do mercado 
imobiliário
Jornal o País 
16 de Julho de 2011

Cento e 15 prédios, com um total de 3180 aparta-
mentos, foram entregues esta segunda – feira, no âmbito 
da inauguração da primeira fase da Cidade do Kilamba, 
numa cerimónia cujo corte da fita coube ao Presidente 
da Repú blica, José Eduardo dos Santos. 

Prevê-se que os referidos imóveis, que estão situados no 
recém -criado município de Belas, beneficiem mais de 
19 mil pessoas, de um total de ISO mil que poderão 
residir nesta nova centralidade. 

Os prédios estão integrados em quatro quarteirões, 
equipados com quatro jardins-de-infância, duas escolas 
primárias e uma secundária. A arquitectura dos edifí-
cios, se gundo informações avançadas pelo Grupo de 
Revitalização e Execução da Comunicação institucio-
nal da Administração (GRECIA), incorpora suportes e 
canalização para os apa relhos de ar condicionados.
 
“A inauguração da Cidade do Kilamba é um motivo de 
orgulho e de grande satisfação, para mim e para todos 
os membros do executi vo”, realçou o Chefe de Estado, 
José Eduardo dos Santos, acrescentando que “é o maior 
projecto habitacio nal jamais construído em Angola e 
constitui, à escala global, um profundo exemplo da polí-
tica social levada a cabo no pais para resolver o défice 
habitacional”. 

José Eduardo dos Santos salien tou ainda que com a 
abertura do Kilamba os seus futuros habitantes irão 
dispor, além de um lugar para morar, de diversos ser-
viços admi nistrativos e comerciais, escolas, centros de 

saúde e áreas de lazer, num espaço saudável e com segu-
rança organizada. 

“Vamos ensaiar aqui um novo modelo de gestão urbana, 
que seja funcional, simples, racional, transparente e 
cumpridor das suas atribuições, capaz de encontrar as 
melhores soluções para melhorar a qualidade de vida 
dos cidadãos”, acrescentou o Presidente da Repú blica. 
Prevê-se que, até Dezembro deste ano, sejam entregues 
mais 218 prédios, o que corresponde a mais oito quar-
teirões, que represen tam 6.894 apartamentos. Segundo 
estimativas, elas poderão beneficiar mais de 40 mil 
pessoas, numa zona onde haverá mais oito creches, 
qua tro escolas primárias e duas secun dárias, de acordo 
com informações avançadas no dia da inauguração. 

A primeira fase da Cidade do Kilamba, inaugurada esta 
semana pelo Presidente da República, estará concluída 
apenas em Dezembro do próximo ano, quando totali-
zarem 20.002 apartamentos para um total de 120 mil 
pessoas. 

Na segunda fase serão erguidos mais 40 mil apartamen-
tos e na terceira e última fase mais 20 mil, totalizando 
um total de SOO mil beneficiários, que viverão em 
locais construídos na base de normas universais. 

A referida circunscrição contará no final com um total 
de 24 jardins-de -infância, 17 escolas entre primárias e 
secundárias, áreas de lazer e des portivas, hotelaria e res-
tauração. O projecto Cidade do Kilamba, que é uma 
parceria público privada, inclui ainda zonas reservadas 
para comércio disponíveis para o sector privado, vias 
primárias e secundárias, hospitais, clínicas e conta -se 
com um mínimo de 12 centros de saúde públicos. 

Também já estão prontas para utilização as estações de 
tratamento de água potável e a de tratamento de águas 
residuais (ETAR), assim como duas subestações eléctri-
cas para o fornecimento de energia à cidade. 

Selecção de mão-de-obra 
O presidente do conselho de admi nistração da Sonangol 
e do conse lho de gerência da SONIP, Manuel Vicente, 
conta que a construção do empreendimento começou 
em 2008, na sequência das orientações ema nadas pelo 
Presidente José Eduardo dos Santos e coordenação do 
extinto Gabinete de Reconstrução Nacional, dirigido na 
altura pelo chefe da Casa Militar da Presidência, general 
Hélder Vieira Dias.

No segundo semestre de 2010, a SONIP, subsidiária da 
Sonangol para a área imobiliária assumiu a responsa-
bilidade da coordenação da constru ção da Cidade do 
Kilamba. Manuel Vicente salientou que na cerimónia 
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desta segunda-feira estavam a ser entregues os edifícios e 
apartamentos já citados, assim como 10 quilómetros de 
estrada e 48 lojas. 
“Devido aos prazos inicialmen te definidos, o enquadra-
mento de mão-de-obra nacional ficou aquém do que 
esperávamos, pelo que, não obstante a ligeira dilatação 
dos prazos de execução e de modo a aumentar mos o 
volume desta mão-de-obra e sua capacitação, temos con-
firmado para as próximas fases o aumento significativo 
da formação no local de trabalho, importando somente 
o pessoal expatriado para enquadra mento”, garantiu 
Manuel Vicente. 

O PCA da Sonangol, que hoje coordena o processo de 
construção dos edifícios e outras obras sociais naquela 
parcela de Luanda, reiterou a disponibilidade para tudo 
fazer para se vencerem os desafios que ainda se colocam. 

A construção está a cargo da cons trutora chinesa 
CITIC, que conta com outros subempreiteiros e consul-
tores neste desafio que só terminará com o alojamento 
no local de meio milhão de pessoas. 

Mais centralidades à vista 
O Presidente da República explicou que cerca de 12 
centralidades ou cidades satélite de diversos tamanhos 
foram projectadas pelo então Gabinete de Reconstrução 
Nacional para serem construídas faseada mente nas 18 
províncias. Em curso, segundo o chefe do Executivo, 
estão as de Luanda, Bengo, Cabinda e Lunda Norte. 

Os projectos das centralidades do Zaire, Malanje, 
Cuando Cubango, Namibe, Huíla, Benguela e Lunda 
Sul também foram apresentados a investidores privados. 

6.16  Policias negociam casa do zango
Jornal agora do dia16
 de Julho de 2011

Os ex-moradores da Boavista transferidos compulsi-
vamente para uma zona baldia trans formada em área 
habita cional no Zango, mas sem condições das que 
tinham antes do desalo jamento, denunciam ac tos de 
intimidações perpetrados por ele mentos afectos à Inves-
tigação Criminal da esquadra policial da quela zona 
Identificados apenas por Bruno e Machado, os agentes 
são acu sados de desenvolver uma campanha de medo 
entre os bene ficiários do Programa de Realoja mento da 
População (Prp), do governo provincial de Luanda (Cpl) 
e da direcção provincial da Assistência e Reinserção 
Social (Dpars). 
Em causa estará a venda de imóveis a pessoas estranhas 
e os moradores defendem-se com o facto de que o Prp, 
iniciado em 2003, não foi bem conduzido, vis to que 

muitos dos novos Í1:1quili nos, em função do agregado 
familiar teriam de receber casas mais espaçosas. 
“Somos da Boavista, Via So nils. Quando chegamos 
aqui não encontramos o que nos promete ram durante 
as negociações e muitos tiveram de ocupar as ca sas e eu 
também ocupei uma, mas para a minha surpresa pas-
sados estes anos todos aparecem eventilais proprietários 
da casa com documentos duvidosos a justificar a sua 
titularidade”, dis se um dos ofendidos. 
Embora a situação se arraste há vários anos, em 2011, o 
quadro mudou com a entrada em cena de dois supostos 
agentes da autori dade a desempenhar o papel de nego-
ciadores e fiscalizadores em conluio com a Casa Técnica, 
enti dade gestora de imóveis do Zan go, a encabeçarem 
negócios de casas e terrenos na zona. 
Os visados são unânimes, en quanto os supostos donos 
das ca sas não apresentarem documentos da Via Sonils e 
um certificado do Cpl e da Dpars, não arredamos o pé 
em nenhum destes imóveis, vis to que todos os inquili-
nos têm uma nota de titularidade provisória. 
“Fomos mal reassentados e já apresentamos várias recla-
mações e ninguém nos ouviu”, acrescenta Alfredo, como 
prefere ser tratada a nossa fonte, que ao mesmo tempo 
acredita que os dois alegados polí cias, terão protago-
nizado inúme ros actos ilegais que culminaram com a 
soltura do ex-vice-presiden te da Associação “N guami 
Maka”, um parceiro negocial entre os cam poneses e a 
Casa Técnica, acusado de desvio de dinheiro dos campo-
neses da área. 
O jogo remonta há anos, mas apenas em 2011 as recla-
mações subiram de tom, colocando no ce nário aparentes 
agentes da autori dade como intermediários do negócio 
de imóveis. 
“Vivo aqui desde que vim da Boavista e nunca apareceu 
nin guém a dizer que a casa era sua pertença, mas há 
uns meses apa receu um grupo de indivíduos com mate-
rial de construção para fazer os acabamentos da casa. A 
esposa ligou para mim aflita e cheguei a casa e pedi as 
informa ções necessárias e o suposto proprietário perce-
beu que tinha sido uma burla, depois de ter pago 27 mil 
dólares por uma casa já habi tada”, lembrou. 
Assegurando que ficou a saber por outras fontes que o 
processo tinha a chancela de Bruno e Ma chado com o 
apoio de alguns membros da Casa Técnica, entida de 
sem poder de decisão na ce dência das residências. 

“Estão a vender muitas casas. 
Como é que nós que saímos da Boavista ainda conti-
nuamos a minguar e os que estão na cidade recebem as 
casas, isso não pode ser”, concluiu. 
O Cpl, conhecedor da situação, ainda não reagiu oficial-
mente, ca bendo agora aos responsáveis pelo Zango a sua 
legalização con soante as listas existentes. 
O comando municipal da Polí cia de Viana prome-
teu esclarecer a situação nos próximos dias, vis to que 



Development Workshop — CEDOC 07/2011 — 84  

as queixas dos moradores já se tornam frequentes, 
denun ciando agentes policiais destaca dos naquela 
circunscrição. 

6.17  “A cidade do kilamba vai beneficiar 
apenas os ricos”
jornal angolense 
de 16 a 23 de 2011

Foi inaugurada, recentemente, a nova cidade do 
Kilamba, que tem 115 prédios com apartamentos 
prontos a habitar. É o maior projecto habitacional cons-
truído em Angola nos últimos anos e está a gerar muita 
expectativa, visto que são milhares os angolanos que 
têm o sonho de ter casa própria. Para medir a pulsação 
no que toca as expectativas demos voz a população 
“A distribuição será desonesta, porque sempre foi assim” 
Gervásio José, 30 anos, estudante de Direito.

“Nesta cidade não haverá casas para jovens, porque esta 
é a realidade do nosso país. A distribuição das mora-
dias será desonesta, como sempre, os que já possuem são 
os mesmo que vão adquirir e os que não têm perma-
necerão assim. Para se reverter este quadro, a distribui-
ção deveria ser feita para a camada mais desfavorecida, 
muitos jovens estão desempregados, acredito que o valor 
que devem estipular para as rendas deve ter em conta 
o salário mínimo”. “Esta cidade foi mal construída” 
Guimarães da Silva, 29 anos.

“A cidade foi mal construída. Quem construiu não se 
certificou do que estava a fazer, porque os chineses têm 
o hábito de economizar e usam material de pouca qua-
lidade. Em Angola não há um instituto que responde 
pela qual idade da mercadoria ou de matérias de constru-
ção. Estas residências não foram feitas a contar com as 
pessoas que não estão a comer e beber, mas é feita para 
aqueles que já estão no poder”. 

“Tenho mais de cinquenta anos, mas até agora não 
tenho uma casa própria, por isso penso que essas casas 
deviam ser dos pobres, como eu, mas desconfio que a 
distribuição não será justa. 
Sugiro que o Governo dê prioridade aos funcionários 
públicos, podemos pagar as casas por prestações, como 
nos outros países, deviam cobrar cinquenta dólares por 
mês”.

“O Governo tem que nos oferecer as casas” António 
Jorge, vendedor ambulante 
“Acho que estas casas deveriam ser para os jovens, é isso 
que nós esperamos. Quanto a distribuição, não deveria 
pagar as residências porque quem construiu é o Governo 
e o Governo pertence ao povo. Muitos jovens, como são 

desempregados, como é que nos vão cobrar? Será que 
também não temos direito de ter uma residência? 

“A distribuição não será transparente” Teresa Hebo, 
estudante. 
Se o governo não poder oferecer as casas, pelo menos 
que faça um preço razoável, para que os jovens possam 
tam bém obter estas residências. Sugiro que o pagamento 
seja a prestação no valor de cento e cinquenta dólares 
por mês, de acordo com o salário de cada um. Não acre-
dito muito que a distribuição seja transparente, porque 
tenho colegas meus que já solicitaram casas, mas não 
lhes cederam. 

“Tudo isso não passa de uma fachada” Amónio 
Francisco, 52 anos, comerciante 
“Os beneficiários serão os próprios dirigentes, pôr a 
camada baixa será muito difícil, porque as casas estão n 
caras. Eles já sabem como vão fazer a distribuição, vão 
favorecer os seus familiares. Tudo isso não passará de 
uma f da, é apenas para dizer que o governo está a fazer 
alguma coisa para o povo. 

“Deveriam dar oportunidades aos jovens” Ana Correia, 
trabalhadora 

Seria bom que dessem Oportunidade aos jovens para 
adquirir essas residências e, principalmente, as pessoas 
de baixo nível. Para uma pessoa que aufere cem mil 
kwanzas, pagaria quarenta e cinco mensalmente e se 
ganhar trezen tos dólares pagaria no mínimo cem dólares 
de prestação. 

“Acho que é um bom projecto” Domingas Maravilha, 
43 anos, trabalhadora 

“Acho que é um bom projecto e gostaria que essas casas 
chegassem para rodas as pessoas que vivem em condi-
ções precárias, porque muitos possuem muitos filhos e 
não cabem todos por falta de espaço e isso poderá pro-
vocar out ros problemas. O Governo deveria adoptar 
o sistema de pagamento de prestações, para apoiar as 
pessoas que não têm possibilidades”. 

“Os nossos governantes são muitos oportunistas” José 
Carlos, 50 anos, Funcionário público 

“Peço que haja transparência no acto da distribuição das 
residências, porque nas questões de casas o estado a atri-
buir sempre casas que constrói para as pessoas amigas e 
familiares, pessoas que já têm. Por isso, peço que desta 
vez haja mais transparência e honestidade na altura das 
vendas, apesar de não acreditar muito nisso, Dor, gover-
nantes são muito oportunistas”. 
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“Já começaram a campanha eleitoral” Aurélio Isaac, 35 
anos.

“Tudo isso não passa de uma política para convencer o 
povo a votar nas eleições do ano que vêm. Porquê que 
só esperam quando as eleições estão próximas para fazer 
isso? Estas casas deveriam ser oferecidas, onde vamos 
tirar din heiro para pagar? o direito é para todos”. 

“Tudo isso não passa de uma propaganda para conse-
guir votos” Samuel Victor, 38 anos 
“Tudo isso não passa de uma propaganda para conseguir 
votos. Na minha opinião, cada casa deveria ser vendida 
a mil e quinhentos dólares ou dois mil, no máximo. 
Também o preço deveria ser de acordo com o salário 
de cada pes soa. Aquela pessoa que ganha quinhentos 
dólares pagaria cem de prestação”. 
 
“Nós, que não temos dinheiro, estamos mal” Manuel 
Francisco, 31 anos, Protecção Física 

“Para aqueles que têm muito dinheiro estão bem, mas 
nós, que não temos, estamos mal. As coisas não vão 
mudar nesse país, só para aqueles que têm. As casas 
deveriam ser pagas a prestação de cinquenta dólares por 
mês. 
“Já começaram a campanha eleitoral” Aurélio Isaac, 35 
anos.

“Tudo isso não passa de uma política para convencer o 
povo a votar nas eleições do ano que vêm. Porquê que 
só esperam quando as eleições estão próximas para fazer 
isso? Estas casas deveriam ser oferecidas, onde vamos 
tirar din heiro para pagar? o direito é para todos”. 

“Tudo isso não passa de uma propaganda para conse-
guir votos” Samuel Victor, 38 anos 
“Tudo isso não passa de uma propaganda para conseguir 
votos. Na minha opinião, cada casa deveria ser vendida 
a mil e quinhentos dólares ou dois mil, no máximo. 
Também o preço deveria ser de acordo com o salário 
de cada pes soa. Aquela pessoa que ganha quinhentos 
dólares pagaria cem de prestação”. 

6.18  Desvendado o “segredo” da nova 
centralidade
Jornal angolense
de 09 a 16 de julho de 2011

Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola 
(Sonangol), gestora do empreendimento, agendou para 
a próxima se mana a inauguração de mais uma fase da 
nova centrali dade do Kilamba Kiaxi. Se gundo soube 
este jornal, o corte da fita será feito pelo Chefe de Estado, 
José Eduardo dos Santos.
 
Não obstante a isso, oito blocos com 218 novos edifí cios 
estarão concluídos até Dezembro deste ano naquilo que 
é a nova centralidade do Kilamba Kiaxi, no âmbito da 
segunda fase da implemen tação do projecto, em curso 
desde 2007. 

Segundo dados da So nangol, serão igualmente en tregues 
às autoridades an golanas oito jardins-de-infân cia e seis 
escolas entre pri márias e secundárias. 
A terceira fase está previs ta para Outubro de 2012 e con-
templará 377 edifícios, 12 jardins infantis, seis esco las 
primárias e três secundá rias. 
 
A primeira fase foi con cluída em Março deste ano e con-
sistiu na entrega de 115 edifícios. Após concluídas as três 
fases, a nova cidade do Kilamba Kiaxe albergará 485 mil 
famílias. 
Situada nas redondezas do Estádio Nacional 11 de 
Novembro, a nova centrali dade do Kilamba Kiaxi está 
erguida numa área global de três milhões e 200 mil 
metros quadrados e inclui habita ções, escolas, creches, 
estra das e estruturas para o for necimento de água e 
energia. 

A Nova Cidade do Ki lamba Kiaxi surgiu de uma par-
ceria público/privada e abrange a edificação de vinte 
mil apartamentos espaçosos dos tipos T2, 13 e T4, 24 
creches e jardins infantis, no ve escolas primárias e oito 
se cundárias, parques de estacionamento, paragens para 
transportes públicos e lojas. 

O projecto prevê, igual mente, a construção de arrua-
mentos com sistema de esgoto e drenagem residual, 
redes de água e telecomuni cações, estação para trata-
mento das águas residuais com capacidade para 35 mil 
metros cúbicos/dia e subes tações de energia para abas-
tecer todo o quarteirão. 

Está também prevista a criação de estação para trata-
mento de água potável e re des de distribuição de electri-
cidade, postos de combus tível, esquadras policiais, 
quartéis de bombeiros, igre jas, cemitérios, instituições 
financeiras, centros de saúde e museu. 
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6.19  “Quem constrói deveria fazê-lo 
com qualidade”
Novo Jornal 
15 de Julho de 2011

 O sector imobiliário é um dos que mais cresce no país. 
Em conversa com o NJ a presidente da Associação dos 
Profissionais Imobiliários de Angola (APIMA) falou dos 
problemas e desafios que enfrentam.

Recentemente terminou mais uma edição da feira 
do imobiliá rio. Como é que avalia a realização destes 
eventos para o desentupimento do sector no país? 
Achamos que é muito importante realizarem-se eventos 
desta natu reza e por isso é que os enquadramos como 
uma das nossas tarefas centrais. 

É importante porque é uma altu ra em que os profissio-
nais do ra mo podem mostrar à sociedade que trabalho 
estão a desenvol ver, que projectos têm em car teira. E os 
potenciais consu midores também têm acesso a infor-
mação sistematizada so bre os projectos imobiliários que 
estão em curso ou em car teira no país. 
Para além desta componente de exposição de trabalhos e 
projectos, há a componen te de debates em que as pessoas 
directamente li gadas à matéria e inte ressados sentam:”se 
e discutem sobre os pro blemas que afligem os profissio-
nais do sector, um aspecto extrema mente importante. 
E é também uma forma de se demonstrar como é que a 
nossa economia está activa no sector imobiliário. 

Qual é o papel da associação no pro cesso de organização e 
desenvolvimento do sector imobiliário? 
A Associação dos Profissionais Imo biliários de Angola 
(APIMA) é uma associação que abarca todos os pro-
fissionais que lidam com a área de promoção, mediação 
e avaliação imobiliária. 
Este tipo de associação geralmente em outros países 
são de especialida de, mas nós tínhamos que começar 
de alguma forma e em 2008, quando foi constituída 
a comissão dinamiza dora, achou-se por bem ter uma 
as sociação lata que envolvesse todos os agentes do sector. 
Com o andar do tempo acredito que haverá especiali-
zação, mesmo porque os mediadores têm questões muito 
especificas, os promotores também e o mesmo pa ra os 
avaliadores. 
Mas como estamos a começar a ca minhar e a ganhar 
alguma experiên cia achamos que podemos estar to dos 
na mesma associação, tentando mexer um pouco com as 
questões mais candentes e que os profissio nais identifi-
cam como problemáti cas. 

Quais são estas questões? 
Tem haver com a necessidade de re gulamentação do 
sector. O mercado imobiliário é um dos sectores que 

até há bem pouco tempo não tinha legis lação nenhuma, 
para além da legis lação directamente ligada ao aces so 
às terras e à construção civil. Mas para a actividade, 
por exemplo, de mediação imobiliária não existia lei 
nenhuma. Toda gente poderia ser mediador imobili-
ário sem conhecer as questões legais e outras que isso 
implica. E o exemplo que dou é a lei sobre legislação 
imobiliária que co meçou a ser discutida no ano passa do 
e somente agora é ue o Conse lho de Ministros aprovou. 
Portanto a mediação imobiliária assim como
a promoção imobiliária não têm ab solutamente lei 
nenhuma que regula a sua actividade. E essa foi uma das 
motivações para o surgimento da as sociação. 

Como é que a APIMA olha para a forma como Luanda 
está a cres cer? 
As cidades crescem com base em um plano director. 
Que Luanda não tem até agora ••• 
As entidades que lidam com os pla nos directores estão 
muito relacio nadas com a arquitectura. E esta questão 
seria melhor colocada à Or dem dos Arquitectos. 
Nós enquanto promotores imobili ários tentamos encai-
xar-nos em to do um planeamento urbano que tem que 
existir. Se não existir este en quadramento é um bocado 
ao livre arbítrio de cada um. E não convém que seja 
assim. É bom que haja orde namento territorial. 
Nós sentimos que é necessário colo car um bocado de 
ordem nisto. Não se pode construir no primeiro local 
que uma pessoa entende. Há todo um conjunto de 
estudos prévios que têm de ser feitos e os planos de orde-
namento é que fazem este enqua dramento. 
As administrações locais têm a capa cidade de enquadrar 
todos os facto res que pretendem desenvolver para uma 
determinada região. Agora se a direcção é correcta ou 
incorrecta eu não tenho uma opinião formada. 
O que nós achamos é que deve exis tir um ordenamento 
do território, um planeamento urbano, para que nós os 
promotores imobiliários pos samos também programar a 
nossa actividade enquanto empresa. 

Luanda tem recebido edifícios enormes que chocam 
de certa ma neira com a forma inicial de cons trução da 
capital Como é que olha para este aspecto? 
Eu não gosto de me debruçar sobre temas que não 
domino. Não sou ar quitecta, nem estou directamente 
envolvida com o planeamento urba no. Mas é claro 
que tudo o que é fei to tem que ter em conta o meio, as 
pessoas e tem que haver uma conju gação do que aconte-
ceu naquele es paço. 
Não acho correcto que algo que foi concebido para 
manter uma deter minada harmonia e uma determina 
forma, de repente surja um elemen to para desequili-
brar toda a harmo nia que alguma vez alguém já tinha 
programado.
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Os Planos Directores devem definir quantos andares é 
possível numa determinada área e esta tem que ser a base 
para aceitação de um determinado projecto.

Ter uma casa em Luanda é difícil a começar pelos preços, 
que intervenção pode ter a APIMA nes ta questão? 
Temos feito afirmações públicas e produzido docu-
mentos sobre os pre ços da habitação. Achamos que os 
preços são extremamente elevados. O que é considerado 
como alta ren da só o é pelos preços praticados e não 
pela comodidade que as habita ções apresentam. Temos 
também di to que as causas destes preços eleva dos são 
objectivas em alguns casos e subjectivas noutros. 
Nas objectivas incluímos o acesso ao terreno. Se os ter-
renos forem extre mamente caros, pode começar aí a 
especulação. 
Os materiais de construção. Até há bem pouco tempo 
tudo tinha que ser importado. Felizmente que já têm 
havido políticas em tomo da criação de uma capacidade 
interna de dis ponibilizar materiais de construção, mas 
que ainda não é suficiente para a procura de casas que o 
país tem. Outro problema é o preço dos finan ciamentos. 
Também os prazos dos documentos que nunca são 
cumpri dos nas administrações para as licen ças de obras. 
São todo um conjunto de factores que concorrem para a 
ca restia das casas. 
Não podemos continuar a construir casas com valores 
que não têm rela ção nenhuma com os níveis de rendi-
mentos das fanu1ias angolanas. Tem que haver uma 
estreita relação en tre os rendimentos que os angolanos 
auferem e os preços das casas que são colocadas no 
mercado. 

As reservas fundiárias poderiam ajudar na questão dos 
terrenos ••• 
Cabe aos governos provinciais, di recções locais, terem 
uma dinâmica para informar os demais interessa dos, 
sector empresarial privado, fa nu1ias e cooperativas em 
relação às formas de acesso a estas áreas. 
É preciso imprimir maior dinamismo nestes espaços, 
porque há vários ti pos de habitações que se espera que 
saíam destas reservas fundiárias.
 
Acha que a regulamentação pode contribuir para a redução 
da espe culação imobiliária? 
Há aqui um aspecto importante que é a questão da 
oferta e da procura. E esta questão tem um efeito muito 
grande nos preços praticados. Por que se tivermos uma 
grande oferta e a procura não for assim tão gran de, pos-
sivelmente os preços poderão baixar. O que é preciso é 
a constru ção em série de muitas habitações para que os 
preços também baixem.

Os bancos comerciais estão em condições de ajudar os cida-
dãos na compra de casas? 
Não. Acho que os bancos comerciais com a natureza 
de capitais que têm, que são de curto prazo, não estão 
talhados para este tipo de produtos.
 casa da e mãe de três filhos. Licenciada em Economia 
e Mestre em Gestão de Negó cios passa os seus tempos 
li vres a ler e praticar ginásti ca. 
 Há aqui um conjunto de instituições que têm que 
começar a surgir para darem este tipo de apoio. 
Desde um mercado de capitais, com capitais de longo 
prazo para quem tem capacidade e lá vá concorrer pa ra 
um financiamento com juros com patíveis com os seus 
rendimentos, assim como fundos com uma forte com-
ponente social que permitam às pessoas de baixa renda 
terem a casa condigna por via da renda resolúvel ou por 
outra via. 

Apesar dos altos preços, a falta de qualidade na constru-
ção de deter minadas casas é uma realidade. Acha que 
isto resulta da pouca exi gência do nosso mercado? 
Quem constrói deveria construir com qualidade. Nos 
projectos de constru ção há o projecto, o empreiteiro e 
o fiscal. O fiscal é mesmo uma entida de que deveria 
garantir a qualidade que o empreiteiro se propôs a cons-
truir com base no projecto. 
Agora precisamos de muita fiscaliza ção, de muita oferta 
para as pessoas poderem escolher e de muita educação 
cívica. 
As pessoas têm também que conhe cer os seus direitos e 
saber onde exi gir e como exigir na negociação de con-
trato, por exemplo. 
É necessário que os clientes sejam os principais factores 
da mudança. Por que quando se vai negociar um con-
trato cada um tem que estar ciente do seu papel e neste 
sentido esta mos a conversar com o INADEC para fazer-
mos uma espécie de cartilha do consumidor onde as 
pessoas têm to do um conjunto de informações da quilo 
que devem exigir. Porque quan do o número de pessoas 
a exigirem aumentar, os promotores vão ter que mudar 
de comportamento. Não po derão continuar a apresentar 
gato por lebre. 

Fala em condições de habitabi1ida de, acha que as casas 
do zango, por exemplo, têm condições? 
Não conheço todos os imóveis daque la zona. Mas 
alguns têm qualidade e há outros que têm que melhorar 
de al guma forma. 

Como é que olha para a participa ção de promotores e 
mediadores es trangeiros que operam em Angola? 
Angola não é um país xenófobo. Não se fecha a estran-
geiros. Tem é que ha ver um conjunto de leis a dizer de 
que forma é que um estrangeiro pode tra balhar no país. 
Ser estrangeiro ou nacional não é o critério. O critério 
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é ter uma carteira profissional e tem que haver uma 
en tidade do Estado que atribua esta car teira profissional. 
Pensamos que para se ter esta cartei ra seja necessário 
obedecer a um con junto de requisitos entre os quais a 
formação, que a APIMA já começou a fazer. Temos já 
dado formação sobre mediação imobiliária que abrange 
di ferentes modelos que focam a promo ção e a mediação. 
Mas tudo isto ficará esclarecido com a regulamentação 
da lei sobre a promo ção e mediação imobiliária. 

Está a dizer que esta classe trabalha um pouco a seu 
bel-prazer? 
Há profissionais. Mas também há os que não sabem o 
que é isso. 
Esta questão legal de certa forma cho ca com os inte-
resses dos promotores e até dos compradores devido à 
falta de documentos comprovativos da titularidade do 
terreno por exemplo. 
A lei de terras apresenta um conjun to de propriedades e 
a mais usual é o direito de superfície. É com base nis to 
que os bancos funcionam para os financiamentos e 
reclamam com a morosidade na constituição do di reito. 
Mas felizmente o Ministério da Jus tiça já fez um traba-
lho para acelerar o processo administrativo e já é pos-
sível a constituição de notários pri vativos e com isso o 
que se pretende mesmo é que haja maior celeridade na 
constituição destes direitos. 
Há por exemplo o Guiche Único do Imóvel, que num 
período curto de tempo vai permitir que seja consti tuída 
a propriedade em causa. 

Se tivesse que aconselhar alguém que quisesse comprar uma 
casa, por onde começava? 
Pelo terreno. Tem que ter título de propriedade para 
não correr o risco de comprar algo que não é da pessoa 
que está a vender. Licença de obra, principalmente para 
aqueles que es tão a comprar através da planta e fa zer-se 
acompanhar de um advogado para a negociação do con-
trato. As pessoas só devem assiná-lo quando tudo estiver 
claro. 
E podem logo acautelar no contrato a assistência pós-
-venda para even tual reparação das falhas que surjam 
na habitação. 

Quais são os próximos passos da APIMA? 
Os nossos grandes desafios passam pela necessidade de 
termos um sec tor imobiliário com profissionais compro-
metidos com uma causa, que prestem um bom serviço 
aos clientes e que conduzam negócios com segu rança. 
Tudo passa por profissionais bem formados. Para que 
isso acon teça instituímos acordos com a nos sa congénere 
portuguesa para a for mação de profissionais. 
Temos também trocado experiências com outras organi-
zações com mais experiência apostando na coopera ção 
internacional. A criação no ano passado da associação 

das imobiliá rias dos países de língua portuguesa é uma 
prova disso. 
Vamos continuar a realizar os nossos fóruns assim como 
colaborar na rea lização das feiras do imobiliário. 

6.20  Acesso às casas na cidade do 
Kilamba 
Semanário Independente
16 de Julho de 2011

 As residências da cidade do Kilamba, inaugurada segun-
da-feira, 11, pelo Presidente da República, José Eduardo 
dos Santos, começam a serco-mercializadas no final 
deste mês, noticiou quarta-feira a Angop. Citando fonte 
oficial ligada ao projecto, a Angop informou que uma 
empresa imobiliária encarregue da comercialização dos 
imóveis irá abrir vários quiosques pela cidade de Luan da 
para proporcionar mais detalhes sobre as modalidades 
do negócio aos interessados. 
A notícia surgiu depois de se ter verificado que um 
número conside rável de pessoas se dirigiu à cidade do 
l Kilamba, nomeadamente ao edifício onde funciona a 
administração, para saber o que era necessário para ter 
acesso aos apartamentos. 
Ao que tudo indica está ainda em estudo os moldes de 
acesso às casas, tendo várias instituições começado já a 
especular em relação ao melhor mo delo de contratação. 
O Independente contactou Bento Cirilo, um experiente 
agente do ramo do imobiliário, que sugeriu a realização 
de feiras do imóvel, que no Brasil são conhecidos como 
«mutirões» para que as pessoas tenham liberdade para 
escolher e discutir as modalidades de pagamento das 
casas.
Bento Cirilo também recomenda a modalidade da renda 
resolúvel, como tipo contratual mais aconselhável, per-
mitindo que o morador do aparta mento vá descontando 
através de ren das, até completar o valor da prestação. 
«Tínhamos esse modelo no tempo colo nial e pensamos 
que era uma boa prá tica, tão antiga como actual, e ainda 
por cima garante estabilidade ao compra dor e ao dono 
das casas», afiança. 
Numa primeira fase foram dispo nibilizados 115 edifí-
cios, com 3.180 apartamentos, 48 lojas e dez quilóme-
tros de estrada. A nova cidade do Kilamba, cujo projecto 
global contempla 710 edifícios, 24 creches, nove escolas 
primárias e oito escolas secundárias, e 50 quilómetros 
de estradas, constitui um elo de transição para a nova 
urbe de Luanda, que se vai situar junto à mar gem do rio 
K Kwanza. 
O projecto tem conclusão prevista para Outubro de 
2012, e, até lá, o em preiteiro deve entregar mais 595 
edifí cios, que correspondem a 16.822 apar tamentos e 
198 lojas. 
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O acesso rodoviário à nova urbe está facilitado pela pri-
meira circular de Luanda, uma via com duas faixas de 
rodagem em cada sentido e separador central que poderá 
dar lugar a mais faixas de rodagem no futuro.
A cidade do Kilamba pontifica uma experiência piloto 
em relação ao modelo de gestão administrativa adap-
tado, que pode inspirar o processo de execução gradual 
das autarquias locais no país. É assim que ela é dirigida 
por um presidente da cidade, nomeado pelo governador 
da província de Luanda. 
Terça-feira, o governador José Ma ria dos Santos confe-
riu posse a Joaquim Israel Baltazar de Oliveira Marques, 
nomeado no dia anterior presidente da nova cidade 
do Kilamba, que assume a responsabilidade de criar a 
gestão da nova centralidade, através de um regime orga-
nizativo e administrativo específico. 
A nova figura de presidente de uma cidade surge em 
função das novas autarquias criadas em De creto-Lei, no 
contexto de um modelo de descentralização administra-
tiva no âmbito do qual não existem admi nistradores. 
O presidente da cidade do Kilamba disse aos jornalistas, 
na cerimónia de tomada de posse que a nova centrali-
dade é uma experiência piloto que visa impulsionar 
deste modelo administra tivo. “Vamos criar uma gestão 
autónoma”, referiu.  J 
Na mesma cerimónia foram ainda empossados o direc-
tor provincial de Trânsito, Tráfego e Mobilidade, Jorge 
Bengue Calumbo, e as chefes de repar tição de Estudos 
e Planeamento Urbanístico da Cidade do Kilamba, 
Epandi Antónia dos Santos Van-Dúnem e Djamila 
Marisa Kandume Franco, para a gestão urbanística da 
cidade. 
O MAT tem estado a colher expe riências de países como 
Portugal e Moçambique, sobre o funcionamento das a 
útarquias locais, gestão dos serviços municipalizados, 
prestação e aproxi mação de serviços aos cidadãos, aten-
ção às camadas mais vulneráveis e o relacionamento 
entre o poder local e a administração central do Estado. 

6.21  O fomento habitacional
Jornal de Angola 
21 de Julho de 2011

 
As necessidades de habitação no país são inúmeras, 
havendo ainda muitos angolanos sem casa, o que tem 
levado o Estado a empreender es forços de ordem finan-
ceira para investir em projectos urbanísticos para se 
atender à enorme procura de habitações por parte de 
muitas famílias. 
São já visíveis esses esforços e acredita-se que, paulati-
namente, se hão-de resolver os problemas da falta de 
habitação, permitindo que um número considerável de 
angolanos tinha acesso a casas sociais. 

O Estado está consciente das suas responsabilidades e 
vai continuar a desempenhar um papel activo no sentido 
de criar oportunidades para os cidadãos poderem ter um 
lar digno, no quadro da realização de di reitos sociais. 
O Estado, enquanto pessoa que prossegue o bem comum 
e a justiça so cial, vai assegurar que o nível de vida dos 
cidadãos melhore quantitativa e qualitativamente, e pro-
porcionar a todos os angolanos a fruição dos benefícios 
resultantes do esforço colectivo de desenvolvimento. 
O Executivo conhece profundamente a nossa realidade 
social e tem gizado programas que tem o objectivo atacar 
o problema da pobreza, concentrando-se, em particular, 
na tomada de medidas orientadas para a satisfação de 
necessidades de estratos da sociedade mais vulneráveis 
e carenciados. 
O problema habitacional em Angola é complexo e a sua 
solução passa por uma combinação de esforços que têm 
de ser feitos pelo Es tado e por outros actores, privados, 
que operam na área imobiliária e cuja experiência na 
área da gestão pode ser útil à concretização de di ferentes 
projectos. 
O Executivo percebeu que, havendo parcerias, podem 
desenvolver-se soluções diversas para a resolução do pro-
blema da habitação, tendo o Es tado criado um Fundo de 
Fomento Habitacional que vai trabalhar com as imobili-
árias para a promoção do desenvolvimento da habitação 
social.. 
O ministro do Urbanismo e Construção, Fernando da 
Fonseca, anun ciou que os cidadãos, instituições públi-
cas e cooperativas que promo vam a construção de 
habitações sociais no país podem recorrer ao Fun do de 
Fomento Habitacional, que, declarou, se destina apenas 
a dar su porte financeiro ao desenvolvimento habitacio-
nal, mas não a fazer ges tão de projectos. 
O ministro Fernando da Fonseca explicou: “O Fundo 
vai criar condi ções de apoio à promoção imobiliária, que 
já existe. E diferente de fazer a gestão. A gestão é para as 
imobiliárias”. 
Sabe-se que o Estado vai assumir um conjunto de res-
ponsabilidades no domínio da habitação de baixa renda, 
de financiamento de infra-estrutu ras, da auto constru-
ção dirigida e de outros projectos a serem lançados. 
O grande objectivo é ir diminuindo progressivamente 
as carências que existem em termos de habitação, garan-
tindo a aquisição, pelos cidadãos, de casas a preços 
suportáveis. 
Ao permitir que vários actores possam recorrer ao Fundo 
de Fomento Habitacional, o Estado pretende, além de 
aumentar a oferta de casas, criar condições para que haja 
diversidade em termos de projectos, o que pode resultar 
na boa qualidade das habitações sociais. 
Os cidadãos esperam que as habitações sociais não 
venham a ser muito caras, tenham qualidade e boas con-
dições de comodidade. Que nas novas áreas de desen-
volvimento habitacional, em que o Fundo pretende 
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trabalhar com imobiliárias, cooperativas e associações, 
se te nha em devida conta a questão da qualidade dos 
empreendimentos. 
Para se conseguir qualidade dever-se-á também prestar 
muita aten ção à fiscalização das obras, que tem de ser 
rigorosa. 
Se necessário for, devem-se formar especialistas para 
acompanharem as diferentes fases da construção das 
obras, a fim de termos empreendi mentos duráveis. O 
que custa dinheiro deve ser bem feito. 
As más experiências do passado devem servir para não se 
cometerem os mesmos erros. E preciso melhorar, quer a 
execução das obras, quer a sua fiscalização. Quem tem a 
responsabilidade de executar uma obra de ve fazê-lo com 
zelo e honestidade e observar escrupulosamente as cláu-
sulas contratuais. 
Quem tem de fiscalizar as obras deve ser rigoroso no seu 
trabalho. 
Uma obra imperfeitamente executada pode resultar em 
danos graves e, até mesmo, irreparáveis. Que se 
executem, pois, as obras com elevado sentido de 
responsabilidade. 
E bem-vinda a iniciativa do Estado de criar um Fundo 
de Fomento Habitacional. A concretizarem-se os diver-
sos projectos habitacionais, no quadro das parcerias 
que se pretendem estabelecer, numerosas famílias com 
baixos níveis de rendimentos podem vir a ter a oportu-
nidade de adquirir uma casa, um sonho de milhares de 
cidadãos. Que este so nho seja uma realidade. 

6.22  Jovens aguardam ansiosos pela 
divulgação de preços
Jornal de Angola 
21 de Julho de 2011

Líderes de organizações juvenis pertencentes ao 
Conselho Nacio nal da Juventude (CNJ) preten dem 
saber os preços, as modalida des de pagamento e a data 
de iní cio da venda dos apartamentos na Cidade do 
Kilamba. 
A preocupação foi levantada on tem, durante uma visita 
efectuada à cidade do Kilamba, numa pro moção do 
CNJ. 
Os líderes juvenis e demais membros que acompanha-
ram a vi sita mostram-se insatisfeitos pela falta de infor-
mação, até ao momen to, sobre os preços, as modalida-
des de pagamento e a data de início da venda dos 3.180 
apartamentos con cluídos na primeira fase de execu ção 
do projecto habitacional. 
Os jovens querem que os preços sejam estabelecidos 
de acordo com a capacidade financeira da maioria. De 
igual modo, pretendem que as modalidades de paga-
mento sejam flexíveis, para permitir que possam pagar 
os apartamentos a prestações durante 20 ou 30 anos. 

O presidente da cidade do Kilamba, Joaquim Israel, não 
pôde satisfazer as inquietações dos jo vens. Disse que a 
administração tem apenas a responsabilidade de 

6.23  Fundo rodoviária e de habitação 
facilitam tarefa do executivo
Jornal o pais do dia 22 
de Julho de 2011

O estado angolano conta com duas novas insti-
tuições públicas de fi nanciamento. Trata-se do Fundo 
Rodoviário e o Fundo de Fomento Habitacional. 
O primeiro, criado pelo Decreto Presidencial no nº 
42/11, que revo ga os decretos nº 27/99 de Julho e nº 
88/03, de 7 de Outubro e o Decre to Executivo conjunto 
n° 6/95 de 24 de Novembro, visa agregar todos os recur-
sos financeiros destinados ao financiamento da conser-
vação e ma nutenção das estradas de todo o pais. 
Este Fundo tem também a missão de fazer a cobertura 
das despesas da Rede Nacional Prioritária, com base 
numa gestão adequada e transporte dos recursos finan-
ceiros a ele desti nados. 
Por seu lado, o Fundo de Fomen to Habitacional, ins-
tituído pela Lei nº 3/07 – Lei de Bases do Fomento 
Fernando Soares da Fonseca, Ministro do Habitacional, 
tem como objectivo a Urbanismo e Construção defini-
ção da política de estímulos do sector, essencial na con-
cretização do direito a habitação que assiste a todos os 
cidadãos no quadro da Constitui ção. 
O ministro do Urbanismo e Cons trução, Fernando 
Soares da Fonseca, que falava durante o acto da tomada 
de posse das direcções dois ins trumentos, disse ser 
importante ter 
I neste momento for malizamos a tomada de posse dos 
mem bros, Os dois fundos estão em vigor desde a sua 
publicação no Diário da Republica.

Em conta as responsabilidades na re gulamentação do 
sistema de crédito à habitação e na elaboração de propos-
tas de lei sobre as isenções ou redu ções da taxa de impos-
tos na aquisição de imóveis, bem como a concessão de 
terrenos destinados à habitação. 
Por outro lado, os referidos ins trumentos comprovam a 
preocu pação do Estado em assumir as suas responsabili-
dades face às suas obri gações e desafios perante a Nação. 
Nesta vertente, importa referir que o Executivo leva a 
cabo o programa nacional de habitação como um dos 
desafios estratégicos para resolução do problema da casa 
própria em todo o pai. 

A missão dos Fundos 
O Fundo Rodoviário vai, precisa mente, apoiar o pro-
grama de con servação das estradas nacionais, ao passo 
que o Fundo para a Habitação irá trabalhar com as imo-
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biliárias, com as associações e cooperativas. Vai também 
promover novas áreas de cooperação, construir parcerias 
público privadas, bem como criar formas de cabimentos 
dos pro gramas de habitação social, revelou o responsável 
no seu discurso. 
“Neste momento formalizamos a tomada de posse dos 
membros. Os dois fundos estão em vigor desde a sua 
publicação no Diário da Repu blica. Vamos trabalhar 
no sentido de incorporar reservas financeiras disponí-
veis no Orçamento Geral do Estado e encaminha-los às 
instituições.
Acrescentou que o Fundo de Habi tação irá obedecer 
a critérios rigoro sos, em presença de situações em que 
seja solicitado o seu parecer ou deci são nesta matéria, 
uma medida para salvaguardar os interesses do cidadão 
e Estado. 
Ao Fundo de Fomento Habitacio nal podem recorrer 
cidadãos, insti tuições públicas e privadas e coope rativas 
que promovam a construção de casas sociais, garantiu 
Fernando  da Fonseca. 

6.24 Mercado imobiliario ganha cerca de 
três mil novos apartamento
Jornal semanario factual
de 16 a 23 de julho de 2011 

O mercado imobi liário ganhou, es ta semana, cerca de 
3,1 mil apartamentos, em consequência da inau guração 
da primeira fase do projecto da Cidade do Kilamba. 
Nesta primeira fase, foram disponibiliza dos 115 edifí-
cios, 3.180 apartamentos e 48 lojas.
 
A expectativa global do projecto contempla 710 edi-
fícios, com infra-estru turas e equipamentos so ciais 
modernos, que visam dar resposta tanto ao pro blema da 
carência habita cional quanto aos proble mas de cresci-
mento urba no do País. 

Com a inauguração da Cidade do Kilamba e de outros 
projectos habita cionais em curso, tanto de Luanda, com 
de outras províncias, o mercado imobiliário deverá sofrer 
um significativo aumento da oferta que poderá con-
tribuir para alguma quebra nos preços das casas e dos 
arrendamentos que nesta permanecem relativamen te 
altos. 

Para a aquisição dos apartamentos, o Executivo adoptou 
já um conjunto de mecanismos para evitar a especulação 
imobiliária, para facilitar o acesso àquelas famílias que 
não possuam residências próprias.
 
O segundo semestre de 2011 promete, assim, aquecer 
com o aumento da oferta de apartamentos no mercado, 
isto com a entrega dos primeiros 3,1 mil apartamentos 

da Ci dade do Kilamba Kiaxi. Com este aumento da 
oferta de casas, estima-se que deverá gerar um im pacto 
substancial sobre os preços dos imóveis no mercado e a 
estabilidade dos preços e como um no vo choque sobre a 
oferta de crédito. 
Durante o primeiro trimestre do ano em curso, as vendas 
e o arrendamen to de imóveis foram forte mente afecta-
dos, e os pre ços dos arrendamentos caíram em determi-
nados casos em mais ae 100%, devido ao aumento da 
oferta, segundo fontes liga das ao negócio, mas tam bém 
devido a uma quebra da procura, motivada pelo agra-
vamento do crédito mal parado durante os primeiros 
meses de 2011. 

Para economistas, a onda de especulação que, durante 
os últimos anos, afectou o mercado imobi liário pode 
estar a chegar ao fim, principalmente com a entrega dos 
aparta mentos adiantados pelo Executivo, mas a situação 
do crédito na economia também pode ser grave mente 
afectado, já que a maioria dos projectos imobiliários que 
se espa lharam por Angola foi financiada pela banca e 
que pode ver o crédito mal parado se agravar ainda mais 
nos próximos meses. 

A preocupação com crédito mal parado mo tivou já o 
Banco Nacional de Angola (BNA) a criar a Central de 
Informação de Risco de Crédito que de verá entrar em 
funciona mento no final do segun do semestre de 2011 
e actuar no sentido de minimizar os riscos derivados da 
falta de informação so bre a qualidade dos clien tes e para 
a protecção do sistema financeira. 

O crédito mostra uma fatia de mais de 40% do crédito 
concedido pela banca, cuja aplicação se destina essen-
cialmente à compra de imóveis para a construção de 
casas e para a compra de veículos. 

A situação do crédito apresenta um cruzamento relati-
vamente elevado com o mercado imobiliário, tanto no 
financiamento dos projectos em si quan to no que toca 
à compra de imóveis, o que significa que os choques no 
merca do imobiliário poderão ter um impacto substan-
cial sobre a banca e, conse quentemente, sobre a estabili-
dade preços, já que per siste na economia um excesso de 
liquidez, moti vado por problemas estru turais e que difi-
cultam tan to a queda das taxas de juros, como a inflação 
para níveis abaixo dos 10%
. 
Destaca-se que o cho que na oferta de habita ções tende a 
aumentar nos próximos tempos, e, à medida que forem 
termi nando os cerca de 12 pro jectos em execução nas 
províncias de Luanda, Bengo, Cabinda e Lunda- Norte, 
se acresce a esses projectos as obras de re qualificação 
de alguns mu nicípios e resultará tam bém numa maior 
disponi bilidade de residências e em condições de habita-
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bilidade que tendem a re duzir a pressão sobre o mercado 
imobiliário. 

O Executivo adoptou, como parte integrante do seu 
Programa Nacional de Urbanismo e Habitação, um 
Regime Financeiro e de Comercialização que prevê o 
envolvimento de instituições financeiras, bancárias e 
não bancárias, nas operações de crédito e de financia-
mento a longo  prazo, como uma das opções para a aqui-
sição de habitação. 
O regime adianta os critérios mínimos de admissibi-
lidade de acesso à habitação construída no âmbito do 
Programa Na cional de Habitação e que se resumem a: 
ser cidadão angolano possuir residên cia permanente em 
An gola, não possuir casa pró pria e ter um contrato de 
trabalho permanente ou de longo-prazo. 

6.25  Quem serão os iniquilinos da 
cidade do kilamba?
Jornal angolense 
de 16 a 23 de julho de 2011

O “embrião” começou a ser projectado em 2008 e 
compreende 710 edifí cios, 24 creches, nove es colas pri-
márias, oito es colas secundárias e 50 quilómetros de 
estradas. Este é o retrato fiel da nova centralidade do 
Ki lamba Kiaxi – a “Cidade do Kilamba”. Ela se si tua 
junto ao novo está dio de futebol 11 de No vembro. O 
projecto é uma parceria público  privada e contempla 
vá rias infra-estruturas bá sicas, como rede viária, drena-
gem de águas plu viais e residuais. O úni co dilema do 
Kilamba é os critérios de atribui ção ou adesão aos apar-
tamentos – “o problema que estamos com ele” 
 
Segunda-feira, 11 de Ju lho. O calendário assi nala “Dia 
mundial da população”. A data foi insti tuída pelas 
Nações Unidas a 11 de Julho de 1987. Dados disponíveis 
apontam que até finais deste ano o número de pessoas 
no mundo vai atin gir os 7 biliões. O mundo enfrenta 
ainda inúmeros problemas, sobretudo, nos países subde-
senvolvidos, desde a elevada taxa de mor talidade infan-
til, da fome e da miséria e da falta de habi tação, apesar 
dos esforços dos governos mundiais. E Angola não está 
fora desta realidade, daí como que a responder um 
desses graves problemas – o da habitação o Presidente 
da República, José Eduardo dos Santos QES), em mais 
uma jornada de campo o aguardavam pa ra inaugurar a 
primeira fase da nova central idade do Ki lamba Kiaxi – 
a “Cidade do Kilamba”. 

A hora nove era reserva da para a chegada do Chefe do 
Executivo, mas o pontei ro do relógio era imparável. 
Volvido algum tempo, a actividade já estava em mais de 
50 minutos de atraso. O cenário estava requintado para 

acolher a cerimónia e como tem sido prática nos últimos 
tempos, “discípulos” de Bento Bento, o secre tário pro-
vincial do MPLA em Luanda, entoavam can ções a 
indicar que estão de “mãos dadas” com o executi vo. 
Onze horas. Chegava a “Cidade do Kilamba” o Chefe de 
Estado. Depois das boas vindas e do discurso de JES, os 
presentes foram con vidados a assistir a um filme sobre 
as várias facetas do me ga projecto habitacional. São no 
total três fases, sendo que a primeira consistiu na con-
strução de 115 edifícios, num conjunto de 3.180 aparta-
mentos, 48 lojas e dez quilómetros de estrada. 

Este, é, de facto, um dos projectos diferentes dos já exis-
tentes, por comportar, praticamente todos os servi ços. 
A sua conclusão está prevista para Outubro de 2012 e 
o projecto global contempla 710 edifícios, 24 creches, 
nove escolas primá rias e oito escolas secun dárias, para 
além de 50 qui lómetros de estradas. Até 2012 serão 
entregues mais 595 edifícios, num total de 16.822 apar-
tamentos e 198 lojas. 

O executivo preconiza que a nova centralidade seja um 
elo de transição para a nova cidade de Luanda, que 
segundo o Presidente da Re pública vai se estender até à 
margem do rio Kwanza. 

Uma cidade totalmente moderna, com infra-estrutu ra 
e equipamentos sociais, este modelo, segundo o Pre-
sidente, vem fazer face à ca rência habitacional e progra-
mar o crescimento urbano do país. nA criação da 
Cida de do Kilamba inscreve-se, pois, na forma moderna 
de se pensarem as cidades e enquadra-se nos esforços do 
Executivo para fazer face ao constante crescimento da 
ca pital do país, cujas infra-es truturas não estão prepa-
radas para suportar a popu lação de mais de cinco mil-
hões que tem hoje”, disse. 

O projecto não fica por aí. As outras províncias não 
ficaram à margem. O plano contempla mais de cerca 
de 36 centralidades, com cida des satélites, quatro dos 
quais já em execução nas províncias de Luanda, Ben go, 
Cabinda e Lunda-Norte, segundo, anunciou o Chefe do 
Executivo. 
Estas centralidades vão ser também construídas nas 
províncias do Zaire, Malan ge, Kuando-Kubango 
(Me nongue), Namibe, Huíla (Lubango), Benguela 
(Lobi to) e Lunda-Sul. 

A inauguração da cidade do Kilamba visou juntar 
em presários de vários ramos de actividade, cujo objectivo 
pretendeu apresentar os pro jectos de novas centralida-
des. “A apresentação dos projectos teve o objectivo de 
convidar empreendedores a participarem no processo 
que vem introduzir um con ceito diferente de cidade, não 
com um, mas com vá rios centros”, disse o Presi dente. 
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]ES anuncia revisão da divisão administrativa 
A divisão administrativa de Luanda e Bengo vai ser 
revista. O anúncio foi feito pelo Presidente da República 
e, segundo o Chefe do Executivo, vai permlt1r o surgi-
mento de novas centralida des urbanas naquela parcela 
do território nacional. “Essa descentralização vai permi-
tir aliviar a pressão sobre o cen tro antigo de Luanda, 
me lhorar a participação do ci dadão na gestão da coisa 
pú blica, dar resposta às necessi dades crescentes de 
habita ção e proporcionar melhor qualidade de vida aos 
seus habitantes”, anuiu. 

Na ocasião, o Presidente apelou aos futuros mora dores 
ao civismo, boa con duta e à colaboração, por forma a 
garantir a conserva ção e limpeza da nova cen tralidade. 
“Que todo este es forço do Estado seja corres pondido 
pela nossa popu lação, que deve adoptar um compor-
tamento adequado a este tipo de habitação e co laborar 
para se assegurarem a conservação e a limpeza dos seus 
equipamentos e infra -estruturas”, apelou. 

No fundo, o se pretende, fazendo fé nas palavras do 
mais alto magistrado da na ção, “é ensaiar um modelo de 
gestão urbana funcional, simples, racional, transpar ente 
e cumprido r das suas atribuições, capaz de encon trar 
as melhores soluções pa ra melhorar a qualidade de vida 
dos cidadãos”. 

Para tal, sugeriu, os quadros que integrarem a futura 
administração da ci dade têm de possuir as com petências 
técnicas necessá rias para o bom desempenho das suas 
funções e também sensibilidade para perceber quais as 
prioridades e as de cisões mais acertadas, susce ptíveis 
de contribuir para o aumento da eficiência e efi cácia da 
gestão urbana e da qualidade e produtividade dos servi-
ços urbanos. 

Depois de discursar, José Eduardo dos Santos visitou a 
sede da administração do “Kilamba”, alguns dos seus 
serviços, como por exemplo, o Guiché Único do Imóvel 
e percorreu os compartimen tos de um dos apartamentos. 

O acto foi presenciado por várias individualidades, 
alguns governadores provín cias, religiosos e outros. 
Projecto abre esperança para juventude o ministro da 
Admi nistração do Território, Bor nito de Sousa, consi-
derou a nova centralidade do Kilam ba Kiaxi como um 
ganho para os angolanos e abre uma nova esperança 
para a juventude. “E sinal de que o Governo está empe-
nhado, em sucessivamente, melho rar as condições dos 
angolanos. 

Para o responsável, os apartamentos hora inaugu rados 
são de média e alta renda, mas estão já também em curso 
outros projectos em todo o país, como por exemplo, o 

das 110 mil casas e das 200 casas em cada um dos muni-
cípios que vai aten der a demanda habitacional. “Acho 
que é um bom sinal”, disse esperançado. 
Bornito de Sousa expli cou que a Cidade do Kilam ba 
pertence ao município de Belas. “O município de Be las 
terá, certamente, o seu administrador. A Cidade do 
Kilamba vai ter um adminis trador, será, mais ou menos, 
como o presidente da câma ra municipal. Tratar dos ser-
viços municipalizados, como a água, a energia, recolha 
dos resíduos sólidos”, clarificou. 

Com a nova central ida de, segundo o ministro, se poderá 
tirar lições para as fu turas autarquias. L.., 
o executivo angolano, em comunicado que tivemos 
acesso, tornou público esta semana às modalidades de 
adesão aos projectos habita cionais em excussão no país. 

Segundo o comunicado, a Política Habitacional do 
Governo da República de Angola preconiza o aumento 
gradual da oferta de novos fogos habitacionais para pro-
gressivamente satisfazer a sua procura por todos os estra-
tos sociais e níveis de rendimen to dos cidadãos. 

Neste sentido, refere o comunicado, o Governo aprovou 
o Programa Nacio nal de Urbanismo e Cons trução e, 
através do Ga binete de Reconstrução Na cional, deu 
início à imple mentação de projectos de construção de 
44.722 fogos habitacionais nas cidades de Luanda, 
Cabinda e Dundo. 

Em 2010, de acordo com a nota, a SONANGOL 
E.P., através da sua subsidiá ria exclusiva, a Sonangol 
Imobiliária e Propriedades, Lda. (SONIP), foi 
mandata da para concluir tais projec tos. “O Programa 
Nacional de Urbanismo e Habitação inclui igualmente 
a constru ção em todo o país de casas económicas, a 
autoconstru ção dirigida e a construção de casas evolu-
tivas para os cidadãos de menor rendi mento, no meio 
rural e na periferia dos centros urba nos”, lê-se. 

O documento declara es tarem criadas as condições 
necessárias para que se dê início à comercialização e 
venda de fogos habitacionais (imobiliário habitacional); 
fogos comerciais (imobil iário comercial) e terrenos para 
iniciativas diversas. 

Deste modo, de acordo com o comunicado, o mer cado 
imobiliário passa a contar com mais 3.180 novos fogos 
habitacionais, de um total de 30 mil que serão comer-
cializados até Dezembro de 2012; com 40 lojas comer-
ciais de um total de 240 e com milhares de quilómetros 
quadrados de terrenos para iniciativas diversas, públicas 
e privadas, na Cidade de Kilamba e na vila de Cacuaco. 
Para o efeito, segundo ainda a nota, o Governo adoptou 
como parte inte grante do seu Programa Na cional de 
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Urbanismo e Ha bitação um Regime Finan ceiro e de 
Comercialização, que prevê o envolvimento de institui-
ções financeiras, ban cárias e não bancárias, nas opera-
ções de crédito e de fi nanciamento a longo prazo, como 
uma das opções para a aquisição de habitação. 
 
O referido Regime esta belece critérios mínimos de 
admissibilidade de acesso à habitação construída no 
âm bito do Programa Nacional de Habitação, que se 
resu mem a ser cidadão angola no, possuir residência per-
manente em Angola, não possuir casa própria, um con-
trato de trabalho perma nente ou de longo prazo. 

Mais adiante o docu mento refere que, o Regime 
Financeiro e de Comerciali zação define igualmente o 
modo como o cidadão po derá ter acesso à aquisição de 
uma habitação, o modelo de registo da propriedade dos 
imóveis e como obter a re dução da despesa fiscal e tri-
butária da habitação. 

Com efeito, fazendo fé no documento, o Governo 
presta uma atenção especial ao registo da propriedade 
dos imóveis, definindo o de senho e o modelo dos docu-
mentos e a informatização dos processos de concessão 
dos títulos de propriedade, com a finalidade de garantir 
a segurança jurídica do títu lo de propriedade. 

Inscreve-se também nes te sentido a criação do Gui chet 
Único do Imóvel e a instalação de cartórios locais nas 
proximidades das novas centralidades, a fim de se ali viar 
a pressão sobre as con servatórias já existentes, tor nando 
célere o processo de registo e reduzindo a poten cial buro-
cratização. “O Go verno declara que desenvol verá esfor-
ços no sentido do cumprimento escrupuloso do processo 
de aquisição de habitação, de modo a não permitir e a 
dissuadir even tuais casos de açambar camento e de espe-
culação imobiliária, através de práti cas comerciais desle-
ais e lesi vas ao normal funcionamen to das instituições e 
dos mer cados”, lê-se numa das alin has. 

O Governo esclarece, entretanto, que a SONAN COL, 
EP, através da sua su bsidiária exclusiva, a Sonan gol 
Imobiliária e Proprieda des, Lda. (SONIP) e a KO RA 
Angola divulgarão, con forme os seus respectivos pro-
gramas e estratégia de co municação, os detalhes sobre 
a promoção, comercialização e venda de cerca dos 
200.000 fogos habitacionais actualmente em constru-
ção em todo o país. 

6.26  Casa para todos sem cambalacho!
Jornal folha 8 
16 de julho de 2011

Foi com muita satisfação que tomamos conhecimento 
da conclusão da primeira fase da construção das novas 
centrali dades em Luanda. Situação esta que faz com 
que os angolanos contem com mais chances para verem 
resolvido mais um problema candente no país, a gritante 
falta de habitação condigna para os pacatos cidadãos. 

De facto os edifícios ali constatados são de alta qua-
lidade arquitectónica modernos e que vão permitir a 
todos q forem lá viver comodidade e melhores serviços.
 
Estamos a acompanhar os esforços (um Executivo que 
pretende cumprir to o que prometeu na véspera das elei-
ções de 2008. até 2012 a construção de um milhão de 
casas e a criação de um mil hão de empregos. Queremos 
de coração que tudo se concretize. pelo menos I 75%. 
para o bem de todos nós. Ainda. nada vimos. mas 
cremos; pensávamos ser mais facultativo. mas começa já 
duvidoso e tudo obscuro; quando é que aqueles que não 
têm empregos ou são de baixa renda terão direito? 

De promessas já estamos cansados. e Chegou a hora 
de exigirmos dos gover nantes trabalho, honestidade e, 
acima de tudo, respeito pelo cidadão que confia nele o 
direito de governar ou de traçar os destinos da nação. 
Pena é que muitos deles não compreendem o papel que 
devem exercer, o de servidor público, fazem das tripas o 
coração só para engordarem as suas contas e aten derem 
os pedidos das amantes e das ca torzinhas com os dinhei-
ros do estado, comprando carros caríssimos e outras 
coisas mais que nem vale a pena citar. Que tamanha 
falta de moral

Por esta razão, solicito aos responsáveis do meu país, 
fundamentalmente aos gestores das novas centralidades 
que cumpram escrupulosamente com os princípios da 
atribuição ou venda de tais residências, nada de corrup-
ção, ambição desmedida ou outras formas de cambala-
cho, porque este é filho do senhor fulano, aquele é filha 
da dona beltrana e a sicrana é minha namo radinha, etc. 
Estas coisas de cambalachismos e com padrismos têm de 
acabar para se repor a verdade dos factos. Quem já mora 
na cidade alta ou baixa com todas as condições dadas 
pelo Estado não deve retirar a possibilidade daqueles que 
nem um chimbeco têm Ponto prévio, meus senhores! 
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6.27  Kilamba dispõe de condições para 
uma vida condigna
Jornal O Independente
16 de Julho de 2011

O presidente da República, José Eduardo dos Santos, 
inaugurou no passado dia 11, a pri meira fase da cidade 
do Kilamba, localizada a aproximadamente 20 quiló-
metros a sul do centro da capital, Luanda. Esta fase 
desenvolve-se numa par cela de 906 hectares e contem-
pla a construção de 2002 apartamentos, 24 jardins-de-
-infância, nove escolas primárias e oito secundárias. 
Possui ainda reserva de espaço para a construção de 
um hospital, quatro clínicas, 12 centros de saúde, três 
instituições financeiras, estações de correios, postos de 
abastecimento de combustível, unidades e esquadras de 
polícia, quartéis de bombeiros, parques de estaciona-
mento e outras estruturas. 
A cidade do Kilamba está contemplada com infra- 
estruturas básicas, como rede viária, drenagem de águas 
pluviais e águas residuais para 35.000 metros cúbicos 
por dia, tendo também subestações de energia eléctrica 
e rede de distribuição, telecomunicações e terminais de 
transportes públicos. 
Este projecto é uma parceria público-privado, abran-
gendo diversas vertentes que incluem projecto de enge-
nharia, construção de edificios, infra-estru turas viárias e 
hidráulicas. A implantação do maior projecto habitacio-
nal de Angola coube ao então Gabinete de Reconstrução 
Nacional (GRN) com o auxilio da Sonangol. 
Em Outubro do ano passado essa responsabi lidade foi 
transferida para a Sonangol Imobiliária a quem também 
compete a comercialização dos apar tamentos. O pro-
jecto global foi concebido para se desenvolver em três 
fases, com um total de 8002 apartamentos, numa área 
de S4 quilómetros qua drados. 
Na ocasião, O Chefe de Estado angolano, José Eduardo 
dos Santos, afirmou, que a criação da cidade do Kilamba 
enquadra-se nos esforços do Executivo para fazer face 
ao constante crescimento da capital do país, cujas infra-
-estruturas não estão preparadas para suportar uma 
população de mais de cinco milhões de habitantes. 
José Eduardo dos Santos falava no acto de inau guração 
da Cidade de Kilamba, tendo realçado que este é o pri-
meiro passo importante do Executivo no sentido de dar 
resposta ao direito dos angolanos a uma habitação como 
mínimo de dignidade e conforto. 
“Este é o maior projecto habitacional jamais cons-
truído no país e constitui, à escala global, um profundo 
exemplo da política social levada a cabo para resolver o 
deficit habitacional”, realçou. Segundo o Presidente da 
República, cerca de 36 centralidades ou cidades satélites 
foram projectadas pelo então Gabinete de Reconstrução 
Nacional (GRN) para serem erguidas faseadamente 
nas 18 províncias dos pais, das quais quatro já estão em 

execução nas províncias de Luanda, Bengo, Cabinda e 
Lunda Norte. 
.. Hoje foram apresentados a empreendedores privados 
os outros projectos de centralidades no Zaire, Malanje, 
Kuando Kubango, Namibe, Huíla, Benguela e Lunda 
Sul com o intuito de os convidar a participar neste pro-
cesso”, frisou. 
Asseverou que o surgimento de novas centrali dades é a 
forma adoptada para se corrigir o cres cimento desorde-
nado das cidades, sobretudo das grandes cidades já sem 
espaço nem infra-estruturas para suportar a população 
no seu tecido urbano tradicional. 
“ A cidade passa assim a ter vários centros habi tacionais 
que dispõe de todas as condições para que os cida-
dãos possa relevar a sua vida normal sem terem de se 
deslocar para muito longo do seu local de resi dência”, 
pontualizou. 
Mais de 218 edifícios construídos até Dezembro 
Até Dezembro estarão concluídos mais 218 edifícios, 
correspondentes a seis mil 130 apar tamentos no segui-
mento da primeira fase da im plementação do projecto 
cidade do Kilamba. Segundo estimativas, as habitações 
poderão bene ficiar mais de40 mil pessoas. A zona vai ser 
entregue com oito jardins-de-infância, 78 lojas, quatro 
escolas primárias e duas secundárias.
Até Dezembro de 2012 estará concluída toda a primeira 
fase com a entrega de um total de 20 e dois mil apar-
tamentos que vão ser habitados por cerca de 120 mil 
pessoas. A segunda fase do projecto prevê a construção 
de 40 mil edifícios, enquanto a terceira e última fase 
mais 20 mil apartamentos, para 500 mil beneficiários. 
A cidade do Kilamba é um “gigante” urbano com 24 
jardins-de-infância, 17 escolas entre primárias e secun-
dárias, áreas de lazer e desportiva, hotelaria e restaura-
ção, zonas reservadas para o comércio, vias primárias e 
secundárias. A cidade do Kilamba está localizada a apro-
ximadamente 20 quilómetros a sul do centro da capital, 
próximo ao Estádio Nacional 11 de Novembro. 
O acesso à nova centralidade está facilitada pela pri-
meira circular de Luanda, uma via com duas faixas de 
rodagem em cada sentido e separador cen tral que poderá 
dar lugar a mais faixas de rodagem no futuro. 
A implementação do maior projecto habitacional de 
Angola coube ao Gabinete de Reconstrução Nacio nal 
(GRN) com auxílio da Sonangol. Em Outubro de 2010 
essa responsabilidade foi transferida para a Sonangol 
Imobiliária, a quem também compete a comercialização 
dos apartamentos. 
A cidade do Kilamba é administrada, exclusiva mente, 
por um presidente e um vice-presidente, que obedecem 
aos princípios da legalidade, desconcen tração e aproxi-
mação dos serviços às populações. 
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6.28  PR lança primeira pedra de 
requalificação do perímetro do 
Futungo
Jornal O Independente
16 de Julho de 2011

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, 
procedeu nesta segunda-feira, ao lançamento da pri-
meira pedra das obras de construção de infra-estrutura 
do projecto de requalificação do perímetro desanexado 
do Futungo de Belas, em Luanda. 
Com 5.370.000 metros quadrados, o perímetro desa-
nexado do Futungo de Belas foi objecto de um plano 
de reordenamento urbano com uma duração estimada 
em 10 anos de desenvolvimento. O projecto, segundo o 
prospecto distribuído na cerimónia, visa proporcionar 
o estabelecimento de um novo padrão para a cidade de 
Luanda, redefinindo e reordenando o uso residencial 
e turístico, propondo a construção de infra-estruturas, 
loteamento residencial, de comércio e serviços, equipa-
mento de lazer e de apoio ao turismo. 
O plano de desenvolvimento divide-se em três fases de 
construção de infra-estruturas, sendo a primeira num 
área de 135 hectares, na zona central do perímetro, 
com os terrenos que contornam o núcleo histórico do 
Futungo de Belas, e a segunda etapa, de 319 hectares, 
incluindo os terrenos da parte sul do perímetro. 
A terceira fase, 83 hectares, abrangerá os terrenos a norte 
do perímetro, perfazendo um tutalo de 537 hectares. 
O projecto deverá ter lotes para habitação unifamiliar de 
mil a dois mil metros quadrados, para a construção de 
edifícios para apartamentos até dois pisos, para a cons-
trução de edifícios para comércio e serviços, assim como 
uma área destinada ao lazer, com hotéis de praia, con-
venções, entre outros. 
Está igualmente prevista a preservação e ampliação de 
espaços verdes, com a criação de um parque temático e 
do eixo ecológico, a construção de marinas, atracadou-
ros, espaços comerciais, amplos espaços para estaciona-
mento e uma variedade de equipamento urbano e de 
apoio à prática de desportos náuticos. 

6.29  Indisciplina e desobediência
Novo Jornal
22 de Julho de 2011 

AMBIENTE DE pânico entre as ven dedoras, correndo 
de um lado a ou tro, algumas delas com crianças às 
costas e banheiras ou embrulhos na mão, é o cenário 
que pode ser visto há pouco tempo. No meio das senho-
ras estão também alguns rapazes que fazem o mesmo 
negócio. “Sobreviver e não roubar para não ser preso” é 
o que eles defendem justificando as sim o recurso à venda 
ambulante. Procuram uma razão para aquele cenário, 

final fogem dos agentes da polícia como o diabo da cruz. 
Os fiscais, que trabalham geralmente a. pé, não vêem 
muitas alternativas para apanharem, no mínimo, cinco 
dessas vendedoras que parecem es tar melhor do que 
estes agentes do governo em termos de resistência. Já na 
ponte acontece o contrário, pelo menos foi o que verifi-
cou a re portagem no local. Os arredores es tavam cheios 
de agentes da Polícia ou até uma esquadra móvel, mas 
a ponte continuava intacta com a gri tante ausência das 
pessoas que fis calizam o comportamento da popu lação 
em lugares públicos ou violam as regras administrativas. 
As senhoras vendem os seus produtos normalmente, sem 
uma intervenção clara dos homens de quem elas mais 
fogem: os polícias e fiscais. 
As administrações comunais ou mu nicipais conhecem 
a realidade, mas preferem não comentar, admitindo 
que os departamentos de fiscaliza ção têm uma palavra 
a dizer quanto a isso. Como sempre, em qualquer um 
desses lugares, a imprensa não recebe nenhum esclareci-
mento sem ordem “superior”. 
Dos polícias localizados nesses pon tos, em conversa 
informal, o que se colheu é que a teimosia dessas se nhoras 
e de outros vendedores que usam as pontes, passeios ou 
largos para fazerem o seu comércio, “é per sistente”. 
Com alguma relutância, o agente de quem não podemos 
identificar o nome gravado no peito esquerdo da farda 
expressava facialmente algum resgate por a mesma cena 
repetir-se todos os dias. Do lado das vendedo ras, a res-
posta é a mesma de sempre: 
“Se não vendermos como é que va mos sustentar os 
nossos filhos?” Muitas vezes ao lado do lixo, urina ou 
outros dejectos humanos, elas posicionam-se para vender 
alimen tos ou outros bens e a polícia (quase) nada faz. 
Outro dos agentes respondeu que essa contenção permite 
que se evi tem situações como ofensas corporais às senho-
ras ou mesmo o uso emocional das armas que pode ori-
ginar ferimentos ou mortes. “Elas surgem muitas vezes 
com um ar de insulto aos agentes da autoridade como 
nós”, confessou o agente. 
 

6.30  Cidade com Historia e carregada 
de futuro
Jornal O Independente
23 de Julho de 2011

Cidade de Luanda completou, a 25 de Janei ro, terça-feira 
última, 435 anos de vida. E, geralmente, por ocasião de 
mais um aniver sário, os seus habitantes fazem reflexões 
sobre o estado de uma das mais belas cidades de África, 
com muitos problemas já identificados, principalmente 
nesta época chuvosa. 
Que Luanda ainda tem muitos problemas, de correntes 
de vários factores combinados, todos nós sabemos. Os 
problemas da capital foram há muito identificados pelas 
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autoridades, que têm reflectido sobre eles e tomado as 
medidas que se impõem para reverter o actual quadro de 
uma cidade cujas infra-estruturas não estavam prepara-
das para o cresci mento, maioritariamente desordenado, 
que ela con heceu nos últimos anos. 
Luanda fez anos e os seus habitantes ficaram a saber, 
com satisfação, por ocasião das comemo rações de mais 
um aniversário da capital, que muita coisa há-de mudar, 
com o impulso da nova gover nação liderada por José 
Maria Ferraz dos Santos, que, no nosso entender, está a 
aplicar uma nova dinâmica, ao atacar os problemas mais 
crónicos, que vão desde o saneamento básico, o lixo, o 
reorde namento do trânsito automóvel, as construções 
anárquicas, com visitas surpresas que começaram pelo 
sector da saúde e certamente vão estender-se a outras 
áreas, com destaque para o sector da edu cação. 
A decisão de se conceber um plano director para Luanda 
terá, certamente, resultado do facto dos problemas da 
capital, pela sua complexidade, não poderem ser resolvi-
dos com paliativos. Os pro blemas de Luanda precisam 
ser resolvidos com terapias de choque, que conduzam a 
curas que resultem em infra-estruturas duradouras e em 
boa qualidade de vida para as suas populações. 
No seu empossamento, o governador de Luan da referiu-
-se à necessidade de se trabalhar em grupo. “ A união faz 
a força”, disse. 
Mas urge, também, a necessidade de se ver a questão 
dos administradores, muitos dos quais deixam a desejar. 
Com a nova dinâmica que o executivo pretende dar aos 
municípios, os que não derem conta do recado devem 
saltar porque virão momentos de muita dinâmica e 
responsabilização.                                                                                              
José Maria dos Santos já constatou, in loco, que é lasti-
mável a situação vivida pelos munícipes nos municípios 
do Cazenga, Rangel, Viana, Kilamba-Kiaxi e Samba, 
sem esquecer a anarquia na Ilha do Cabo, em termos de 
construção civil e ocupação ilegal de espaços públicos 
(praias). 
O semanário O Independente constatou que o gover-
nador, nas suas visitas ao airros, gosta de caminhar a pé 
e conversar com os munícipes. Na visita à encosta da 
Boa Vista, José Maria dos Santos, surpreendentemente, 
parou, e atentamente ouviu e conversou com os morado-
res, maioritariamente jovens, que se queixaram da venda 
de água feita por um carro cisterna afecto à administra-
ção municipal da Ingombota. 
Na ocasião, a administradora Suzana de Melo ficou sem 
jeito!... Cenas iguais ocorreram na Samba e Rangel, por 
causa do lixo. Os respectivos admi nistradores queriam 
mentir, mas os munícipes desmascararam todas as falca-
truas frente ao gover nador. 
Voltando à carga, um dos grandes problemas da capital, 
que os seus residentes querem ver solucio nado, é o sane-
amento básico, que tem causado muitos transtornos às 
pessoas, sobretudo agora que se está em tempo de chuva.

Disse o governador de Luanda que” sem que se resolva 
o grave problema do saneamento geral da cidade, as 
pessoas vão continuar a viver situações semelhantes às 
que ocorrem depois das chuvas”.
Ao que parece, o saneamento da cidade constitui para 
as autoridades uma das questões centrais, no quadro dos 
vários problemas que Luanda tem. Na verdade, o cres-
cimento de Luanda implica a exis tência de infra-estru-
turas que a possam sustentar, a fim de que as pessoas 
possam viver em ambiente sadio. 
Apesar dos problemas de Luanda poderem levar ainda 
algum tempo a ser resolvidos, é bom saber que tudo está 
a ser feito para que a cidade capital cresça ordenada-
mente, um crescimento que não se limita à construção 
de habitações mas que implica também a prestação de 
importantes ser viços à população, como o fornecimento 
de água potável e energia eléctrica. 
Luanda é hoje uma grande cidade, que tem mais de 
cinco milhões de habitantes, pelo que se impõe a exis-
tência de um plano que preveja obras à altura da sua 
nova dimensão. Acreditamos que, daqui a alguns anos, 
os habitantes de Luanda terão uma capital com menos 
problemas e com mais qualidade de vida, o que por si só 
vai reper cutir positivamente no crescimento e desenvol-
vimento dos citadinos. 

6.31  Mega projecto Luanda towers 
arranca em Agosto
Jornal agora do dia 23 
de Julho de 2011

Problemas que esta vam a atrasar o em preendimento 
estão resolvidos. Promo tora imobiliária Es cendo já está a 
colocar no mercado os espaços construídos pelas Soares 
da Costa.

Construção do mega empreendimen to imobiliá-
rio Vista Club – Luanda Towers vai arran car no mês 
de Agosto, avançou ao SOL fonte oficial da Soares da 
Costa, empresa que lidera o con sórcio responsável pela 
emprei tada. 
Apesar da obra ter sido adju dica da em 2010, alguns 
proble mas burocráticos têm atrasado o levantamento 
do edifício. Con tudo, neste momento todos os proble-
mas parecem estar já re solvidos, depois de a construtora 
portuguesa ter começado a mo bilizar todos os recursos 
neces sários para ‘ colocar de pé este projecto. 
O projecto do empreendi mento inclui um centro comer-
cial com uma área total de 28.00 m2 e ainda três torres 
residen ciais com 20 pisos cada onde estará incluído um 
hotel. Além destas valências, as Luanda To wers terão 
um parque de esta cionamento subterrâneo. 
A maior construtora portu guesa, a Mota Engil, também 
faz parte do consórcio que venceu o concurso para a 
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construção do Vista Club – Luanda Towers. Se gundo 
apurou o SOL, empresas chinesas também estão envolvi-
das no projecto, que deverá estar finalizado em 2013. 
E a promotora imobiliária Es cendo Ventures, S.A. já está 
a proceder à venda dos imóveis que serão construídos. 
Nova fabrica até 2014. A construtora Soares da Costa 
tem apostado intensamente no merca do angolano nos 
últimos 20 anos. Por isso mesmo, Angola repre sentava 
344,8 milhões de euros no volume de negócios de 
em presa em 2010, ou seja, 38,6 % do total, um resul-
tado que cimentou a posição de Angola como o maior 
mercado do grupo detido pelo empresário Manuel Fino. 

A aposta no mercado angola no irá concretizar-se na 
constru ção de uma fábrica de materiais de construção, 
num investimento que ficará entre os 45 milhões de 
euros. 
“ Confirmo que será um projecto de cariz industrial”, 
disse numa entrevista ao SOL, o CEO Pedro Gonçalves. 
Nos próximos tempos a cons trutora irá alienar a um 
parceiro local, uma parte minoritária da empresa que 
constituiu neste mercado, a Soares da Costa An gola. 
“Reduzir a exposição ao mercado angolano de constru-
ção” e “reforçar as capacidades para entrar em novos sec-
tores de actividade em Angola” são os principais objecti-
vos da empresa liderada por Pedro Gonçalves. 
A carteira de encomendas em Angola ronda os 446 
milhões de euros, segundo as contas do pri meiro trimes-
tre da empresa 

6.32  Governante defende participação 
activa dos agentes económicos
Jornal O Independente
25 de Julho de 2011

O ministro do Urbanismo e Construção, Fernan do 
Fonseca, defendeu uma maior participação dos agen-
tesecon6micoseprivadona promoção do sector imobi-
liário do país. Ao discursar na cerim6nia de abertura 
da segunda edição do Salão Imobiliário (SIMA 2011), 
iniciado quinta-feira, o governante fez saber o executivo 
está a encontrar vias para a efec tivação dos projectos que 
passa na disponibilização e concessão de créditos bancá-
rios aos agentes execu tores e utentes. 
“Penso que com esta política o executivo estaria a garan-
tir o bem-estar, o desenvolvimento social e me lhores 
condições de habitabilidade a comunidade”, disse. 
Relativamente a estratégia do desenvolvimento do ramo 
habitacional, segundo o ministro, a prio ridade é a de 
promover o acesso a habitação adequada e todos os 
serviços básicos ao cidadão. “ A opção estratégica do 
Governo é desenvolver um mercado imobiliário forte 
onde o papel do Estado prende-se na criação de infra-
-estruturas básicas, da habitação social, dos equipamen-

tos de saúde e educação, bem como na promoção de um 
ambiente de mercado concorrencial”. 
Para que estes objectivos sejam alcançados, se gundo 
o ministro, o governo vai ocupar-se da função regula-
dora, planificação e controlo. No tocante aos critérios 
da aquisição de habitações, Fernando Fon seca, que não 
avançou os custos, disse ser por arrendamento ou pronto 
pagamento. 
A decorrer de 23 a 26 do corrente mês, sob o lema 
“Habitação Para todos”, a 28 edição do SIMA, uma ini-
ciativa da Feira internacional de Luanda (FI L), reúne 
especialistas nacionais e estrangeiros, forne cedores, par-
ceiros de negócios, empresas e institui ções angolanas, 
bem como profissionais do ramo. 
Os promotores, e expositores vão apresentar soluções e 
projectos imobiliários de habitação, escri tórios, espaços 
comerciais e terrenos, com oportu nidades únicas de 
investimento a nível internacional. Entre os sectores em 
exposição, particular referência, para a mediação, pro-
moção e gestão imobiliária, gabinetes de arquitectura, 
fiscalização de projectos, banca, seguros e instituições 
financeiras. 
O SIMA”2011 tem por finalidade permitir maior dina-
mização do mercado através da promoção da oferta de 
imobiliário em Angola, contribuindo para a massifi-
cação do acesso à habitação. A exposição, decorre em 
simultâneo coma terceira edição do Salão de Mobiliário 
e Decoração (SDM). O evento, promovido pela FIL e 
Feira Internacional do Porto, conta com a participação 
mais de 50 empresas, entre angolanas e estrangeiras. 

6.33  Gabinete de obras especiais 
 rende grn
       Jornal independente
       30 de julho de 2011
   
O presidente da República vai, nas próximas semanas, 
pro mulgar o Decreto Presidencial que extingue o 
Gabinete de Recons trução Nacional e cria o Gabinete 
de Obras Especiais (GOE), além de outro Decreto da 
mesma natureza que apro va os estatutos deste novo 
serviço. 

Não se sabe se por lapso de memó ria ou por outra situ-
ação qualquer, mas vais ser preciso alguma engenharia 
jurídica para, digamos, «matar» o já existente Gabinete 
de Obras Especiais dirigido pelo engenheiro Manuel 
Cle mente Júnior, para se dar vida ao novo GOE que 
servirá como órgão de con sulta, análise, informação e 
apoio técni co do Presidente da República, na con cepção 
e execução de obras públicas de importância estratégica, 
integradas no programa do Executivo.
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É que o GOE actual é dono de algu mas obras impor-
tantes, como a nova sede da Assembleia Nacional, cuja 
pri meira pedra foi lançada pelo próprio Presidente da 
República, em Outubro de 2009. A obra que tem a fis-
calização da empresa Dar-Al-Handasan e como emprei-
teiro a Teixeira Duarte Engen haria e Construção, tem 
prazo pelo execução de 36 meses, mais três meses de 
mobilização. 

No dia em que foi lançada a pri meira pedra o enge-
nheiro Manuel Cle mente Júnior, anunciou que obra vai 
reflectir o valor e o peso institucional das actividades 
desenvolvidas pelo Parlamento. 
O projecto começou a ser esboçado em Janeiro de 1998. 
Em Dezembro de 2000, aconteceu a primeira revisão ao 
programa de espaços. Em Novembro de 2001, a segunda 
e última revisão do programa de espaço, que foi a matriz 
para o actual projecto. 
Em Junho de 2003, foi feito o con curso público para a 
execução da pri meira fase, que comportaria a execução da 
estrutura, alvenarias e redes técni cas. Concorreram sete 
empresas cons trutoras. EmMaiode 2006,foramactua-
lizadas as propostas dos três primeiros classificados. Este 
ano, em Fevereiro, a obra foi adjudicada. 
No terreno, os trabalhos começam com escavações e 
movimentos de terra, estruturas em betão armado e 
metálica, acabamentos de construção civil, insta lações e 
equipamentos eléctricos, siste mas de sons, conferências, 
tradução simultânea, votação, detenção de incêndios, 
controlo de acessos, de estacionamentos e projecção 
audio visual. 

6.34  SOS habitat
Jornal agora 
30 de julho de 2011

Quando o governo provincial de Luanda avançou com 
a demo lição de casas do “Zé Povinho” na perife ria, ale-
gando ocupa ção ilegal de terrenos, ou ainda construção 
em zonas de risco, es teve sempre presente, em defesa do 
cidadão, esta organização não  governamental criada há 
quase uma década. A 50S Habitat apa rece, assim, no 
naipe de Ong des tacadas na luta pela cidadania e melhor 
qualidade de vida, a exemplo da Adra ou ainda da ACC 
da Huíla e a Omunga de Benguela, com as quais traba-
lha em busca do objectivo comum. Se deada na cidade 
capital, a Habitat continua imparável no combate à 
exclusão e vai daí a inauguração, amanhã, do primeiro 
centro de co municação suburbano rotulado pelos acti-
vistas cívicos como parte das acções previstas contra o 
os tracismo económico, político e so cial a que está rele-
gada a maioria da população. Pensa-se, assim, le var em 
tempo útil a informação aos homens e mulheres das 
comu nidades. Boa iniciativa! 

6.35  Aquém do prometido
Revista economia e mercado nº 83
Julho de 2011

Mais de um ano depois, e por razoes que desconhe-
cem, s vencedores do primeiro sorteio das 90 residências 
de média renda, em Luanda, atribuídas no âmbito do 
Programa Angola Jovem, ainda não receberam as chaves 
das casas. 

A situação está a causar descontentamento no seio dos 
beneficiários, que afirmam não mais acreditar nas pro-
messas do Governo. Nicolau Quimbila, um dos con-
templados em Abril do ano passado, revela à Economia 
& Mercado que as autoridades se tinham comprome-
tido entregar-lhe as chaves oito meses depois, tendo em 
conta que as residências ainda careciam de determina-
dos apetrechamentos. 

No entanto, até ao momento, e já passaram quinze 
meses, nenhum dos beneficiários recebeu a chave da res-
pectiva residência, sendo que a nenhum deles é esclare-
cido o motivo do atraso, apesar de alguns já terem pago 
os exigidos 10% dos 170 mil dólares norte-americanos 
correspondentes ao valor das casas, o qual deve ser liqui-
dado num prazo de 20 anos.
 
Em resposta, o director nacional da Juventude, Cardoso 
José, esclarece que as 90 casas já estão construídas 
e que só não foram entregues aos respectivos proprie-
tários por não terem, até há bem pouco tempo, água 
canalizada e energia eléctrica da rede pública. 

“Foi preciso mobilizar meios adicionais para que as resi-
dências tivessem água e luz. O processo das 90 casas 
está em fase de conclusão e dentro em breve faremos a 
entrega”, garantiu o responsável, que condena o facto de 
a maioria dos jovens que participaram do sorteio não 
ter prestado atenção às orientações dos organizadores. 
De acordo com o dirigente, alguns dos sorteados alegam 
não ter capacidade financeira para fazer o pagamento 
das habitações de média renda, quando antes tinham 
prestado uma informação completamente diferente. 

“Pessoas nestas condições tiveram que ser adaptadas 
às casas económicas, cujos preços rondam os 50 mil 
dólares”, justificou. 

A Economia & Mercado sabe, entretanto, que 30 bene-
ficiários das habitações de 170 mil dólares já rubrica-
ram contrato com o Banco de Poupança e Crédito 
(BPC), aos quais foi garantido que receberão as casas na 
segunda quinzena de Julho, informação confirmada por 
Cardoso José. 
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Um problema nacional 
No âmbito do Programa Angola Jovem, e três anos 
depois de se dar início às construções das habitações 
sociais, para jovens com idades compreendidas entre 
23 e 35 anos, até ao momento foram distribuídas 2 837 
unidades em seis províncias, sendo que em Cabinda 
ainda não foi erguida sequer urna, quando o plano do 
Executivo prevê a construção anual de cem casas em 
cada província. 

Segundo o director nacional da Juventude, o caso de 
Cabinda deve-se ao facto de ainda não ter sido encon-
trado um espaço com dimensão suficiente, e com a 
necessária infra-estrutura, para se dar início às obras. 
A capital do país não foge a esta realidade, mas Cardoso 
José afirma que em Luanda cerca de mil habitações 
sociais estão em fase de conclusão, nos bairros Camama, 
Zango e na Sapú. Mas, prossegue o dirigente, “o grosso 
das residências está nas províncias, sendo que os preços 
das mesmas variam entre 40 a 50 mil dólares e o prazo 
de pagamento vai até 20 anos, com urna mensalidade 
que ronda os 25 mil kwanzas”. 
O programa de construção de casas sociais para juventude 
é uma parceria que envolve o Ministério da Juventude e 
Desporto, o BPC e os governos provinciais, sendo que 
a estes últimos cabe criar e disponibilizar as condições 
infraestruturais, ao passo que o primeiro se responsabi-
liza pela mobilização de recursos para o financiamento 
da construção junto do BPC. Segundo Cardoso José, o 
maior constrangimento que o Projecto enfrentou foi a 
crise financeira internacional, que afectou a economia 
angolana. 

“Cars sukula” estagnados 
A manchar o desempenho do Programa Angola Jovem 
está igualmente o caso das máquinas de lavar carros, 
os famosos “Cars sukula”, que durante a realização 
do Campeonato Africano de Futebol se viam a circu-
lar pelas ruas da capital do país, mas que passados oito 
meses acabaram por se avariar, fazendo com que os lava-
dores de carros voltassem às condições antigas. 

André Domingos, responsável pelos jovens que recebe-
ram estes aparelhos, revela que estes duraram apenas oito 
meses devido à falta de manutenção e à ausência de peças 
de substituição no mercado nacional. Reconhecendo o 
fracasso, Cardoso José adianta que a aquisição dos “Cars 
sukula” foi suspensa, argumentando que são equipa-
mentos de fácil desgaste para a realidade nacional, sendo 
que, reforça, “a falta de material de reposição foi um 
factor crucial na tomada desta decisão”. “Podemos con-
siderar que foi pouco eficaz para o objectivo que se pre-
tendia, e, portanto, suspendemos os kits de lavagem de 
carro”, admite o dirigente, para acrescentar a seguir que” 
alguns dos lavadores foram adaptados para outros pro-

jectos, o que André Domingos nega, assegurando que 
“todos aqueles que trabalhavam com os carrinhos volta-
ram a lavar carros na rua”. 

Domingos André lamenta que o Ministério da Juventude 
e Desporto tenha deixado de distribuir o equipamento, 
pois, segundo ele, nas actuais condições, devido à ausên-
cia deste, os lavadores Ainda nenhum beneficiário do 
sorteio das 90 residências em Luanda recebeu as chaves 
da respectiva residência. 

De carro são constantemente interpelados pela fiscaliza-
ção da cidade de Luanda “Na altura em que utilizávamos 
os «Car sukula», as lavagens de carros eram dinâmicas e 
não se gastava muita água. Dois litros eram suficientes 
para se, dar o brilho’, ao passo que com os baldes consu-
mimos 30 litros de água por carro”, protesta. 

A maka dos créditos 
A primeira modalidade do “Angola Jovem” foi o “Crédito 
Jovem”, mas também aqui se encontram altos índices 
de insucessos, em particular devido aos baixos níveis de 
reembolso verificados em algumas províncias. 
O motivo, segundo fontes, tem que ver com a falta de 
preparação profissional dos beneficiários que deveriam 
ser submetidos a cursos de gestão de pequenos negócios. 

O director provincial da Juventude e Desporto da 
Lunda-Norte, André Parni, revelou recentemente ao 
Jornal de Angola que, naquela província, mais de 50 
cooperativas juvenis que beneficiaram da primeira fase 
desta modalidade de crédito, em 2008, têm dificuldade 
de reembolsar o dinheiro concedido pelo BPC e que das 
58 contempladas apenas duas liquidaram as dívidas. 

Embora admita este facto, Cardoso José argumenta que, 
do mesmo modo que há insucesso no reembolso dos cré-
ditos, também há províncias em que o mesmo tem sido 
bem feito, focando, principalmente, as do sul do país. 

No que toca ao “crédito jovem”, esclarece o responsável, 
foram formadas acima de 1 700 cooperativas, que apre-
sentaram 2 500 planos de negócios, dos quais acabaram 
por ser apoiados 4 563 jovens, com um recurso finan-
ceiro total na ordem dos 5 milhões e 600 mil dólares. 
“O crédito é solidário, e as cooperativas normalmente 
são constituídas por quatro a seis pessoas, mas apenas o 
líder recebe formação, só que o reembolso dos créditos 
concedidos é feito de forma colectiva, uma vez que o 
programa tem uma conta única no BPC”, esclarece. 

Vários jovens, de diferentes regiões do país, criaram coo-
perativas em diversas áreas de actividade, e com base nos 
interesses da juventude o Angola Jovem criou oportuni-
dades de emprego, como são os casos dos bares móveis, a 
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famosa roulotte, serralharia, material de pesca artesanal 
e os Cars sukuta. Cada província recebeu 400 itens das 
diversas modalidades, à excepção de Luanda, que obteve 
mil. 

Os materiais estão a ser vendidos ao preço real da compra, 
mas todos os custos adicionais na altura da transferência 
do material for absorvidos pelo projecto. De todos os 
kits, os bares móveis o Crédito Jovem beneficia acima 
de 1 700 cooperativas, que apresentaram 2 500 planos 
de negócios, dos quais acabaram por ser apoiados 4 563 
jovens, com o recurso a 5 milhões e 600 mil dólares. 

A manchar o desempenho do Programa Angola Jovem 
está igualmente o caso das máquinas de lavar carros, 
os famosos “Cars sukuta”, que durante a realização 
do Campeonato Africano de Futebol se viam a circu-
lar pelas ruas da capital do país, mas que passados oito 
meses acabaram por se avariar, fazendo com que os lava-
dores de carros voltassem às condições antigas. 

São os mais caros, estando no valor de 20 mil dólares 
por unidade. Já as recauchutagens estão na ordem de 
15 mil dólares norte-americanos. Questionado sobre o 
percurso do projecto, o director nacional da Juventude 
afirma que não está satisfeito e que gostaria de fazer 
muito mais. 
“Quando digo que não estou satisfeito refiro-me à capa-
cidade de satisfazer toda a demanda, que é grande, mas 
não podemos dar aquilo que não temos. 

Queremos melhorar, dar mais oportunidade à juventude 
para que o número de beneficiários cresça”, assegura o 
responsável. 

Centros comunitários são prioridades 
Embora o Programa contemple a construção de Casas 
da Juventude em todas as províncias, ou seja, uma em 
cada cidade, apenas existem cinco destas infra-estrutu-
ras no país, sendo que, em seu lugar, será construídos 
numa primeira fase centros comunitária. 
“O Ministério da Juventude e Desporto está mais pre-
ocupado com os centros comunitários porque, de facto, 
no conjunto, além de darem mais visibilidade à institui-
ção, oferecem, por província, uma área de longe supe-
rior a um único estabelecimento como são as Casas da 
Juventude”, argumenta Cardoso José, acrescentando que 
actualmente já funcionam 600 estruturas em todo terri-
tório nacional, e cerca de 25 estão em fase de conclusão. 

“O objecto social destas duas estruturas é o mesmo, mas 
a diferença está na dimensão”, esclarece. 
As cinco “Casas da Juventude” estão nas cidades do 
Sumbe, Lubango, Ondjiva, Luena e em Luanda, mas 
há um número crescente de jovens que frequentam estas 

instituições e que andam descontentes com os serviços 
que nelas são prestados. 

Esmeralda Solange, de 25 anos, considera que as estru-
turas da Casa da Juventude de Viana têm sido mal apro-
veitadas, e critica o facto de se impedir que os jovens 
utilizem o anfiteatro, a sala de informática e a de estudo, 
privilegiando o arrendamento dos salões de beleza e dos 
quiosques que, segundo comenta, “rendem mais aos 
responsáveis”.
 
Na mesma linha, Adriano Cunha, morador do bairro 
Luanda Sul, mostra-se descontente com os gestores do 
espaço. “A utilização do campo de futebol de salão tem 
sido um bicho-de-sete-cabeças, principalmente porque 
os responsáveis preferem alugar o local a organizadores 
de festas a cedê-los a equipas que queiram praticar des-
portos, quando é para este fim que o espaço foi constru-
ído”, alerta. A Casa da Juventude de Viana foi a primeira 
a ser erguida no país, em 2006, e custou aos cofres do 
Estado 3 972 mil dólares. O investimento, que ocupa 
uma área de 7 294 metros quadrados, é composto por 
anfiteatro, videoteca, sala de informática, sala de estudo 
e de jogo, salão de beleza, alojamentos, quiosques, sala 
de reuniões e campo multiuso. Aloja cursos básicos de 
corte e costura, informática, estética, gestão de liderança 
e associativismo, línguas nacionais e artes e ofícios. 

Nos próximos tempos a capital do país vai contar 
com urna Casa da Juventude Nacional. O projecto já 
foi aprovado, mas aguarda pela cedência dos recursos 
financeiros. Numa primeira fase o programa tencionava 
abranger uma cifra de dez mil beneficiários, segundo 
o director nacional da Juventude. Já foram favorecidos 
nove mil. 

6.36  Luanda entre as maiores e mais 
belas cidades do mundo 
Jornal semanario factual
de 16 a 23 de julho de 2011

Cidade do Kilam ba, com infra-es truturas e equipa-
mentos sociais modernos, vem dar resposta a dois pro-
pósitos fundamentais do Executivo angolano: fazer 
face à carência ha bitacional e programar o crescimento 
urbano do País, mas há outro objecti vo, apenas revelado 
recen temente, o de colocar Luanda entre as maiores e 
mais belas cidades do mundo. 

“Não escondemos a nossa ambição de inserir Luanda no 
conjunto das maiores e mais belas ci dades do mundo”, 
disse, no dia 11 de Julho deste ano, o Chefe de Estado, 
José Eduardo dos Santos, ao discursar durante uma 
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cerimónia que juntou altos responsáveis do Gabinete 
da Presidência da Re pública, deputados, mem bros do 
Executivo, repre sentantes do poder local, diplomatas e 
entidades eclesiásticas. 

José Eduardo dos San tos inaugurou, na segunda  feira, 
11, a Cidade do Kilamba, a cerca de 20 quilómetros do 
actual cen tro de Luanda. Numa pri meira fase, foram 
disponi bilizados 115 edifícios, com 3.180 apartamentos, 
48 lojas e 10 quilómetros de estrada. A nova Cidade, 
cujo projecto global con templa 710 edifícios, 24 creches, 
nove escolas pri márias e oito escolas se cundárias, e 50 
quilómet ros de estradas, constitui um elo de transição 
para a nova urbe da capital do País que se vai situar 
junto à margem do rio Kwanza. 

O Presidente da Re pública considerou a inau guração 
da cidade do Ki lamba o primeiro passo do Executivo 
para responder ao direito dos angolanos e à “habitação, 
com um  rumo de dignidade e de conforto”. “E o maior 
pro jecto habitacional jamais construído em Angola e 
constitui um profundo exemplo da política social levada 
a cabo em Angola, para resolver o défice habitacional”, 
disse. 

Lembrou terem sido projectadas cerca de uma dúzia de 
“centralidades ou cidades satélites de diver sos tamanhos 
pelo então Gabinete de Reconstrução Nacional, a fim 
de serem construídas, faseadamente, nas 18 províncias 
do País”. 

“Dos cerca de 12 pro jectos, quatro já estão em execu-
ção nas províncias de Luanda, do Bengo, de Ca binda e 
da Lunda-Norte. Na capital, o projecto tem conclusão 
prevista para Outubro de 2012, e o empreiteiro deve 
entregar mais 595 edifícios que cor respondem a 16.822 
apar tamentos e a 198 lojas”, disse. 

A inauguração da cida de do Kilamba serviu para juntar 
empreendedores privados de vários ramos de actividade, 
num encon tro que pretendeu apresen tar os projectos de 
novas centralidades, idênticas à do Kilamba, nas provín-
cias do Zaire, de Malange, do Cuando-Cubango, do 
Namibe, da Huíla, de Benguela e da Lunda-Sul. 

José Eduardo dos San tos sublinhou que a apresentação 
dos projectos teve por objectivo convi dar empreendedo-
res a participarem no processo que venha a introduzir 
um conceito diferente de ci dade, não com um, mas com 
vários centros. 

“A construção da Ci dade do Kilamba inscreve- se na 
forma moderna de se pensar nas cidades e en quadra-se 
nos esforços do Executivo para fazer face ao constante 
crescimento da capital do País, rujas infra-estruturas 

não estão preparadas para suportar a população de mais 
de cinco milhões que hoje há”, referiu.
 
Luanda e Bengo 
O Presidente José Eduardo dos Santos anun ciou a 
revisão da divisão administrativa de Luanda e do Bengo 
e, com ela, o surgimento de novas cen tralidades urbanas 
na re gião. Trata-se de um esforço que se insere no pro-
cesso de desconcentração em curso, visando a des-
centralização político  administrativa. 

“Essa descentralização vai permitir aliviar a pres são 
sobre o centro antigo de Luanda, melhorar a participa-
ção do cidadão na gestão da coisa pública, dar resposta 
às necessida des crescentes de habita ção e proporcionar 
me lhor qualidade de vida aos seus habitantes”, defen deu. 

José Eduardo dos Santos sublinhou que os futuros habi-
tantes da ci dade do Kilamba, além de um lugar digno 
para mo rar, vão dispor de diversos serviços administra-
tivos e comerciais, escolas, centros de saúde e áreas de 
lazer, num espaço saudável e com segurança organizada.

6.37  Executivo preconiza redução do 
defice habitacional
Jornal agora 
30 de julho de 2011

Ao intervir no balanço do segundo trimestre, o mi nistro 
de Estado recordou que foi prometido no primeiro tri-
mestre que grande parte do es forço se concentraria na 
conclu são da primeira fase da nova centralidade do 
Kilamba, locali zada a 20 quilómetros a sul da ca pital. 

“Tivemos que fazer um mode lo de organização admi-
nistrativa desta nova centralidade e conse guimos fazer 
o lançamento da cidade do Kilamba como esperá vamos 
e ao longo do trimestre nos concentramos na criação 
de condições organizativas e logís ticas e se criou um 
modelo de estão para aquela cidade”, ano tou. 

O Chefe da Casa Civil da Presi dência da República 
anunciou que se fez a redução de encargos fiscais que 
pudessem amenizar os preços das residências. 
“Consideramos esta promessa como cumprida, onde 
se fez sair um comunicado onde anunciou os critérios 
de acesso aos apartamentos construídos na nova cen-
tralidade, cumprindo com a pro messa feita aos cidadãos”. 

A opinião pública está espera pelo preço final de cada 
aparta mento e também pretende saber como se poderá 
ter acesso, ao co nhecimento do sistema e a sua comer-
cialização, onde pressupos tos serão anunciados pela 
empre sa imobiliária encarregue da no” I centralidade. 
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“0 Executivo procura encontrar um preço que permita 
a recuperação do investimento, mas também que se 
as segure um preço acessível ao cidadão”, 

Realçou igualmente que apesar das medidas de redução 
de en cargos fiscais e parafiscais, che gou-se à conclu-
são que o preço é relativamente alto, razão que leva o 
Executivo a realizar estu dos visando a sua redução. “No 
encontro mantido com os bancos para ver as condições 
de acesso ao crédito, ficou por se definir quais as garan-
tias que o Estado deve dar o tempo de reembolso dos 
empréstimos”. 

Chamou a atenção o facto de Carlos Feijó não ter reve-
lado o preço mínimo de um apartamen to no Kilamba, 
embora uma fonte do AGORA assegurou que um T 3 
pode ficar por 180 mil dólares. 
Recorde-se que o último balan ço do Executivo, refe-
rente ao I trimestre deste ano, teve lugar a 20 de Abril 
último, durante o qual destacaram-se a abordagem de 
aspectos versados à reforma do Estado, finanças públi-
cas e política monetária, programa ha bitacional, plane-
amento econó mico, sectores social e produtivo, situação 
nas províncias e política externa.
Moradores foram realojados e o prédio é demolido 

6.38  Luanda entre as maiores e mais 
belas cidades do mundo 
Jornal semanario factual
de 16 a 23 de julho de 2011

Cidade do Kilam ba, com infra-es truturas e equipa-
mentos sociais modernos, vem dar resposta a dois pro-
pósitos fundamentais do Executivo angolano: fazer 
face à carência ha bitacional e programar o crescimento 
urbano do País, mas há outro objecti vo, apenas revelado 
recen temente, o de colocar Luanda entre as maiores e 
mais belas cidades do mundo. 

“Não escondemos a nossa ambição de inserir Luanda no 
conjunto das maiores e mais belas ci dades do mundo”, 
disse, no dia 11 de Julho deste ano, o Chefe de Estado, 
José Eduardo dos Santos, ao discursar durante uma 
cerimónia que juntou altos responsáveis do Gabinete 
da Presidência da Re pública, deputados, mem bros do 
Executivo, repre sentantes do poder local, diplomatas e 
entidades eclesiásticas. 

José Eduardo dos San tos inaugurou, na segunda  feira, 
11, a Cidade do Kilamba, a cerca de 20 quilómetros do 
actual cen tro de Luanda. Numa pri meira fase, foram 
disponi bilizados 115 edifícios, com 3.180 apartamentos, 
48 lojas e 10 quilómetros de estrada. A nova Cidade, 
cujo projecto global con templa 710 edifícios, 24 creches, 

nove escolas pri márias e oito escolas se cundárias, e 50 
quilómet ros de estradas, constitui um elo de transição 
para a nova urbe da capital do País que se vai situar 
junto à margem do rio Kwanza. 

O Presidente da Re pública considerou a inau guração 
da cidade do Ki lamba o primeiro passo do Executivo 
para responder ao direito dos angolanos e à “habitação, 
com um  rumo de dignidade e de conforto”. “E o maior 
pro jecto habitacional jamais construído em Angola e 
constitui um profundo exemplo da política social levada 
a cabo em Angola, para resolver o défice habitacional”, 
disse. 

Lembrou terem sido projectadas cerca de uma dúzia de 
“centralidades ou cidades satélites de diver sos tamanhos 
pelo então Gabinete de Reconstrução Nacional, a fim 
de serem construídas, faseadamente, nas 18 províncias 
do País”. 

“Dos cerca de 12 pro jectos, quatro já estão em execu-
ção nas províncias de Luanda, do Bengo, de Ca binda e 
da Lunda-Norte. Na capital, o projecto tem conclusão 
prevista para Outubro de 2012, e o empreiteiro deve 
entregar mais 595 edifícios que cor respondem a 16.822 
apar tamentos e a 198 lojas”, disse. 

A inauguração da cida de do Kilamba serviu para juntar 
empreendedores privados de vários ramos de actividade, 
num encon tro que pretendeu apresen tar os projectos de 
novas centralidades, idênticas à do Kilamba, nas provín-
cias do Zaire, de Malange, do Cuando-Cubango, do 
Namibe, da Huíla, de Benguela e da Lunda-Sul. 

José Eduardo dos San tos sublinhou que a apresentação 
dos projectos teve por objectivo convi dar empreendedo-
res a participarem no processo que venha a introduzir 
um conceito diferente de ci dade, não com um, mas com 
vários centros. 

“A construção da Ci dade do Kilamba inscreve- se na 
forma moderna de se pensar nas cidades e en quadra-se 
nos esforços do Executivo para fazer face ao constante 
crescimento da capital do País, rujas infra-estruturas 
não estão preparadas para suportar a população de mais 
de cinco milhões que hoje há”, referiu.
 
Luanda e Bengo 
O Presidente José Eduardo dos Santos anun ciou a 
revisão da divisão administrativa de Luanda e do Bengo 
e, com ela, o surgimento de novas cen tralidades urbanas 
na re gião. Trata-se de um esforço que se insere no pro-
cesso de desconcentração em curso, visando a des-
centralização político  administrativa. 
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“Essa descentralização vai permitir aliviar a pres são 
sobre o centro antigo de Luanda, melhorar a participa-
ção do cidadão na gestão da coisa pública, dar resposta 
às necessida des crescentes de habita ção e proporcionar 
me lhor qualidade de vida aos seus habitantes”, defen deu. 

José Eduardo dos Santos sublinhou que os futuros habi-
tantes da ci dade do Kilamba, além de um lugar digno 
para mo rar, vão dispor de diversos serviços administra-
tivos e comerciais, escolas, centros de saúde e áreas de 
lazer, num espaço saudável e com segurança organizada.

6.39  Desafectação de terrenos de orla 
costeira
Jornal independente
30 de julho de 2011

O Conselho de Ministros apreciou, na sua mais recente 
sessão, um memorando sobre a aplicação das delibe-
rações do Conselho de Ministros no an terior quadro 
constitucional, em que lhe era recon hecida competência 
deliberativa (é hoje um órgão de consulta), sobre o Plano 
da Orla Costeira. 

Apreciou igualmente o Decreto Presidencial que aprova 
o Regime de Desafectação dos Terrenos de Domínio 
Público da Orla Costeira. Comeste Decreto, o Executivo 
vai proceder à transferência dos terrenos do domínio 
público compreendidos no perímetro da orla costeira, 
para o domínio privado dos respec tivos governos pro-
vinciais, com vista a materializar o plano de desenvolvi-
mento urbano e turístico da orla costeira. 

O comunicado do secretariado do Conselho de 
Ministros esclarece que ficam excluídos do âmbito de 
aplicação do Decreto Presidencial que aprova o Regime 
de Desafectação dos Terrenos de Domínio Público da 
Orla Costeira, as áreas sob jurisdição portuária, que são 
reguladas por diploma próprio, além das áreas militares. 

O órgão de consulta do Chefe do Executivo apreciou 
um outro Decreto Presidencial, que dá por findo o 
mandato dos membros do Conselho de Administração 
da CENCO-EP, e nomeia uma co missão de gestão 
constituída por cinco elementos, sob coordenação 
de Valentim Joaquim Manuel. Essa medida surge na 
sequência dos esforços do Executivo no sentido de rees-
truturar o sistema de logística e distribuição de bens 
essenciais à população. 

Ainda na sessão de ontem, o Conselho de Minis tros 
debruçou-se sobre o Decreto Presidencial que aprova 
a Carta sobre a criação do Centro de Coorde nação de 
Investigação do Desenvolvimento Agrário da África 

Austral “CCARDESA”, além dos Decretos que aprovam 
os estatutos orgânicos das Universi dades Katyavala 
Buila, Lueji ANkonde, Agostinho Neto, Kimpa Vita, 
Mandume Ya Ndemofayo, 11 de Novembro e José 
Eduardo dos Santos. 
Outros dos diplomas apreciados pelo Conselho de 
Ministros foram a proposta de Lei do Cinema e do 
Audiovisual, o relatório de execução da Carta Africana 
dos Direitos Humanos e dos Povos e as medidas tomadas 
pelo Presidente da República para a sua aplicação, bem 
como os Decretos Presidenciais que aprovam a Política 
para a Pessoa Portadora de Deficiência e a estratégia para 
a sua protecção.
 
O órgão de consulta do Presidente da República deu 
parecer positivo à proposta de Lei que cria os parques 
nacionais de Mavinga e de Luengué-Lu iana, na provín-
cia do Kuando-Kubango, e do Maiombe, em Cabinda. 
A criação dos parques nacio nais visam, segundo o comu-
nicado do Conselho de Ministros, assegurar a protecção 
e conservação da biodiversidade, em harmonia com o 
desenvolvi mento económico e social do contexto geo-
gráfico onde os mesmos estão inseridos. 
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7  TERRA 

7.1  Policia acusado de falsificar 
documentos
Jornal folha 8 do dia 02 
de Julho de 2011

Depois de muita insistência e ameaças de morte, dia 
16 de Junho de 2011, 5- Feira, o Oficial da polícia 
da 12 Esquadra no Kazenga, João Culeca conseguiu 
seus intentos ao de salojar compulsivamente a família 
que de acordo documentos apresentados e depoimen-
tos colhidos é de facto a proprietário do terreno onde 
tem erguida a casa desde 1999. Pedro Culeca, surgiu 
com um esquadrão de polícias da 12  Esquadra do 
Cazenga, chefiado pelo Comandante Kalily, exibindo 
um Man dato de Penhora, a priori falsificado, porquanto, 
pese embora vir mencio nado o nome da Juíza Doutora 
Lizete da P.V. da Costa e Silva, não vem por ela assinada, 
o ajudante não assina em seu nome; não traz mencio-
nada a data de despejo, o número da casa, nem da Rua, 
o advogado da faml1ia António de Oliveira Paciência, 
nunca recebeu notificação alguma sobre o Processo de 
Execução. Porquanto, Matias An dré António dispõe de 
documentação devidamente comprovada que atesta ser 
o proprietário legal do património em litígio:  
Título de Concepção devida mente assinado pelo então 
Governador de Luanda, Aníbal Rocha, datado 26 de 
Setembro de 1999, com base ao Processo n° 2380/96; 
bem como os pareceres fa voráveis da Comissão de 
Moradores do Sector 4, da Zona 19 B Tala Hady, de 
25 de Agosto de 1996; assim como títulos comprovati-
vos do pagamento das taxas de ocupação de terreno do 
Departamen to de Contabilidade e Gestão Orçamental 
do Governo da Província de Luanda. 
A família de Matias André António e Domingas António 
Faria, composta por 12 elementos, incluindo sobrinhas 
e netos, que habitava na Residência construída há 12 
anos, vivia em sossego no centro do Cazenga, Bairro 
Tala  hadi, nas proximidades do Centro de Formação do 
Cazenga na Rua 29 A, con hecida também como Rua 
dos doentes, começou a ser ameaçada pelo senhor João 
Pedro Culeca, alegando que o ter reno que os primeiros 
ocupavam era herdade sua. Entretanto, não apresenta 
até. Data nenhum documento comprovativo Começou 
desde então a dança do vem com as autoridades, policia 
e tribunal. Teimosamente, único docu mento que Culeca 
apresentava era um papel designado pedido de projecto. 
Valendo-se da função que ocupa na Polí cia, dia 7 de 
Dezembro de 1999, resolveu vandalizar a casa com pica-
retas e espan aram a senhora que lá encontraram, isto 
com a ajuda de polícias que se fiz eram transportar em 
três Hiaces. Valeu a pronta intervenção da vizinhança 

que em socorro correu com os invasores. Em consequên-
cia, junto da 12- Esquadra, cazenga, foi aberto um  
Processo com o n03592/99. Culeca nunca compareceu 
e esteve muitos meses desaparecido. De pois voltou, foi a 
DNIC e caprichosamente abriu um Processo calunioso 
contra Matias André António, acusando-o de traficante 
de droga e altamente perigoso. Foi urdido um Mandato 
de Captura contra Matias. A confusão durou assim mais 
de 11 anos até este horroroso dia 16 de Junho do ano em 
curso. 

Nisso tudo, o mais estranho é que o polícia está a pedir 
20 mil dólares americanos em indem nização porque ele 
declara, mas não prova que foi destruída uma casa ali, 
quando testemunhas confirmam que há mais de 22 anos 
aquela área era um terreno baldio inundado de lixo e 
carca ças de viaturas. E mais, como é que instituições 
estatais legal izam um terreno que já tinha dono e o rei-
vindicador não consegue provar coisa nenhuma durante 
mais de 11 anos? 

O certo é que a familia com um bebé de dois meses foi 
posta na rua pelos polícias a mando de Culeca, e vive 
na rua desde 16 de Junho. As vítimas pedem que se faça 
justiça. Contactos feitos, dificuldades para obtenção de 
números de telefones; outros, sem argumentos. 

7.2  Bento Soito tira sono à população 
da Sapú
Semanário Internet
08 de Julho de 2011

Os populares que têm terrenos na juris dição do bairro da 
Sapú, no município de Viana, estão desapontados com a 
equipa de arquitectos do Governo Pro vincial de Luanda, 
dirigida por Bento Soito, devido à venda, alegadamente, 
por parte destes de parcelas já ocupa das há muito tempo. 
De acordo com os lesados, a situação toma-se crítica, na 
medida em que na calada da noite aparecem na zona ele-
mentos, inclu indo polícias, alegadamente, a mando de 
Bento Soito, vendendo até os terre nos cujos donos têm 
toda a documen tação. Os policiais são acusados de fazer 
ameaças de morte aos populares que passam na altura 
em que estão a “operar”.Recentemente, foram amea-
çados, na presença do repórter deste jornal, os pedreiros 
que levantavam as paredes de uma futura residência, 
ten do os polícias manipulado as pistolas 
. e apontado na cabeça dos mesmos. O elenco de Bento 
Soito, como os mes mos se identificam, apoderaram-se, 
em várias ocasiões, de materiais de construção, mesmo 
depois dos propri etários terem exibido a documentação 
que lhes permitia construir. 
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O segundo comandante da esquadra da 
Sapú é acusado, também, de ser coni vente nos actos 
do seu efectivo, tendo recentemente se envolvido numa 
con tenda entre polícias e pedreiros que es tavam a cons-
truir uma residência. 
“Eu fui contratado para fazer os trab alhos, o dono da 
obra apresentou-me toda a documentação comprovando 
a legalidade do terreno, mas apareceram cá alguns senho-
res dizendo que eles são os donos do terreno. Depois de 
uma pequena discussão entre nós apa receram elementos 
da polícia acom panhados do segundo comandante da 
esquadra da Sapú que ordenou a nossa prisão”, contou 
uma fonte deste jornal, acrescentando que, os algozes 
levaram tudo quanto é material e que alguns pedreiros 
ainda se encontram detidos. “Os equipamentos apreen-
didos estão orçados em mais de 15 mil dólares”, subli-
nhou, visivelmente desapontado. Segundo nos foi dado 
a saber, Bento Soito e a sua equipa quando aparecem 
no terreno, nunca avisam, nem que rem dar ouvidos 
aos menos desfavore cidos. Vão sempre com o pretexto 
de fazer vistoria. Os moradores conhecem os agentes 
da polícia que operam na zona ao lado de Bento Soito, 
estando disposto à denunciá-los caso sejam solicitados 
pelas autoridades Os nos sos esforços para contactar o 
segundo comandante da polícia da Sapú, bem como o 
arquitecto Bento Soito, ficar am sem efeitos, pelo que 
voltaremos ao assunto nas próximas oportuni dades.

7.3  Fazendeiros incapacitados poderão 
perder propriedades 
Jornal o país 
08 de ajaulho de 2011

Os proprietários de fazendas agríco las que até Setembro 
próximo mos trarem incapacidade para o exercício da 
actividade poderão perder as suas propriedades que 
serão entregues a outros agentes capazes de desen volver 
a produção na província de Benguela. Este ultimato foi 
lançado nesta quarta-feira, no município da Ganda, 
província de Benguela, pelo director provincial da 
Agricultura e Desenvolvimento Rural, Abrantes Carlos 
Sequesseque, durante o en contro de esclarecimento e 
auscul tação com líderes de vários grupos sociais. 
Em declarações à Angop, no [mal do encontro, Abrantes 
Sequesseque defendeu que a medida faz parte de um 
conjunto de orientações do mi nistro de tutela, na reali-
zação do pri meiro encontro de produtores. 
Informou que existem na provín cia duas mil e 800 
fazendas, das quais 98 porcento não desenvolvem qual-
quer actividade de produção agrí cola, factor que con-
tribui para o de semprego e ausência de rendimentos 
económicos e sociais. No município da Ganda, das 280 
fazendas existentes, das quais 193 fo ram cedidas a agri-
cultores, somente 12 estão reactivadas. 

Segundo Abrantes Sequesseque, o governo provincial 
orientou as admi nistrações municipais a consultarem os 
actuais proprietários dessas fazen das, para inteirar-se da 
sua disponi bilidade e intenção de reactivação, no âmbito 
do crédito de investimentos. 
Deu a conhecer que o governo quer essas fazendas a fun-
cionar para criar postos de trabalho e de produção daí 
a necessidade dos adminis tradores municipais convoca-
rem os fazendeiros para que até Setembro próximo se 
pronunciem sobre os projectos que tem para o relança-
mento da produção. “Para os fazen deiros que não se pro-
nunciarem até esse período, o governo entregará a pro-
priedade a outros parceiros com capacidade de explorar 
as respecti vas fazendas”, advertiu. Disse que a província 
é considerada um potencial agro-pecuária que deve ser 
explora do, mas que nos últimos tempos tem se encon-
trado alguns entraves, tan to por parte dos agricultores, 
como dos camponeses. Abrantes Sequesseque afirmou 
que o governo deci diu promover consultas públicas em 
todos os municípios, para auscultar os membros das 
comunidades e sa ber o que se passa dentro das reser vas, 
sobretudo das antigas fazendas coloniais. “A intenção 
do governo é desenvolver a produção agrícola a nível do 
país com o envolvimento dos camponeses e do sector 
empre sarial, daí que urge a necessidade de saber como 
as próprias comunidades pensam, formas de harmoniza-
ção da produção agrícola e gestão dos con flitos de terra”, 
frisou. 

7.4  Solos do Kwanza-Norte são 
considerados aráveis 
Jornal de Angola 
12 de Julho de 2011

Apesar de ausência de análises laboratoriais recentes, 
os solos no Kwanza-Norte são considerados aráveis e 
abundam os cursos de água. Estes aspectos são impres-
cindíveis à agricultura em geral e, em particular, para a 
horticultura alcançar patamares industriais, so bretudo 
nos municípios de Cazengo, Cambambe e do Lucala, 
favo recidos pelo relevo que ostentam. 
Impõe-se, assim, uma nova mentalidade para os produ-
tores, baseada na visão empresarial, atraindo técnicos 
para o campo e aquisição de tecnologia. O agró nomo 
Paulo Bungo sugere a esco lha dos períodos de cultivo, 
por exemplo, em montanha com decli ve tecnicamente 
aceitável, no tem po de maior regularidade das chu vas 
(Fevereiro, Março e Abril), pa ra se efectuar a comercia-
lização a partir de Maio. 
Disse que o que se verifica é que a maioria está agora 
a plantar para colher ao mesmo tempo (Setem bro e 
Outubro), logo, o risco do au mento vertiginoso da 
oferta num período curto. O recrutamento de técnicos é 
urgente e passa pela criação de incentivos como habita-
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ção e a possibilidade de se torna rem sócios da empresa 
após alguns anos de serviço. Engenheiros for mados na 
República Checa dizem ser esta uma prática bem suce-
dida naquele país. 
O pessoal qualificado também deve abranger gestores 
para evi tar o que tem sido frequente: quando o dono 
da fazenda fica impedido, por doença ou morte, surge o 
declínio ou desapareci mento da unidade de produção. O 
recurso as novas técnicas de irri gação, designadamente 
o “gota a gota”, sacha e colheita (debulha dora) podem 
reduzir o recurso à mão-de-obra oriunda do Kwanza-Sul 
e Huambo, que raramente aceitam permanecer acima 
de três meses no campo. 
O agricultor Artur de Almeida aplicou perto de sete 
mil dólares na aquisição e começa a montar a qualquer 
hora o sistema gota a go ta. “Apesar de experimental, 
um hectare é o que é possível em função das limitações 
financeiras”, explicou. 
Na generalidade, os agricultores querem subsídios do 
Estado para arcar com os custos de produção, cons-
trução de diques, sobretudo de protecção nas margens 
do Lucala e reparação das vias de aces so. Sempre recla-
maram dificulda des de acesso ao crédito bancário por 
várias razões, entre as quais o excesso de burocracia, 
taxas de ju ro elevadas e falta de garantias no quadro das 
exigências dos bancos. 
O Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA) publi-
cita a dis ponibilidade de crédito até 500 mil dólares, 
reembolsáveis em oito anos. Significa que o produ tor 
deve devolver ao banco 62 mil -, dólares por ano ou oito 
mil por mês, para o que é necessário rigor empresarial. 
Luinga e Mucozo, os maiores perímetros agrários, dão 
sinais de recuperação. No primeiro, banha do por um 
dique com caudal du rante todo ano, há iniciativas que 
colheram na época passada 1.200 toneladas de batata 
rena numa por ção de 50 hectares. Na década de 70, 
Luinga (Camabatela) notabili zou-se na produção de 
hortaliças. 

7.5   Caculama com reservas fundiárias
Jornal de Angola
21 de Julho de 2011

Caculama dispõe de mil hectares de reservas fundiárias, 
no quadro da implementação do programa ha bitacional 
em curso no país, disse, ontem, naquela localidade, ao 
Jor nal de Angola, o seu administrador. 
Serrote Gio afirmou que as reser vas fundiárias estão 
localizadas nas comunas do Mucari, Caxinga e Muquixi 
e que, neste momento, estão em construção, na sede do 
municí pio de Caculama, três casas sociais destinadas 
aos enfermeiros, no âm bito do programa da melhoria 
das condições de vida dos funcionários. 
Além da construção das casas, referiu, o programa con-

templa ser viços básicos como postos de saú de, escolas, 
energia eléctrica, água potável e outras infra-estruturas. 
Victor Monteiro, empreiteiro das obras, anunciou que a 
sua empresa vai continuar a trabalhar no muni cípio de 
Caculama, construindo escolas, postos médicos e outras 
infra-estruturas. 

7.6  No kuando kubango 150 mil pessoa 
por reassentamentar
Jornal angolense 
de 16 a 23 de julho de 2011

Com o Programa In tegrado para o De senvolvimento 
Rural e Combate à Pobreza na agenda de trabalho, daí a 
presença dos dezoito gover nadores provinciais, a segun-
da sessão extraordinária da Comissão Permanente Con-
selho de Ministros, no passa do dia 12, em Luanda, apre-
ciou um programa que prevê o reassentamento de 150 
mil pessoas em dois municípios da província do Kuando 
Ku bango. De acordo com um comunicado de imprensa 
chegado ao Angolense, os ci dadãos, entre os quais anti-
gos militares, serão reassen tados nos municípios de 
Mavinga e do Rivungo, de vendo contar com apoios 
para actividades produtivas, a condição primordial para 
a criação de empregos. Trata -se, segundo o documento, 
de um programa operativo que contém um cronograma 
de acções complementares ao executado pelo Governo 
do KK, analisado em obe diência a uma deliberação 
da reunião do órgão colegial do Executivo angolano 
realiza da em Menongue, a 16 de Junho.
 
O comunicado acrescen ta que este programa opera-
tivo pretende contribuir pa ra a melhoria das condições 
de vida dos habitantes, redu zindo o índice de pobreza 
e aumentando a assistência médica e medicamentosa. 
No campo da educação, lê -se, estão previstas 121 novas 
salas de aulas, para um total de quinhentos alunos, 
com vista ao incremento da taxa de frequência escolar. 
Quan to ao Programa Integrado de Combate à Pobreza, 
que contempla, entre outras, ac ções como a construção 
de infra-estruturas, vias de aces so e o relançamento da 
agro pecuária, a Comissão Perma nente do Conselho de 
Mi nistros considerou de positi vo o trabalho efectuado 
até ao momento, uma vez que “o mesmo tem estado a 
ser realizado com a concertação permanente entre as 
entida des centrais e locais, contan do com o envolvi-
mento da sociedade civil, tanto na fase de identificação 
das priori dades específicas dos mu nicípios, como na de 
execu ção dos projectos”. 

Sob orientação do Pre sidente da República, José Eduardo 
dos Santos, a sessão extraordinária passou em revista o 
ponto de situação de um subprograma de cons trução 
casas em cada um dos municípios do país, tendo reco-
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mendado o contínuo aperfeiçoamento da articula ção 
logística entre as várias entidades intervenientes. Desta 
forma, o Governo, que se diz empenhado na so lução 
dos problemas básicos da população, tenciona asse gurar 
em tempo útil a aqui sição, o transporte e a distri buição 
dos kits de constru ção aos benef1ciários. Por outro lado, 
apreciou uma proposta de lei prestes a ser remetida à 
Assembleia Na cional, que prevê em respos ta à necessi-
dade de uma alteração da divisão territorial e político-
-administrativa, a desanexação da província do Bengo 
e posterior inte gração na de Luanda dos municípios de 
Icolo e Bengo e da Quissama. 

De igual forma, indica ainda o comunicado de im prensa, 
foi analisada a pro posta de lei que eleva à cate goria de 
município as comu nas da Catumbela e Cacula, nas pro-
víncias de Benguela e da Huíla. No quadro do Plano 
Director dos Transportes da Província de Luanda, o 
Conselho de Mi nistros analisou uma propos ta que esta-
belece um modelo integrado de transporte co lectivo 
(rodoviário, ferroviá rio e marítimo) e para os no vos 
centros urbanos da cida de, com vista a encontrar 
so luções que descongestionem e façam fluir o trânsito 
inter municipal, dando resposta à dinâmica das necessi-
dades das pessoas e dos agentes económicos

Se no léxico administra tivo angolano já existia a expres-
são “Reserva Fundiária do Estado”, os autóctones só 
tomaram concedimento mais tarde quando lhes foram 
destruídas as residências, sob pretexto de ergue-las em 
terrenos reserva dos para execução de projectos Públicos 

7.7  O truque das reservas fundiarias
jornal foha 8 
16 de julho de 2011

A expressão surpreendeu os autóc tones porque as resi-
dências foram erguidas num período em que os órgãos 
responsáveis pela gestão do território nem se quer tinham 
cadas trado as Reservas Fundiárias do Esta do. Ademais, 
o Executivo liderado por José Eduardo dos Santos, no 
poder há quase 32 anos, depois da morte de António 
Agostinho Neto “Kilamba Kiaxi” nunca disponibilizou 
terreno onde o angolano pudesse construir. Diante do 
silêncio governamental, quiçá por falta de política ou 
estraté gias urbanísticas, o autóctone tomou a iniciativa 
de erguer habitações nas periferias dos centros urbanos, 
sur gem assim vários bairros periféricos, principalmente 
na Capital do País (Lu anda). São os novos musseques 
(Terra Vermelha, Embondeiro Rasta Papá  Simão, Fubu, 
Lixeira, Mbondo Chapéu, Iraque, Bagdad, “28 de 
Agosto”, Soba Kapassa e tantos outros). 

O surgimento de alguns bairros teve o acompanha-
mento das administra ções municipais, são casos do 
Mbondo Chapéu, Iraque e Lixeira, mesmo assim foram 
destruídos, sob pretexto de ter em sido erguidos nas 
áreas reservadas para execução de projectos públicos. Os 
angolanos das zonas supracitadas ainda estão desaloja-
dos e ao relento, embora as destruições tenham ocor rido 
há, sensivelmente, dois anos. Vo taram mal. 

Com a política das Reservas Fundiárias do Estados, 
vários citadinos, dentre cam poneses reconhecidos na 
Cintura Verde de Luanda, órgão adstrito ao Ministério 
da Agricultura, Pesca e Ambiente, perderam os terrenos 
que mais tarde deram lugar a construção de luxuosos 
condomínios cuja titularidade é puramente privada. 
“Afinal esta expressão só existe para re ceber os terrenos 
dos pobres”, lamentou António Magalhães.

Quantos condomínios foram construídos sobre os 
bairros habitados por autóc tones de baixa renda ou pobre, 
aqueles cujo salário serve apenas para agravar ainda 
mais a miséria? A maioria dos no vos bairros luxuosos foi 
erguida nos ter renos que antes eram lavaras. O bairro 
Talatona, a nova centralidade urbanística de Luanda, é 
dos principais exemplos. “Quem são os beneficiários das 
Reservas Fundiárias do Estado?”, questionaram. 

A habitação é a principal problemática I do País, sobre-
tudo em Luanda, onde são escassas as possibilidades de 
se adquire uma parcela de terra. “A Capital é IS Reserva 
Fundiária do Estado. Mas quem vai ao Futungo, saindo 
da Unidade da Guarda Presidencial (UGP), pode obser-
var a construção de edifícios ao longo da estrada. Será 
que as mesmas pertencem ao poder Público? Quantos 
condomínios o Governo angolano já construiu?”. 

O Governo angolano, sob liderança de José Eduardo 
dos Santos, também presi dente da República de Angola, 
desde 1979, após a morte de António Ago stinho Neto, 
nunca edificou residências de qualidade média para os 
angolanos, apenas construir vergonhosas “cabanas” no 
Panguila, Calemba 2, Zango; zonas 
que albergam autóctones desalojados das chamadas 
zonas de riscos. “Vamo s encontrar nas eleições de 2012”. 

As residências construídas nas reservas fundiárias do 
Estado custam os “olhos da cara”. O Projecto Angola 
Jovem do Ministério da Juventude e Desporto vem des-
tapar o carácter maldoso das políticas do Executivo da 
República de Angola. Os que foram sorteados no pro-
grama de habitação tinham a obrigação de pagar men-
salmente a quantia de 80 mil Kwan zas. “Essa medida é 
justa? Onde eles vão desencantar dinheiro?”. 
O conflito armado angolano terminou em 2002, vinte e 
sete anos depois. A economia estava e continua deficitá-
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ria, os autóctones, principalmente os jovens, auguravam 
pela recuperação das infra-estruturas destruídas durante 
a guerra civil; acreditava-se num Governo justo e traba-
lhador porque Dos Santos sempre evocou tal fenómeno 
para justificar o fracasso da gestão governamental Nin-
guém duvidava do Presidente.

 A recuperação das infra-estruturas destruídas durante 
a guerra significaria a revitalização da economia autóc-
tone, mas verificou-se o contrário. Os influ entes mete-
ram-se nas negociatas dos condomínios construídos nos 
terrenos desalojados dos sem influências, até parentes 
próximos de altas figuras do Estado estão no encalço da 
propriedade do cidadão comum, como se fosse her ança 
de família ou pertença do pai. 
São esses os proprietários dos con domínios residências 
e edifícios de luxo espalhados pelo País, construídos 
sob o truque das Reservas Fundiárias do Esta do. Para 
dar mais raiva aos jovens, fixam o preço de venda dos 
apartamentos ~ vivenda acima dos 100 mil dólares. “E 
preciso dizer aos angolanos que essa ex pressão (Reserva 
Fundiária do Estado) é resultante da febre da construção 
de condomínios”, disse Manuel Ngola. 

7.8  Posse da terra autorizações devem 
envolver as autoridades
Jornal de Angola do dia 18 
de Julho de 2011

Autoridades tradicionais, líderes religiosos, representan-
tes de orga nizações e associações da sociedade civil reco-
mendaram no sábado ao d Executivo, no Sumbe, que o 
processo de legalização de fazendas e r, questões sobre 
o uso e posse da terra devem ser resolvidos a nível das 
comunidades e não a partir da capital. 
A recomendação saiu do seminário sobre o resgate dos 
valores mo rais e cívicos, promovido pelo Ga binete para 
a Cidade e Sociedade Civil do MPLA e que reuniu cerca 
de 300 pessoas. Os participantes defenderam que para 
a resolução de problemas comunitários, os so bas devem 
intervir em primeira instância, antes de serem encami-
nhados para os órgãos de justiça. 
Além disso, assumiram o com promisso de depositar nas 
autorida des tradicionais o papel de guar diães da cultura 
e das tradições an cestrais, para manter a coesão so cial e 
garantir a transmissão de va lores morais e cívicos. 
O encontro recomendou o esta belecimento de parcerias 
entre o Executivo, instituições religiosas e as comunida-
des, que permitam dar às crianças bases sólidas para a 
sua educação e formação, e concluiu ser essencial pro-
mover seminá rios e debates sobre o resgate dos valores 
morais, cívicos e culturais, a partir das famílias. 
O comunicado produzido no fi nal refere que a culpa 
pela perda e degradação dos valores cívicos não recai 

apenas nos jovens, nos mais velhos, ou no Executivo, 
mas sim em todos os cidadãos e insti tuições da socie-
dade. Nessa pers pectiva, recomendaram a restrição da 
publicidade a bebidas alcoóli cas e a promoção da beleza 
e os va lores das mulheres. 
O encontro serviu para trocar ideias sobre o actual 
quadro dos va lores morais e cívicos na sociedade e a sua 
dinâmica na família, analisar o contributo das autorida-
des tradi cionais, das organizações não go vernamentais 
e associações no pro cesso de educação cívica, para uma 
sociedade participativa. 

 7.9  Do B.O para o do bairro operário
Jornal o país do dia 22 
de Julho de 2011

Na intenção de apurar a veracidade das infor mações 
que, de algum tempo a esta parte, correm, na cidade 
de Luanda, segundo as quais os mora dores do bairro 
Operário (B.O) estão a ser cadastrados, a fim de serem 
transferidos para a zona habitacional do Zango, em 
Viana, O PAÍS visitou o bairro dos proletários, nas Terça 
e Quinta feiras da semana finda, onde constatou que os 
residentes não serão transferidos para sítio algum, senão 
para áreas estratégicas, dentro da própria circunscrição. 
“Pelas informações que nós temos, nem todos sairão do 
bairro. As pessoas serão alojadas em algumas residên-
cias a serem construídas pelo Governo, en quanto, de 
forma faseada, decorrerá a requalificação de partes do 
B.O.”, revelou um morador, admitindo que poderão sair 
apenas aqueles que cons truíram em sítios de risco ou 
desacon selháveis, do ponto de vista urbano. 
Em relação a isso, Amarildo Vieira Dias lembrou que o 
bairro Operário é dos poucos de Luanda com uma urba-
nização aceitável, ao ponto de afIrmar categoricamente 
que “a área não tem becos”. 
Momentos antes da nossa reportagem o líder da Casa 
Cultural Agostinho Neto tinha recebido uma delegação 
encabeçada pela vice-governadora de Luanda, Jovelina 
Imperial, acompa nhada pelo administrador adjunto do 
município do Sambizanga, de quem rece1?eu a garantia 
de estar já em cur so o projecto de construção de alguns 
edifícios, dentro do bairro, para realo jar os primeiros 
expropriados. 
Quanto ao pânico tomado pelos po pulares sobre a pos-
sível transferência para o Zango, o defensor e divulgador 
da vida e obra de Agostinho Neto pon derou dizendo 
que, quando a pessoa vive num determinado local, 
cria um hábito difícil de interromper. “Não é intenção 
do Governo desalojar as pes soas e levá-las para outras 
zonas es tranhas”, sentenciou, admitindo haver possibi-
lidades de poucos moradores terem essa sorte, por força 
de circuns tâncias bastante justificadas. Em prin cípio, a 
maior parte dos habitantes do bairro vai ficar por aí, 
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soube O PAÍs do seu interlocutor, que classificou o 
de salojamento da família proletária como uma medida 
fora de contexto. 
Na ocasião, Amarildo Vieira Dias classificou o B.O como 
um bairro que está ligado ao Moderno Nacionalismo 
Angolano, tendo adiantado o facto de o mesmo ser 
veículo do desenvolvi mento da cultura, nas mais varia-
das vertentes, bem como do surgimento e da consolida-
ção da intelectualidade, 
“Pelas informações que nós temos, nem todos sairão do 
bairro. As pessoas serão alojadas em algumas residências 
a serem construídas pelo Governo enquanto, de forma 
faseada, decor rerá a requalificação de partes do 8.0, já 
que os primeiros intelectuais, ao ní vel da província de 
Luanda, estavam instalados aí, garantiu Amarildo, que 
também se considera natural do bairro Operário. 
“Repare-se que, ao bairro Operário vieram parar pessoas, 
não só naturais de Luanda, mas também gente vin da de 
outras províncias, que se identificaram com o bairro”, 
acrescentou, chamando a atenção das pessoas para o 
carácter unificador que a área foi ga nhando. 
Finalmente, Amarildo apelou aos seus vizinhos a man-
terem a calma, co laborando com os elementos da equipa 
de cadastramento, de modo a evitarem todo e qualquer 
tipo de constrangi mento. 

7.10  Setenta e dois anos a residir 
no B.O’
Jornal o país do dia 22 
de Julho de 2011

Pediu para não ser identificada nes sa reportagem, mas é 
tratada por mamã entre familiares, vizinhos e amigos. 
A velha que ressente os seus 72 anos, começou por asse-
gurar a O PAÍs que nunca saiu do bairro onde nasceu. 
Ao retratar as suas recordações do período que antece-
deu a indepen dência, informou que o bairro Ope rário 
aglomerou a maior parte dos indígenas da época, por 
iniciativa dos portugueses colonialistas, que pretendiam 
agrupar todos os negros com espírito de vitória numa 
área, onde lhes facilitasse o controlo. 
“O colono colocava toda gente trabalhadora, criativa 
e inteligente aqui, para lhes controlar melhor”, disse, 
tendo revelado que a prática da prostituição no B.O, 
deve-se ao protagonismo dos colonialistas que invadiam 
o bairro, para satisfazer as suas necessidades. 
Como em outros bairros antigos de Luanda, as casas 
típicas dos po pulares eram feitas de madeira e chapas 
de Zinco, um protótipo ainda visível nos dias de hoje. 
Questionada se o ambiente facilitava tais actos, a anciã 
fez saber que o bairro também era habitado por muitas 
mestiças e viúvas, que se encarregavam de rea lizar o 
negócio do corpo, envolven do miúdas e senhoras oriun-
das de outras paragens, das quais a velha cita o Marçal 

e o Cazenga, que, se gundo disse, já constituíam bairros 
com muita população. 
Quem consentiu a existência da meretrícia na área foi 
Filipa Fran cisco Coelho de 68 anos de idade e mora-
dora da rua Centro Cultural Agostinho Neto, onde 
disse ter existido a casa da Chica Cambuta, fre quentada 
por miúdas e senhoras da vida, vindas do Marçal. O 
recinto de dança lzulina, de uma proprietária mestiça, 
completava o acolhimento das prostitutas. Apesar de ter 
vivido 11 anos fora do bairro, por decisão do marido, ela 
considera-se como uma pessoa que nunca abandonou o 
Operário, pois não passava uma se mana sem visitar os 
familiares, ami gos e vizinhos, com quem partilhou os 
momentos da infância. 
Sobre os nomes que marcaram os seus primeiros passos 
de vida, Fili pa Coelho lembrou as famílias Mário 
Honorato, Mateta, Simão e Edgar, os únicos de quem 
testemunha anti guidade ou genuinidade, já que outros 
tantos, informou, já saíram do bair ro, faz tempo. 
Na época, a rua famosa era a que passa pela então casa 
de Agostinho Neto (hoje Centro Cultural do Fun dador 
da Nação) e termina nos cha mados prédios, em direc-
ção à escola ANANGOLA, por ser nessas para gens onde 
havia raparigas e jovens de elite, procuradas por pessoas 
fo rasteiras, que consideravam impor tantíssimas. 
Os centros recreativos como o União São Paulo, Sem 
Medo e o Clu be dos Congoleses acolhiam Filipa e as 
pessoas do seu tempo, para as diversões, algumas vezes 
comple mentadas com festas de quintais, fruto de ini-
ciativas próprias, através de contribuições financei-
ras e mate riais. O agrupamento Ngola Ritmo, com 
os sonantes nomes Liceu Vieira Dias, Nino Ndongo e 
Gegé foram re cordados por Filipa, que não pôs de parte 
Lurdes Van – Duném. 

7.11  Tentativa de sobrefacturação 
divorcia Carlos Feijó e José Maria
Novo Jornal
22 de Julho de 2011

A TENTATIVA de extorsão de 25 milhões de dólares 
por supostos intermediários que se terão apresentado 
como estando alegadamente afectos ao Ministro de 
Es tado e Chefe da Casa Civil, Carlos Feijó, está na 
origem de mais um explosivo 
-. caso de corrupção que acaba de provo car o divórcio 
entre aquele alto gover nante e o governador de Luanda, 
José Maria dos Santos. 
O caso, segundo apurou o Novo Jornal junto de uma 
fonte do Palácio da Cidade Alta, terá já chegado à 
mesa do Presi dente que terá ordenado a intervenção 
da Procuradoria Geral da República para investigação, 
apuramento de responsa bilidades e incriminação dos 
supostos intermediários. 
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Tudo terá começado depois de Carlos Feijó ter solici-
tado, com carácter de ur gência, o licenciamento de uma 
vasta área de terreno destinada a uma empre sa detida 
por israelitas. O governador, de acordo com um fun-
cionário do GPL, terá remetido, com a celeridade que 
o assunto impunha, o dossier ao gabinete jurídico para 
o respectivo parecer. Atribuída a licença eis quando, 
segundo fonte que conhece o caso, terão surgido supos-
tos “assessores” particulares do Chefe da Casa Civil 
que junto dos pro prietários da empresa terão exigido o 
acréscimo de 25 milhões de dólares so bre o real valor 
do terreno. Inconformados com aquela surpreen dente e 
descarada exigência, os deten tores da empresa terão feito 
saber, junto do conselho de ministros, a inviabili dade 
do projecto face tão escandalosos encargos impostos ~ 
margem da lei. Daí ao dossier chegar ao gabinete do 
Presi dente foi um passo.

Indignado com mais este escândalo, Eduardo dos Santos 
há três semanas re cebeu o governador de Luanda e dado 
momento solicitou a Carlos Feijó que os deixasse a sós. 
Depois de José Maria dos Santos ter descartado qualquer 
en volvimento pessoal no caso, o chefe do governo ouviu 
também o chefe da Casa Civil que deu a sua versão dos 
aconteci mentos. 
A verdade, porém, é que o Presidente revelando-se 
pouco convincente em relação aos argumentos avança-
dos tan to por um como por outro, terá mesmo acabado 
por decidir remeter o assunto à Procuradoria Geral da 
República para destapar o rosto dos autores desta vergo-
nhosa tentativa de extorsão de di nheiro, que terão feito 
uso abusivo do nome do chefe da Casa Civil. 
 

7.12  Água paga com cartões multicaixa 
Novo Jornal 
22 de Julho de 2011

o CONSUMO DE ÁGUA potá vel passa a ser pago 
através de cartões multicaixa. Este foi o primeiro acordo 
assinado nesta quarta-feira, 20, na Feira In ternacional de 
Luanda entre a Empresa Provincial de Águas de Luanda 
(EPAL), a Empresa Interbancária de Serviços e o Banco 
de Poupança de Crédito (BPC). 
O protocolo foi assinado pelos Presidentes dos Conselhos 
de Administração da EPAL, BPC e Emis, respectiva-
mente, Leonildo Ceita, Paixão Júnior e Pedro Puna. 
O acordo vai permitir descon gestionar as agências da 
EPAL, confrontadas diariamente com um elevado fluxo 
de clientes que acorrem a esses locais para pa garem os 
seus consumos do pre cioso Liquido, afirmou o director 
comercial da EPAL, Alberto de Azevedo. 

7.13  Sempre em Luanda JES lança 
primeira pedra na requalificação do 
futungo de belas
Jornal folha 8 do dia 23 
de Julho de 2011

O Futungo de Belas abrigou a antiga Presidência ango-
lana e, segundo os planos de requalificação da área, 
vai re ceber o Museu da República, num conjunto que 
reunirá a ex-residên cia e o escritório do Chefe de Estado 
de Angola, visando proporcionar o esta belecimento de 
um novo padrão para a cidade de Luanda, redetinindo 
e reor denando o uso residencial e turístico, propondo 
a construção de infra-estru turas, loteamentos para resi-
dências, comércio e serviços, equipamentos de lazer e de 
apoio ao turismo. 
O plano de desenvolvimento divide-se em três fases de 
construção de infra-estruturas, sendo a primeira desen-
volvida numa área de 135 hectares, na zona central do 
perímetro, com os ter renos que contornam o núcleo 
histórico do Futungo de Belas, e a segunda numa área 
de 319 hectares, incluindo os ter renos da parte sul do 
perímetro. 
A terceira fase, com 83 hectares, abrang erá os terre-
nos a norte do perímetro, perfazendo um total de 537 
hectares. 
A primeira fase do projecto está or çada em 150 milhões 
de dólares, numa acção que vai agrupar a reparação e 
construção de infra-estruturas de água, energia eléc-
trica, estradas e rede de es gotos. 
A zona está projectada para uma população de mais de 
49 mil habitantes, sendo cerca de 30 mil residentes e 19 
mil não residentes, devendo haver lotes para a construção 
de edifícios para apartamentos, edifícios para comércio e 
serviços, assim como uma área desti nada ao lazer, com 
hotéis de praia, convenções, resort, entre outros. 
Está igualmente prevista a preservação e ampliação de 
espaços verdes, com a criação de um parque temático 
e do eixo ecológico, a construção de marinas, espaços 
comerciais, amplos espaços para estacionamento e uma 
variedade de equipamentos urbanos e de apoio à prática 
de desportos náuticos. 
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7.14  Construções anárquicas na 
periferia preocupam administração 
do Sumbe
Jornal de Angola 
23 de Julho de 2011 

As autoridades municipais do Sumbe, no Kwanza-Sul, 
estão preocupadas com a progressão de construções 
anárquicas nos arredores daquela cidade, crian do emba-
raços no ordenamento e gestão territorial. 

Para o efeito, uma comissão multi-sectorial, chefiada 
pelo adminis trador municipal do Sumbe, Sebas-
tião Daniel Neto, e integrada por quadros e técnicos 
da Polícia de Investigação Criminal, da Fiscali zação, 
da Procuradoria, do Insti tuto do Ordenamento do 
Territó rio e Urbanismo (IOTU) e da As sociação das 
Autoridades Tradi cionais foi ontem ao terreno para 
constatar a realidade. 
Uma fonte da administração in formou que a situação 
começa a as sumir contornos alarmantes, na medida em 
que técnicos e quadros da administração municipal do 
Sumbe e do Instituto dó Ordena mento do Território e 
Urbanismo têm sido coniventes na cedência ou venda de 
terrenos e ainda de croquis de localização. 
Associada a essa prática, referiu; está também a ignorân-
cia de mui tos cidadãos que adquirem espaço a pessoas 
singulares, sem observa rem as modalidades de legaliza-
ção e muito menos as consequências. 
Geraldo Quipungo é um dos cida dãos que adquiriu 
terreno sem se guir os pressupostos legais. Inter pelado 
pela equipa do Jornal de Angola, disse que o terreno lhe 
foi cedido por alguém. Não possui do cumento que lhe 
permita construir. 
“Muitas pessoas se fazem passar por fiscais e enganam 
as autorida des tradicionais para entrarem no negócio de 
venda de terrenos e, in felizmente, nós é que acabamos 
por arcar com as consequências.” 

Domingos Luciano Manuel é também um dos que 
foram enga nados pelos falsos fiscais. Diz es tar preocu-
pado com a situação das suas obras, que já consumiram 
mais de sete mil dólares. Desesperado, o cidadão atribui 
a culpa à administração municipal, pela morosidade 
quanto ao processo de legalização de espaços, para fins 
de construção. 
“O soba foi quem me cedeu o es paço, isto há três anos. 
Desde que remeti o processo de legalização do terreno, 
até aqui nunca fui atendido e como tenho necessidade 
de ter casa própria, a alternativa foi ini ciar as obras. 
Em caso de demoli ção, vou arcar com inúmeras con-
sequências, sobretudo as de ordem financeira”, disse. 
A cidadã Celeste Inglês afirmou que lhe foi cedido o 
terreno em 2007 e nunca foi advertida sobre a não uti-
lização do espaço. 

A reportagem do Jornal de An gola constatou no terreno 
que mui tas pessoas foram antes advertidas pelas autori-
dades a não construir em espaço proibido, mas alguns 
fi zeram ouvidos de mercador, desa fiando as autoridades. 
O chefe dos serviços provinciais do Instituto de 
Ordenamento do Instituto de Ordenamento Território 
e Urbanismo no Kwanza-Sul, Leandro João Santo, 
de fendeu a criação de planos urba nísticos nos locais 
afectados pe las construções anárquicas, para criar equi-
líbrios entre os gover nantes e cidadãos. 
O responsável do INOTU afir mou que as demolições 
deixam um impacto muito negativo nas mentes das 
pessoas afectadas e do resto da sociedade. 
“Precisamos de criar um plano urbanístico de forma 
a atenuar mos o impacto e a onda de revolta dos cida-
dãos. A execução de planos urbanísticos vai implicar a 
de molição de algum ás casas que não se conformem com 
as modalida des técnicas, mas já não é tão fácil quando se 
trata de demolir um bairro”, disse o responsável. 
O administrador municipal do Sumbe, Sebastião Daniel 
Neto, disse que as construções anárqui cas nos espaços 
sob sua jurisdição constituem um açambarcamento 
desenfreado que conta com o envolvimento de técni-
cos, quer se jam da administração municipal quer do 
Instituto do Ordenamento do Território e Urbanismo. 
Descontente com a situação, o governante Anunciou 
medidas du ras para se repor a legalidade. “Já identifi-
cámos os indivíduos impli cados no processo de venda 
anár quica de espaços e caso não se re ponha a verdade, os 
compradores que encobrirem as pessoas que se fizeram 
passar por autoridade vão perder o seu dinheiro”, disse. 
O administrador do Sumbe, Se bastião Daniel Neto, 
considerou inoportuno o acto praticado por al guns 
cidadãos, que preferem cons truir primeiro, para depois 
pensa rem na legalização e chamou a atenção das pessoas 
para não conti nuarem com esse comportamento. 
Os alegados técnicos que estão implicados no processo 
de venda de espaços podem vir a ser respon sabilizados 
criminalmente, desde que sejam provados os factos, 
dis se o responsável. 

7.15  Primeira-dama da República cativa 
terras no Huambo
Jornal Terra Angolana 
25 de Julho de 2011

A Primeira-dama da Re pública, Ana Paula dos Santos 
está a ser acusada por turistas e banhistas da prin cipal 
carta de visitas da cidade do Huambo de ter ocupado 
largos es paços de exploração para os quais nada faz. 
Terra Angolana sabe que a Dra. Ana Paul a é detentora 
de uma zona nobre na Missão do Quando tendo encer-
rado o acesso aos ba nhistas que ocorrem aos milhares 
todas as semanas. 



Development Workshop — CEDOC 07/2011 — 113  

“Se o terreno não fosse ocu pado a bacia do Quando 
seria um verdadeiro paraíso”, disse Artur Fela ) 0 
Kuenye que entre tanto reconhece ter sido graças a uma 
visita da Primeira Dama que o executivo de Faustino 
Muteka asfaltou o troço que liga a famo sa localidade do 
Cruzeiro que dá a não menos famosa Missão Católi ca 
do Quando. 
Para os joyens intelectuais do Huambo é urgente a aber-
tura dos espaços ainda encerrados para que as pessoas se 
sintam mais lines. 
“Se a proprietária também é pobre deve fazer parcerias. 
O caricato é vedar tudo como que se fosse uma desco-
berta sua. Não. Nós já banhávamos aqui antes mesmo 
da independên cia”, sentenciou uma jovem que apesar 
de semi-embnagada colheu, lplausos dos banhistas que 
acompanhavam a nossa conversa 
Já o especialista em turismo ambiental Isaías José a bar-
ragem hidroeléctrica do Quando deve ser não só pro-
tegida, mas também melhor organizada. “Não basta 
fazer a exploração do sítio. É preciso proceder-se a 
comple ta desminagem do terreno que circunda a parte 
económica. Depois é importante que o go verno do Dr. 
Faustino Muteka crie as devidas condições de sanidade 
e de protecção dos banhistas e das pessoas que ha bitam 
a zona”, disse. 
Nos últimos tempos, existem registo de muitos atropela-
mentos na zona, chegando-se mesmo a dizer que estrada 
Quando / cidade do Huambo é das mais perigosas da 
província. 

A localidade ganhou valor es pecial por se situar no 
Cruzeiro do Sul, de onde partem as estradas para o 
Leste angolano, passando pelo Bié, para a Huíla, pas-
sando pelo Sambo e para o litoral pas sando pela cidade 
do Huambo. 

Para abençoar o caminhantes mandou, o primeiro 
pároco da 1fissão do Quando, alçar um mo numento 
sintetizado numa cruz JL Cri’ito. 
Cont’! 1 knd’l que (, e ‘plo rador portugues Bnto Cape:o 
a caminho de I ourenço Iarque:, hoje Maputo tera con-
fundldo a região tendo mesmo bapuzado o pequeno rio 
por Quando e o Cunene que fica ha 4U km Leste de 
Zambezi. 
O engano pegou para o primei ro caso, mas não para o 
Cunene, pois no encontro com os autoto- 
fora informado que depois do Cunene estava o Cubango 
e não a Zambia como Capelo supunha, a despeito do 
mapa que levava. 

7.16  Novas demolições agitam Cazenga 
Jornal Terra Angolana
25 de Julho de 2011

Aconteceram recentemen te demolições de casas na 
Comuna do Hoji-Ya-Henda no Município do Cazenga. 
De acordo com os últimos relatos, pelo menos 15 resi-
dências fo ram deitadas a baixo. 
Momentos antes da des truição das moradias, Terra 
Angolana ouviu algumas vítimas que se recusam-se a 
abandonar suas residências por alegada falta de condi-
ções de habitabilidade na nova zona de reassentamento 
no Zango. 
Enquanto isso o péssimo estado das estradas, falta de 
saneamento básico e tantos outros males que fustigam 
os munícipes do Cazenga conti nuam a preocupar os 
Jovens manifestantes daquela circuns crição de Luanda. 
Para se pôr termo a situa ção, o chamado Movimento 
Real de Angola e a Adminis tração Municipal sentaram-
-se a mesma mesa no passado dia 26 de Maio onde a 
juventude remeteu uma série de contribuições no sentido 
de inverter o actual quadro. 
Os manifestantes disseram que caso o Executivo de 
Tony Narciso não resolva os proble mas, a onda de pro-
testos vai reacender. 

7.17  Desafectação de terrenos de orla 
costeira
jornal independente
30 de julho de 2011

O Conselho de Ministros apreciou, na sua mais recente 
sessão, um memorando sobre a aplicação das delibe-
rações do Conselho de Ministros no an terior quadro 
constitucional, em que lhe era recon hecida competência 
deliberativa (é hoje um órgão de consulta), sobre o Plano 
da Orla Costeira. 

Apreciou igualmente o Decreto Presidencial que aprova 
o Regime de Desafectação dos Terrenos de Domínio 
Público da Orla Costeira. Comeste Decreto, o Executivo 
vai proceder à transferência dos terrenos do domínio 
público compreendidos no perímetro da orla costeira, 
para o domínio privado dos respec tivos governos pro-
vinciais, com vista a materializar o plano de desenvolvi-
mento urbano e turístico da orla costeira. 

O comunicado do secretariado do Conselho de 
Ministros esclarece que ficam excluídos do âmbito de 
aplicação do Decreto Presidencial que aprova o Regime 
de Desafectação dos Terrenos de Domínio Público da 
Orla Costeira, as áreas sob jurisdição portuária, que são 
reguladas por diploma próprio, além das áreas militares. 
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O órgão de consulta do Chefe do Executivo apreciou 
um outro Decreto Presidencial, que dá por findo o 
mandato dos membros do Conselho de Administração 
da CENCO-EP, e nomeia uma co missão de gestão 
constituída por cinco elementos, sob coordenação 
de Valentim Joaquim Manuel. Essa medida surge na 
sequência dos esforços do Executivo no sentido de rees-
truturar o sistema de logística e distribuição de bens 
essenciais à população. 

Ainda na sessão de ontem, o Conselho de Minis tros 
debruçou-se sobre o Decreto Presidencial que aprova 
a Carta sobre a criação do Centro de Coorde nação de 
Investigação do Desenvolvimento Agrário da África 
Austral “CCARDESA”, além dos Decretos que aprovam 
os estatutos orgânicos das Universi dades Katyavala 
Buila, Lueji ANkonde, Agostinho Neto, Kimpa Vita, 
Mandume Ya Ndemofayo, 11 de Novembro e José 
Eduardo dos Santos. 
Outros dos diplomas apreciados pelo Conselho de 
Ministros foram a proposta de Lei do Cinema e do 
Audiovisual, o relatório de execução da Carta Africana 
dos Direitos Humanos e dos Povos e as medidas tomadas 
pelo Presidente da República para a sua aplicação, bem 
como os Decretos Presidenciais que aprovam a Política 
para a Pessoa Portadora de Deficiência e a estratégia para 
a sua protecção.
 
O órgão de consulta do Presidente da República deu 
parecer positivo à proposta de Lei que cria os parques 
nacionais de Mavinga e de Luengué-Lu iana, na provín-
cia do Kuando-Kubango, e do Maiombe, em Cabinda. 
A criação dos parques nacio nais visam, segundo o comu-
nicado do Conselho de Ministros, assegurar a protecção 
e conservação da biodiversidade, em harmonia com o 
desenvolvi mento económico e social do contexto geo-
gráfico onde os mesmos estão inseridos. 
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8  SERVIÇOS BASICOS

8.1  Policia combate garimbo de água
Novo Jornal
01 de Julho de 2011

CERCA DE UMA. CEN’I’EKA de pes soas que se 
dedicavam ao garimpo e comercialização ilegal de água 
em vários bairros de Luanda foram detidas pela Polícia 
durante uma operação denominada “Água para Todos”. 
Entre os detidos consta um cidadão vietnamita, embora 
seja corrente em algumas zonas da capital verem-
-se estrangeiros de outras nacionalidades em práticas 
semelhantes. 
O garimpo de água consiste na perfuração das condu-
tas da EPAL, desviando-se o líquido para reser vatórios e 
pretensas habitações que mais não são do que esconderi-
jos onde assentam tanques e cisternas com capacidades 
que ultrapassam os 50 mil litros. 
Por essa razão é que a água não che ga a muitas casas, 
pois elementos como os agora detidos fazem com que 
a pressão da distribuição se vá reduzindo ao longo das 
condutas. A Polícia mobilizou um largo efec tivo e meios 
para realizar esta operação, que contou com elemen tos 
dos Serviços de Migração e Es trangeiros, de Informação, 
da PIR, polícia montada, militar e ainda a colaboração 
de técnicos da EPAL. Até helicópteros, viaturas, motos 
e cães estiveram engajados nesta operação, que decor-
reu nos muni cípios da Samba, Maianga, Kilamba Kiaxi 
e Viana, mas a complexidade de alguns desvios deixa 
transpare cer que só podem ser feitos com a cumplici-
dade de alguém que domine a matéria, no caso funcio-
nitários da própria empresa provincial de águas. Aliás, 
nos bairros é conhecida a cumplicidade de trabalhadores 
da EPAL com os vendedores de água que passam pelas 
ruas a horas específicas onde os moradores já conhecem 
os métodos e os preços de comercialização. Há até quem 
diga que uma parte das cisternas é propriedade de funcio-
nários e responsáveis da EPAL, “ razão pela qual estão-
-se marimbando com a distribuição ao povo”. Alguns 
cida dãos julgam que a distribuição de água, mesmo nas 
zonas onde não há canalização, devia ser através de cis-
ternas e da responsabilidade da própria EPAL ou dos 
bombeiros, corno acontece noutras paragens.
Mas, como “isto é Angola”, como disse um morador de 
Viana, tudo vale e até há quem esteja a ficar rico com o 
sofrimento dos outros, vendendo água que geralmente 
não tem a qualidade desejada. 
Alguns munícipes manifestaram a sua satisfação pela 
operação da polícia, esperando que ela se es tenda 
por outras zonas bem conhe cidas de Luanda, onde o 
esquema é tão descarado que “até os cegos vêem”. 
Para melhorar a distribuição, o presidente da EPAL 

anunciou o início da preparação, a partir deste ano, de 
um projecto da instalação de 700 mil ligações domici-
liárias, em zonas urbanizadas dos vários municípios da 
capital angolana, que vai demorar dois anos e meio. 

8.2  Água para no Mártires de 
Kifangondo
Jornal o Internet
01 de Julho de 2011

Os moradores do bairro Mártires do Kifangondo, na 
Maianga, estão indig nados pelo facto de há seis meses 
não ter sido restabelecido o abastecimento de água 
potável naquela zona. O corte do precioso líquido surgiu 
na sequên cia das obras que estão a ser levadas a cabo 
na área, pelo Gabinete para a Intervenção do Governo 
de Luanda, com vista à melhoria da zona adja cente ao 
Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro
Segundo apurou este jornal, nos últi mos dias há resi-
dências que têm ben eficiado do abastecimento de água, 
en quanto outros as torneiras continuam secas. Os afecta-
dos são obrigados a comprar o precioso líquido ao preço 
de 100 kwanzas a bacia. Apesar dos moradores terem 
já contactado as au toridades, no sentido de se resolver 
o problema, a situação mantém-se esta cionária, não se 
vislumbrando uma luz no fundo do túnel para a reso-
lução do problema. Os moradores estão, igual mente, 
insurgidos com a Odebrecht, empresa contratada para 
a execução dos trabalhos. Segundo os mesmos, tão logo 
a empreiteira iniciou com os trabalhos, as torneiras dei-
xaram de jorrar água. Para além da falta de água, outra 
preocupação prende-se com o elevado índice de delin-
quência, sendo os estrangeiros as principais vítimas.

8.3  Água á míngua, cacetada por cima
Jornal semanario angolense 
02 de julho de 2011

Os moradores de alguns bairros de Luanda fo ram sur-
preendidos na madrugada de sábado 
passado, 25 de Junho, por um grande movimento de 
viaturas e elementos da Polícia acompa nhados de tra-
balhadores da Em presa Pública de águas de Luan da – 
EPAL, que batiam portas e gritavam ordens. Passava 
pouco das quatro horas, estava um tan to frio, o ama-
nhecer tarda nesta época de cacimbo e no interior das 
residências as pessoas dor miam ainda. Alguns deitaram-
-se tarde depois de uma sexta-feira bem passada; outros 
dormiam mais descansados porque não ti nham de ir 
trabalhar ao sábado e aproveitavam para relaxar mais 
um pouco e quebrar o stress e uma semana de trabalho. 
Quando começaram as batidas nas portas e os pedidos 
para que as abrissem, a primeira re acção foi de surpresa e 
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medo: afinal o que se passava? Seria algum levantamento, 
alguma revolução? Receosa, muita gen te não abriu as 
portas de ime diato até que tivessem a certeza do que se 
passava na realidade. Porém, os agentes da Polícia não 
esperaram que as portas fossem abertas e começaram 
a forçá -las. Saltaram mesmo os muros e chegaram a 
arrombar algumas portas. 
Só depois se teve consciência de que se tratava de uma 
rusga para detenção de vendedores ile gais de água, 
sobretudo dos que se aproveitam indevidamente de 
ligações clandestinas às condu tas ou desvio destas para 
provei to próprio. 
Esta medida da Polícia Na cional e da EPAL aconteceu 
em simultâneo nos municípios: de 
Viana, Kilamba Kiaxi, Sam ba e uma parte da Maianga, 
ou seja, na área que se junta com a Samba. A operação, 
segun do a própria Polícia, teve êxito, porquanto foram 
detidas diver sas pessoas que se dedicavam ao negócio, 
para além de meios como moto-bombas e dezenas de 
camiões cisternas, além da destruição de tanques de 
arma zenagem de água. 
A manhã daquele sábado este ve muito agitada nos vários 
bair ros dos municípios onde se efec tuou a operação, 
com tractores partindo os tanques, carrinhas da Polícia 
transportando os de tidos, colunas de camiões cis ternas 
escoltadas por agentes da corporação e dezenas de curio-
sos atentos a tudo, comentando, discutindo e tentando 
interceder junto das autoridades por este ou aquele indi-
víduo detido. 
Reacções diversas surgiram de imediato. A medida foi 
bem-vin da para os que se sentiam preju dicados pelo 
desvio ou violação das condutas e tardou a chegar. 
Entretanto, para a maioria, para a população sacrificada 
e caren te, que vive em bairros onde o precioso líquido 
não existe, por falta de condições de abasteci mento por 
parte das entidades competentes, tal acção foi uma dura 
penalização, justamente num fim-de-semana, quando as 
famílias têm que executar tare fas domésticas prementes 
que não podem ser feitas durante a semana, entre outras 
coisas. 
As pessoas que diariamente têm de comprar água a 
quem vende, a preços exorbitantes, muitos percorrendo 
grandes distâncias, ao longo desta sema na viram a sua 
vida seriamente complicada, porque os pontos habitu-
ais onde se abasteciam, como em casas com tanques no 
quintal, que compram água aos camiões cisternas para a 
reven der ao balde e bidões, ou ficaram sem os tanques, 
ou fecharam as portas por medo, incluindo as casas com 
água corrente, nos bairros onde há rede e facilita vam, 
embora vendendo porque também têm despesas com 
a EPAL, às pessoas que não têm água canalizada. Esta 
situação acontece por toda a Luanda, não só nos muni-
cípios que foram alvo desta operação conjunta, e já dura 
há longos anos, sem que se vislumbrem tendências de 
melhoria. Para determinados analistas, que na sequência 

da acção pro tagonizada no passado sábado comentaram 
em diversos meios a situação, o problema da água em 
Angola começa a tornar-se num problema um tanto 
estra nho para um país tão rico em recursos hídricos, à se

8.4  Detenções ilegais 
Jornal semanario angolense
02 de julho de 2011

Um funcionário da EPAL, que pediu para não ser iden-
tificado, apenas disse que a operação em causa 
 estava a ser efectuada por ordens superiores e que por 
enquanto não podia fazer mais nenhuma referên cia 
sobre o assunto porque a sua di recção, no fim de tudo, 
vai fazer um esclarecimento público. 
Na quinta-feira, 30 de Junho, os detidos foram levados 
ao tribunal de Policia e depois de muito tempo de espera, 
na hora do julgamento, não havia ninguém da Polícia ou 
da acu sação, para que o mesmo fosse efectuado, pelo 
que teve de ser adiado, voltando os réus à cadeia. 

Esta situação gerou uma enorme onda de protesto por 
parte dos populares, que se amotinaram, obrigando à 
intervenção da Polícia com um numeroso efectivo. 
Considerando o caso, um advo gado disse ao Semanário 
Angolense que a detenção daquelas pessoas, pelo menos 
a maioria, é ilegal, porquanto não houve flagrante delito, 
não foram encontradas moto-bombas ou outro material, 
nem ligações clandestinas nas residências da maior parte 
delas, com algumas excepções. 

8.5  Está a «beber» água
Jornal semanario angolense
02 de julho de 2011

Luanda vem passando por uma grave crise no abasteci-
mento do líquido da vida, sem que haja explicação oficial 
convincente. Entretanto, as autoridades empreenderam 
um ataque à «máfia da água», como parte do problema, 
mas não se vislumbra uma solução a curto prazo, até 
porque o negócio vai muito além dos simples reservató-
rios domésticos que alimentam esta lucrativa candonga. 
É preciso mais coragem para se chegar lá. Ao topo 
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8.6  Habitantes de zonas rurais 
dispõem já de água potável
Jornal de Angola
02 de Julho de 2011 

Mais de três mil habitantes das comunidades rurais da 
provín cia da Lunda-Sul passaram a ter água abasteci da, 
através de sis temas instalados nos últimos seis meses, no 
âmbito do Programa “Agua para todos”. 
9 Director provincial da Energia e Agua, Dito Kassongo, 
disse que a entrada em funcionamento destes serviços, 
em três das dez comuni dades programadas para a pri-
meira fase, corresponde a uma execução do projecto em 
apenas 30 por cen to, por dificuldades de transporta ção 
de caneiros hidráulicos, du rante a época chuvosa, para 
as lo calidades previstas. 
O sector, segundo Dito Kassongo, está a envidar esfor-
ços para le var a cabo outras acções do género, em fase 
experimental. 

8.7  A mafia da água
Jornal semanario angolense
02 de julho de 2011 

Embora seja a partir desses depósitos er guidos pelos can-
dongueiros da água que uma boa parte dos cidadãos se 
abastece do líquido, dando assim a impressão de serem 
um «mal necessário», a verdade é que eles só vêm emba-
raçar os esforços do governo na beneficiação dos siste-
mas e redes já existentes e na montagem de outros, por 
interferirem, com a sua acti vidade ilícita, na distribui-
ção da empre sa vocacionado para tal, que tem de arcar 
com os avultados prejuízos que as liga ções clandestinas 
implicam 
A água é tão vital para as pessoas como o é para os países 
e nações. A tal ponto que, como alguns especia listas o 
dizem, a carácter de premoni ção, a haver uma outra 
guerra mundial em grande escala, ela terá como causa o 
exacerbar da luta pelo chamado «pre cioso líquido». 
Consciente de que um governo que não consiga dar 
água ao seu povo não é bem visto, o Executivo angolano 
tem feito esforços consideráveis para inver ter o quadro 
de insuficiência que se regista actualmente, investindo 
sério para fazer jus aos ditames do progra ma «Água Para 
Todos», que resultará a médio prazo na distribuição do 
«pre cioso líquido» até ali onde houver um cidadão. 
Há condições naturais para isso, até porque o país foi 
bafejado pela sorte tendo bacias hidrográficas invejáveis, 
que irão permitir então que a água che gue a todos com 
mais facilidade. 
Há dias, determinadas nas da ci dade foram sacudidas 
com a realização de uma grande operação «parte-tan-
ques», que pretendeu iniciar em gran de escala o combate 
aos «mafiosos da água», cidadãos que, por via de ligações 

ilícitas a partir das condutas da empre sa pública de dis-
tribuição do líquido, enchem os bolsos com a sua venda. 
Houve inclusive prisões. 
Ao que consta, tal faz parte de um plano das autoridades 
que visa o me lhoramento da distribuição, uma vez que 
os «mafiosos» acabam por com plicar os resultados bus-
cados pelos investimentos que têm sido feitos na benefi-
ciação dos sistemas e redes de abastecimento existentes 
ou na criação de novos. 

Embora seja a partir desses depósi tos erguidos pelos 
candongueiros da água que uma boa parte dos cida-
dãos se abastece do líquido, dando assim a impressão de 
serem um «mal ne cessário», a verdade é que eles só vêm 
embaraçar os esforços do governo na beneficiacão dos 
existentes e na montagem de outros, por interferirem, 
com a sua actividade ilícita, na distribuição da empresa 
vo caciona para tal, que tem de arcar com os avultados 
prejuízo que as ligações clandestinas implicam. 
Segundo a polícia nacional, as auto ridades não irão des-
cansar até se pôr cobro ao fenómeno, doa a quem doer, 
custe o que custar. Fazendo um resu mo da operação, o 
porta-voz da polícia de Luanda disse que ela foi orien-
tada superiormente, com o objectivo de se acabar com 
esse negócio que está a en riquecer de maneira fácil muita 
gente e a prejudicar a maioria dos cidadãos. 
«Se o programa se chama ‘água para todos’, essa água 
tem de servir realmen te a todos e não apenas a alguns, 
como querem esses garimpeiros», disse. 
Dai que a Polícia e a EPAL, em con junto com outras 
instituições, estejam a levar a cabo essa operação até que 
se acabe com a candonga da água. «A Polícia não vai 
descansar e a operação vai continuar nos mesmos muni-
cípios e em outros que ainda não foram ata cados. Vamos 
chegar a todos os sítios e acabar com isto», alertou. 
Porém é sabido que há funcionários da própria EPAL e 
indivíduos ligados a outras instituições que colaboram 
com os garimpeiros. «Mas nós estamos a trabalhar nisso, 
estamos a fazer um trabalho profundo de investigação e 
vamos apanhá-los», prometeu. 
De resto, esta primeira fase da opera ção «parte-tanques» 
terá resultado ape nas na detenção da «raia miúda», uma 
vez que os «peixes graúdos», ao que se diz, beneficiando 
da cumplicidade até de agentes desonestos, acabaram 
por «tirar o pé», depois de avisados. 
Oxalá, como prometeu a polí cia, se chegue mesmo aos 
preva ricadores na sua globalidade, sem qualquer espécie 
de contemplações, para que a água possa servir efec-
tivamente a todos. Afinal, sem ela, não há vida.
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8.8  Corte de abastecimento de agua
Jornal angolense do dia 2 
de Julho de 2011

Uma das grandes preocupações do Executivo relati-
vamente ao equipamento infra-estrutural da capital 
angolana prende-se com o sistema de abastecimento 
de água. A cidade cresceu, transbordou para fora de si 
mesma, transfor mando-se numa cidade sobrepo voada, 
urna cidade de muitos quando não era urna cidade para 
tantos. Urna das consequências mais evidentes deste 
crescimento exponencial de habitantes acaba por se ver 
reflectida nas dificuldades na cobertura do abasteci-
mento de água a todas as zonas da província de Luanda. 

São frequentes os cortes e falhas no abastecimento. 
Cornos são também frequentes as deslocações de muitos 
habitantes para ir buscar água quando o precioso líquido 
não está à mão de semear. 

No âmbito dos vários projectos neste sector, a Empresa 
Provincial de Águas de Luanda (EPAL) iniciou a pre-
paração, para a partir deste ano, arrancar com um pro-
jecto de insta lação de 700 mil ligações domiciliá rias, 
em zonas urbanizadas dos vários municípios da capital 
angolana. 

O Independente soube do presi dente do conselho da 
administração da Epal, Leonildo Seitas, com a execução 
do projecto, nos próximos dois anos, o número de clien-
tes vai aumentar de 140 para mais 700 mil. 

A EPAL investiu de 2000 a 2010, cerca de 560 milhões 
de dólares norte americanos nas áreas de produção, dis-
tribuição e aumento da rede nos vários municípios da 
urbe. De acordo com o responsável apesar dos investi-
mentos considerado de avultados e dos resultados satis-
fatórios, o sector está atento aos desvios de condutas 
em determinadas zonas para o garim po, dificultando o 
abastecimento a cidade. 

Por este facto denunciou, que em determinadas zonas as 
condutas da Epal são desviadas para efeitos de garimpo, 
na maior parte dos casos com a conivência de morado-
res. Entretanto, está também projectado a construção de 
dois grandes sistemas de abastecimento de água com a 
capacidade de seis metros cúbicos por segundo. 

“As unidades de produção de água da Epal possuem 
reservatórios cuja capacidade nominal correspon de ao 
volume de água produzida e com a construção dos novos 
centros de distribuição, os reservatórios serão ampliadas 
e o aumento da produção de água será mais acen tuada“, 
disse. 

A empresa tem, ainda elaborado um plano estratégico 
que prevê o aumento da taxa de cobertura do serviço de 
abastecimento de água, para torná-la capaz de satisfazer 
pelo menos 80 por cento da população da capital ango-
lana até 2015. 
O plano, cuja execução tem fim previsto para 2025, 
inclui a reabi litação e expansão das infra-estru turas e 
aumento da sua disponibi lidade e fiabilidade, bem como 
melhorar os serviços de marketing e comer cialização. 
Consta ainda do plano, de acordo com Leonildo Seitas, 
a reorganização e reestruturação da empresa e criação de 
uma nova cultura empresarial, reorganização da função 
de recursos humanos, garantia da estabilidade finan-
ceira da empresa e controlo dos Investimentos. 
O responsável falou ainda do Sistema IV (Bita), que tem 
como con sumidores alvo as populações de Cabolomgo, 
Ramiros, Bengo, Kilam ba Kiaxi, Zango. 
Consta ainda dos projectos, o reforço dos sistemas da 
Maianga, Morro Bento, F utungo e Mussulo, bem como 
de áreas urbanas e vizi nhos. Já o Sistema V (Quilonga) 
tem como alvo as zonas do novo aero porto, urbanização 
do Quilómetro 44, zona industrial de Viana, nova urba-
nização de Cacuaco e reforço do Cazenga Viana e outras 
áreas urba nizadas vizinhas. 
A EPAL tem chamado a atenção aos cidadãos no sentido 
de colabo rarem com os seus serviços denun ciando todos 
aqueles que tem violado os seus dispositivos para fins 
im próprios. 
Á água é um bem social, e a Epal tem feito o possível 
para fazer chegar ao consumidor água com qualidade e 
abundância, respeitando as normas de qualidade exigi-
das pela Organiza ção Mundial de Saúde. 

8.9  Kikuxi a «mesma água»…
Jornal semanario angolense
02 de julho de 2011

Localizado no município de Via na, a estação do Kikuxi 
é a fonte mais próxima ao rio Kwanza que abastece o sul 
de Luanda, através da con duta de Talatona. 
As queixas entre os operadores do sector são as mesmas: 
deficiente ca pacidade de resposta das girafas, cuja gestão 
foi igualmente confiada a en tidades privadas. 
Consta que existem 4 girafas, uma das quais de água 
tratada e as demais de água bruta. Os camio nistas que 
se abastecem da água bruta, ao que se apu rou, «têm sido 
obrigados a comprar no local um kit composto de lixívia 
e clo ro, para o abastecimento da água». 
Abordados pela reportagem do Semanário Angolense, 
na quarta-feira, 29, alguns mostraram-se cépticos 
quantos aos mo tivos que levam a EPAL a não colocar 
em funciona mento uma outra girafa que se encontra 
montada há vários anos. 
Segundo eles, caso a re ferida girafa entrasse em funcio-
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namento, os gestores privados seriam forçados a baixar 
os preços da venda da água. «Há negócios debaixo da 
água»..., sublinhou um vendedor de água, deixando 
transparecer a existência de negócios turvos à volta do 
precioso líquido. 

8.10  Viana o mais dificil 
Jornal semanario angolense 
02 de julho de 2011

Depois da visita efectu ada aos diversos locais onde a 
operação passou, a nossa reportagem deslocou-se ao 
Comando Provincial da Polícia de Luanda. Diante da 
porta da DPIC encontravam-se um enorme aglome-
rado de pessoas, maioritariamente ‘ familiares e amigos 
das pessoas detidas em função da operação contra o 
garimpo de água. 
Quando se aperceberam da presença do repórter, rodea-
ram-no e cada um explicava o seu pon to de vista, pedia 
ajuda para o seu parente e injuriava a Polícia, que dizia 
estar a maltratar os seus pa rentes ou próximos detidos 
desde domingo passado. 

No interior da unidade, cons tatou-se no pátio a presença 
de inúmeras pessoas perfiladas, ou seja, os detidos, que 
esperavam por decisões sobre a sua situação, menos as 
mães com os seus bebés. 
De seguida, o chefe interino para a informação” inspec-
tor Nestor Goubel, procedeu a uma pequena conferên-
cia de imprensa com al guns Órgãos escolhidos, tendo o 
Semanário Angolense aparecido de surpresa. 
Nestor Goubel fez um rápido resumo da operação que, 
confor me explicou, foi orientada supe riormente, com o 
fim de se aca bar com esse negócio que está a enriquecer 
de maneira fácil muita gente e a prejudicar a maioria dos 
cidadãos. 
Disse ainda que «se o programa se chama ‘água para 
todos’, essa água tem de servir realmente a to dos e não 
apenas a alguns, como querem esses garimpeiros». Daí 
que a Polícia e a EPAL, em con junto com outras insti-
tuições, es tejam a levar a cabo essa operação até que se 
acabe com a candonga da água. «A Polícia não vai des-
cansar e a operação vai continu ar nos mesmos municí-
pios e em outros que ainda não foram ata cados. Vamos 
chegar a todos o sítios e acabar com isto», alertou. 
O «porta-voz» em exercício da Polícia de Luanda referiu 
que Via na foi o município que deu mais trabalho, 
porque a maior parte dos quintalões estavam fecha dos 
e num deles foi encontrado um tanque de 180 mil litros 
que considerou como uma «segunda EPAL» e acrescen-
tou que têm co nhecimento de que há funcioná rios dessa 
empresa e indivíduos ligados a outras instituições que 
colaboram com os garimpeiros. «Mas nós estamos a tra-
balhar nis so, estamos a fazer um trabalho profundo de 

investigação e vamos apanhá-los, prometeu. 
Questionado sobre a possibi lidade de haver inocentes 
entre os detidos, o inspector disse ta xativamente que 
não havia nada disso. «Todos agora são inocentes, mas 
a Polícia não é burra, a.l1tes de irmos ao terreno, houve 
um profundo trabalho de pesquisa e quando lá chega-
mos já sabía mos aonde ir e em que porta ba ter. Agora 
cada um inventa a sua história e já não há quem venda 
água. Estão a ser elaborado os respectivos processos e 
todos vão ser encaminhados ao tribunal disse. 

Quanto às senhoras com bebé e outras em estado 
de gestação negou que estivessem nas m mas celas 
com os demais. «Nós conhecemos as coisas e logo e 
vimos que havia pessoas nesse estado encaminhamo-
-las para L centro próprio onde estão a ~ devidamente 
acompanhadas». 

Entretanto, quando o repórter estava de saída, o marido 
da senhora Maria da Conceição Ambrósio pediu para 
que intercedesse por ele para ver se podia receber o 
bebé que estava com a mãe que, segundo soubera, não 
estava muito bem de saúde. Falou-se então como um 
oficial da DPIC que disse que não sabia por que razão 
se prendera mães com bebés e autorizou a entrega do 
bebé. Contudo, tal só aconteceu no período da tarde, 
conforme já descrito noutra parte deste ar tigo, porque 
todas as senhoras com bebés e em estado de ges tação, 
incluindo a que nascera na cadeia, estavam escondidas, 
por causa da presença dos jor nalistas. 
No exterior da DPIC, os po pulares que diziam estar 
a ser abandalhados pela Polícia que nada dizia sobre a 
situação dos seus parentes, manifestavam -se aos gritos, 
com «a baixos» «vivas» e apupos aos agentes. 

8.10  Caluquembe tem água potável
Jornal de Angola 
05 de Julho de 2011

O director de Energia e Águas da Huíla anunciou, 
ontem, no Lu bango, que mais de 20 mil famí lias do 
município de Caluquembe têm, a partir de Agosto, água 
potável. 
Abel da Costa disse que o projec to está a ser desenvol-
vido graças à construção de 18 novos sistemas de capta-
ção subterrâneos, no âmbito do programa “Agua Para 
Todos”, de iniciativa do Executivo. 
Na Huíla, afirmou, estão a ser de senvolvidos novos siste-
mas com tecnologia adequada que integram bombas com 
sistema de energia so lar em substituição das manuais. 
Numa primeira fase, referiu, vão ser construídos nove 
sistemas ao longo da via rodoviária, que liga o município 
da Cacula à comuna de Negola, e os restantes no muni-
cípio de Caluquembe. 
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A intenção de instalar estes pro gramas, sublinhou, é 
melhorar e aumentar o fornecimento de água às popula-
ções, principalmente às que vivem no interior na perspec-
tiva de reduzir as doenças provo cadas pelo consumo do 
líquido impróprio. 
Abel da Costa disse que está pre visto a instalação de sis-
temas de fornecimento de água às comunas de Calepi e 
de Caluquembe e me lhorar o fornecimento de energia, 
com a aquisição de grupos gerado res. O município 
de Caluquembe tem cerca de 247.200 habitantes que 
habitam as comunas de Calepi, Negola e Sede. 

8.11  A Epal deve ponderar a destruição 
dos tanques de água, para não criar 
situações gravosas
Semanário Internete
08 de Julho de 2011

A Epal, procedeu a uma campanha de destruição de 
supostos pontos de “garimpo” de água pelas bandas do 
Benfica, o que é perfeitamente um bom trabalho para 
não encora jar práticas indecentes que põem em causa 
o investimento do gov erno para a melhoria das condi-
ções de vida da população. Mas o que se passa é que 
em muitos casos e como é em toda cidade de Luanda, 
os tanques eram para a reserva do consumo de famí-
lias que a con duta passou à porta e a nossa Epal, não 
se preocupando com eles, nega-lhes um contrato para 
o pre cioso líquido, de forma legal. Eles como também 
são tão angolanos quanto os outros que estão nos con-
domínios recentemente con struídos, diante do estado 
de ne cessidade, lançam mão a tubagem para também 
sobreviverem. A Epal, diz ter cumprido exitosamente 
com a sua missão, mas esqueceu-se de levar cisternas de 
água, ali onde partiram os tanques e em conse quência o 
precioso líquido, tornou -se extremamente caro e como 
se não bastasse, agora as cisternas da “candonga” encon-
traram mer cado para escoarem o seu produto. Questões 
como esta necessitam respostas imediatas: 1. Depois de 
partirem os tanques e deterem os presumíveis prevarica-
dores, que hão-de fazer, ou vão deixar as pes soas passar 
mal? 2.- Se diz por aí que já há cisternas a custarem mais 
de USD 500.00, valor consideráv el, para pagar só água. 
3.- Quem serão os proprietários destas cister nas e onde se 
abastecem? 4.- Esta água que chega aos consumidores e’ 
fiável para o consumo humano, já que na crise tudo vale? 
5.- A partir desta medida, os bairros que não beneficia-
vam do precioso líquido já terão a jorrar nas tornei ras? 
Como se vê, parece que o mal maior é tirar a água sem 
dar soluções, pois que as pessoas que lá estão têm que 
viver e ‘é deste líquido que pre cisam, não basta tirar a 
água, pois a Epal devia ter o exemplo da sua irmã gémea 
a Edel, que diante dos famosos gatos, primeiro retirou 
os Postos de Transformação, vulgo “PT” da mão dos 

privados, aumen tou o fornecimento do produto e lega-
lizou todos consumidores e de lá para cá, os riscos de 
sabotarem as suas linhas, com alguma mar gem de erro 
tomaram-se nulos. 
O bom senso aconselha, a Epal, primar pelo diálogo 
com os con sumidores ilegais, pois que todas as medidas 
de força, terão duração diminuta, isto até mesmo a 
Di recção da empresa o sabe, já que os fiscais e outros tra-
balhadores que de dia estão envolvidos a partir tanques e 
fechar os gatos de noite vão colaborar com os populares 
a refazerem as ligações, porque o produto agora é igual 
a um poço de petróleo ou uma mina de dia mantes. De 
outra forma não seria possível. Isto segundo populares 
afectados pela desastrosa medida e que a própria experi-
ência tem demonstrado. 
Esta atitude da Epal, esconde out ros problemas, tal 
como pouca ca pacidade instalada para suprir os abas-
tecimentos e para justificar a situação, alega obstrução 
das suas condutas. Porque há zonas da ci dade em que 
não há gatos e tam bém não há água e por aquilo que 
vemos e ouvimos, não estão a pre parar já, redes para 
fazerem chegar o liquido. Não vale a pena citar, porque 
muitos estão inclusive a es cassos metros da própria Subesta-
ção de Fornecimento do Marçal e do Cazenga. A eles que 
explicação vão dar? 
É hora da Epal não descontar mais a sua incapacidade de 
fornecimento de água à população, aos pobres ci dadãos 
que muitos deles só tinham mesmo os tanques para 
consumo e talvez fornecer a um amigo que mora nas 
zonas onde não haja água a jorrar nas torneiras, o que 
nin guém pode considerar de estranho, pois que muitos 
de nós fizemos este abastecimento nos nossos locais de 
trabalho com os bidões e isto não é garimpo ‘e sim abas-
tecimento de água. 

8.12   Girafas sob pressão
Jornal semanario angolense
 02 de julho de 2011

Uma amálgama de tu bos PVC serpenteia a vegetação, 
a escassos metros da conduta que transporta a água 
do Kikuxi ao Talatona. Solta, a água corre pe los tubos 
pretos, sem auxílio de moto-bombas, devido ao sistema 
de gravidade. 
Ao meio da manhã de quarta -feira, 29, no conhecido 
posto de garimpo do Talatona, próximo à nova ponte de 
acesso ao bairro Dangeraux, o movimento de pes soas e 
de viaturas era fraco, já que água destinada a abastecer a 
zona sul da cidade deixara de correr há algumas horas. 
Ou, antes, corria lentamente. 
Num repente, um jovem saído da vegetação, que parecia 
mal re feito de uma bebedeira da noite anterior, lança 
farpas contra os «homens da EPAL» que, segundo ele, 
lhe tinham estragado o ne gócio nesse dia, «por cortarem 
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a água mais cedo». 
A conversa com o jornalista, confessa que vive da água 
há 4 anos e que ganhava acima dos 2 mil 500 Kwanzas 
por dia, com «a venda da água aos camionistas», que 
aportam àquelas paragens. «Mas há dias de seca tota1», 
ad verte. 
Diz que o meio da manhã é o período ideal para se 
colher a melhor imagem do garimpo da água naquele 
local. E aconselha o repórter a visitar o local às pri meiras 
horas do dia seguinte. 
Segundo ele, nesse período de tempo, assistia-se a um 
movi mento frenético de dezenas de camiões cisternas 
e de muitos moradores do bairro que ter recorrido às 
fontes do garimpo para se abastecerem. «Aqui, não 
existem chafarizes e os moradores acarretam água sem 
paga! mas o mesmo não acontece com os camionistas, 
que pagam pelo abastecimento das suas eis ter nas», 
adiciona. 
Um outro jovem, que se junta à conversa, diz que o 
garimpo de água «é a única fonte de sobre vivência da 
juventude do bairro, devido à escassez crescente de 
empregos». «Não usamos moto bombas, porque se não 
“acabáva mos” com o Governo...», afirma num tom de 
ironia. 
~ O garimpo de água no Talatona não se restringe apenas 
àquela área. Numa volta pelo bairro, o forasteiro poderá 
confrontar-se com outros postos de venda ou, mesmo, 
estações de serviço a céu aberto, nos quais a água jorra 
com uma certa pressão capaz de riva lizar com estações 
de lavagem de carros da baixa da cidade. 

8.13  Cloro: o material Letal a 
movimentar
Jornal angolense do dia 2 
de Julho de 2011

Se vai, como tudo indica, levar a cabo o processo que 
deverá devolver tranquilidade à população, a Águas/
Benguela terá de observar alguns procedimentos no 
manuse amento do cloro, o material letal que alimenta a 
preocupação de especialistas. Basta consultar o “Manual 
de Cloro” elaborado em 2004 pela Associação Latino-
americana da Indústria de Cloro e Derivados, fundada 
no ano de 1994, para saber que terá pela frente um 
grande desafio. Trata-se de um documento sugerido por 
António Barbio, um dos homens algo cépticos quanto à 
capacidade de empresas locais, que contém dados sobre 
o fabrico, os riscos e o transporte. Este último elemento, 
é certo, estará presente em qual quer que seja a estratégia 
da empresa que se prepara para solucionar o problema. 
O trans porte, segundo o “Manual de Cloro”, é contro-
lado por regulamentação própria, variando de país para 
país, mas a empresa deve conhecer e seguir todos os 
regulamentos. Qualquer emergência com o cloro pode 

ocorrer, seja durante o fabrico, o uso ou a transportação, 
cabendo a quem manuseia possuir um plano de emer-
gência e funcionários treinados para atender casos do 
género. No Brasil, país que contou com os serviços da 
Companhia de Celulose e Papel, o cloro é tido como 
um gás tóxico de segunda classe. Pode ser trans portado 
a granel, em camiões tanque ou em vagões ferroviários. 

8.14  EPAL recebeu mais de 500 milhões 
de dólares
Semanário Factual
De 02 a 09 de Julho de 2011

    
Quinhentos e sessenta milhões de dólares foram inves-
tidos na melhoria da rede de abastecimento de água da 
Empresa Pública de Água de Luanda (EPAL), infor-
mou, terça-feira, 28, o presidente do Conselho de 
Administração (PCA) da Empresa, à Rádio Luanda

O valor foi investi do do ano 2000 a 2010 que deveria 
resultar nalguma melhoria da rede, facto que não acon-
teceu devido à acção de vandalismo por parte de alguns 
populares nas condutas da empresa. 
O responsável garantiu que o abastecimento do precioso 
líquido está as segurado nas novas urba nizações. 
“Pai um plano bem orquestrado, bem feito, mas o cresci-
mento anár quico, pelo qual as pessoas precisam de viver, 
é uma cidade em que se diz que tem seis milhões de 
habi tantes, e uma cidade com tantos habitantes assim, 
podemos imaginar quan tas casas surgem todos os dias”, 
disse. 

8.15  Valas de drenagem correm risco de 
transbordar
Semanário Factual
De 02 a 09 de Julho de 2011

O lixo e alguma ve getação que cres ce ao longo das valas 
dificultam o escoa mento das águas, o que as toma par-
cialmente inope rantes, devido ao amon toado de resí-
duos. Com as chuvas que se avizinham, valas de drena-
gem correm o risco de transbordar, situação que poderá 
deixar vias e residências inun dadas. 
O facto está a deixar preocupados os morado res que 
residem nas prox imidades e não só. Para Francisco 
Miguel, resi dente no município do Cazenga, zona do 
Tala-hady, é preciso que se façam, urgentemente, tra-
balhos de limpeza nas valas de drenagem, não só no 
Cazenga, mas também em toda a província, a fim de se 
evitar o pior aquando das novas ocorrências de chuva. 
“Não entendo por que os administradores muni cipais 
não levam a cabo campanhas de limpezas das valas, para 
nos pre venirmos das catástrofes, face à não drenagem 
das águas. Se andarmos por Luanda, vamos ver que 
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nada está a ser feito, a fim de se prevenir o que acon teceu 
no passado período chuvoso”, afirmou a fonte. 
O Factual constatou a situação lastimável em que se 
encontram as valas de drenagem, com destaque para as 
do Cariando, que começa no município do Cazenga, 
passa pelo Kilamba Kiaxi e termina na Samba, do 
Senado da Câ mara, que tem o seu início no Hospital 
Américo Boavida, passa pela rua da Unidade Operativa 
de Luanda e desemboca na zona do Golfo TI e da vala 
da Boa vista Refinaria. 
Nestas valas, é comum encontrar, ao longo do seu curso, 
amontoados de resí duos sólidos e germinação de vegeta-
ção que tende a dificultar a passagem da água. 
. Helena Mendes, mora dora do município das 
Ingombotas, revelou que, caso não se fizer um traba-
lho de limpeza, vão voltar a Viver o que passaram no 
período chuvoso. Ao lon go da vala da Boavista, é pos-
sível ver-se que a mes ma está quase obstruída, dado o 
volume de terra transportada durante as últimas chuvas, 
mas nada, até agora, foi feito para a desobstruir”. 
Carlos Pedro, residente no Kilamba Kiaxi, infor mou 
que a situação naque las paragens é desolador, visto que 
as valas de drena gens continuam, até ao momento, 
tomadas pelo lixo, mas nada é feito pela administração 
local para contrapor a situação. 
“Estamos a escassos meses para voltar a chover em 
Luanda, mas nada está a ser feito, no sentido de se evi-
tarem as situações de sagradáveis que se viveram durante 
o passado tempo”. 
O Factual contou, igualmente, que morado res depo-
sitam resíduos só lidos nas valas de drena gem, um dos 
factores que contribuem para a obstrução, da passagem 
da água. “E com muita triste za que vejo moradores dei-
tarem o lixo nas valas de drenagem de água, igno rando 
as consequências da sua atitude, para, posterior mente, 
lançar a culpa a quem governa”, disse Ana Matias. 
Para Ana Matias, é importante que se crie um sistema 
específico de lim peza às valas de drenagem em cada 
município, com o intuito de dar resposta às necessida-
des evidentes que as passagens hidráulicas apresentam. 
“Até ao momento, não vimos as máquinas em movimen-
tação constante. Todos estão à espera que comecem as 
chuvas para se movimentarem. Isto tem sido constante”, 
desa bafou Ana Macias. ~ 

8.16  Lixo à cobrança
Semanário Angolense
02 de Julho de 2011

O anúncio feito na semana passada pelo director-ge ral 
da ELISAL, engenheiro Antas Miguel, segundo 
o qual os citadinos deverão em breve pagar pela recolha 
do lixo que pro duzem não só colheu de surpresa os luan-
denses, como também tem vindo a suscitar uma acesa 
polémica, por se tratar de algo inédito. 
A comunicação que foi feita no âmbito do novo 
Programa de Imple mentação do Sistema de Limpeza 
da cidade de Luanda, segundo aquele responsável, tem 
como objectivo fazer com que os citados comparticipem 
nas despesas que o Estado têm com a recolha e trata-
mento dos resíduos sóli dos domésticos e industriais. 
Segundo ele, era necessário acabar com a situação de que 
o utente só tem a responsabilidade de sujar, quando ele 
devia ter responsabilidades opera cionais de participação 
no processo de financiamento e comunicação do sistema 
na ausência de prestação de serviço». 
Na óptica da ELISAL, os citadinos deverão pagar o lixo, 
cujo valor será determinado em função das quanti dades 
que produzirem, numa única factura da Empresa de 
Distribuição de Electricidade de Luanda (EDEL). 
De facto, o engenheiro Antas tem toda a razão quando 
diz que o Estado tem sido a única a entidade a assumir 
com os encargos do lixo, embora os caminhos aponta-
dos não sejam os mais eficazes para atenuar o mal que 
grassa entre nós. 
O director da ELISAL não adian tou se os preços a aplicar 
serão por meio de pesagem, a olho nu, ou, ain da, quais 
serão as sanções a tomar em relação aos «infractores» que 
se furta rem ao pagamento da energia eléctrica que con-
sumem e, já agora, do lixo que venham a produzir. 
A apresentação de uma única fac tura pode ser entendida 
como uma forma de «forçar» os luandenses a pagarem 
um género de serviços que à partida, parecem estar 
cobertos pelo Orçamento Geral do Estado. Ou melhor, 
que eles já pagam por via dos impostos, mais parecendo 
uma esper teza de algum iluminado para ir aos seus 
bolsos sem justificação que colha realmente. 
Embora os dados sejam escassos, infere-se daí que 
os citadinos que não honrarem os seus débitos com a 
EDEL poderão. por arrasto, ficar tam bém privados da 
recolha do lixo que produzirem, acumulando-se assim 
montanhas de lixeiras à porta das suas casas. 
Sem pretendermos polemizar o as sunto, embora se saiba, 
à partida, que uma medida do género iria agravar as já 
débeis condições de sobrevivência das camadas de baixa 
renda. tememos que, caso ela vingue, venha também a 
penalizar os justos, que serão apanhados por tabela, algo 
que já tem vindo a acontecer quando a EDEL procede a 
cortes massivos de electricidade. 
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Admitindo-se por hipótese que a ELISAL penalize 
o cidadão por fal ta de pagamento do lixo, os resíduos 
sólidos irão causar sérios problemas à saúde pública, o 
que implicará a mobi lização de mais recursos finan-
ceiros e meios do Estado para combater as do enças dai 
decorrentes, o que resultará num paradoxo. 
Em substância. pesando os pós e os contras, há que 
convir que deverá ser melhor que a ELISAL ou o 
Go verno Provincial de Luanda pense em coisa melhor. 
Esta parece desti nada a só trazer mais confusão no já 
confuso sistema de recolha de lixo, além de não ser 
«católica», certa mente sem analogia em algum outro 
lugar do mundo.

8.17  Governo contra o perigo”
Jornal angolense do dia 2 
de Julho de 2011

 
É verdade que a directora da Indústria não entrou em 
pormenores sobre a inter venção da Águas Benguela, 
mas há vozes autorizadas que dizem não existir a nível 
local empresas com arcabouço, seja para que empreitada 
fo.

Nunca a directora provincial da Indústria, Engenheira 
Augusta Pinto, no cargo há praticamente dois anos, 
havia falado tanto do seu sector como nos momentos 
que antecederam, durante e após a Feira Internacional 
de Benguela (FIB), real izada em Maio. Foi na ressaca 
deste evento, numa amena conversa sobre o relança-
mento da indústria, que a directora expressou a pre-
ocupação dos Governos central e local face ao suar do 
alarme do perigo na CCPA, única no país. O dado a 
reter é que a remoção dos tóx icos não terá de esperar 
pelo relançamento do 
Sector industrial, tanto mais não seja porque não se sabe 
o que será da fábrica, embora estejam sobre a mesa várias 
possibilidades. Sem pretender alimentar falsas expectati-
vas, a  Engenheira “Guga” limitou-se a garantir que até 
finais de Julho, na pior das hipóteses, será assinado um 
acordo com a empresa  Águas/Benguela, eleita para a 
operação que se impõe. A partir daí, informou a direc-
tora da Indústria, esta firma poderá montar o seu esta-
leiro no Alto Catumbela. “Estamos pre ocupados com 
este perigo, mas está tudo sob controlo”, avançou. 

8.19  Munícipes vão pagar taxa de 
limpeza
Semanário Internete
08 de Julho de 2011

A Empresa de Limpeza e Sanea mento de Luanda (Elisal) 
apresen tou, recentemente, um novo modelo de recolha 
e tratamento dos resíduos sólidos que pretende ser uma 
resposta eficaz aos grandes focos de lixo que se registam 
na capital do país. 
O director da Elisal, Antas Miguel, que fez a apresen-
tação do referido modelo, admitiu que o mesmo, para 
além de acabar com o lixo vai exigir dos cidadãos e ope-
radoras do sector maior responsabilidade e eficácia, por 
forma a melhorar os serviços a serem prestados. 
O novo modelo de limpeza tem como entidade fisca-
lizadora a própria Elisal, tendo o director da empresa 
consid erado o lixo um problema da cidade e não apenas 
da instituição que dirige ou das operadoras. 
“O problema é de todos, enquanto in divíduos que coa-
bitam em sociedade”, disse Antas Miguel, acrescentando 
que, trata-se de um compromisso dos próprios muníci-
pes, a responsabili dade primária da recolha de resíduos 
sólidos. 
Em seu entender, mesmo que se de senhe vários sistemas 
ou modelos, se as pessoas não estiverem conscientes e 
mobilizadas de como o sistema vai funcionar, nada vai 
se resolver.
O modelo recém-apresentados é um sistema inte-
grado, devendo os utentes participar no processo de 
financia mento. 
Uma das novidades consiste no paga mento, por parte 
dos cidadãos, da taxa de limpeza, a ser incluído na 
factura da Empresa Distribuidora de Energia de Luanda 
(Edel), isto para que a respon sabilidade não seja apenas 
do Governo Provincial de Luanda e da Elisal. 
A luta contra os resíduos sólidos, na cidade de Luanda, 
começou, precisa mente, entre 1988 a 1991. Na altura, 
as autoridades analisaram a primeira experiência de 
colocação de serviço de limpeza entregue ao sector 
privado, tendo em 1991 sido criada a Elisal UEE, mas, 
no entanto, por algum período, entre 1997 a 2003 esta 
em presa passou a ser gerida pela Urbana 2000, porque 
na realidade havia a ne cessidade de se elaborar um 
modelo. 
O problema de saneamento da ci dade de Luanda, de 
acordo com Antas Miguel, prende-se com o facto de, ao 
longo dos tempos sempre se ter o sec tor público como 
o único responsável pela limpeza, tendo sido utiliza-
das soluções em que se colocava o lixo num contentor 
de grande dimensão, na perspectiva de que os resíduos 
seriam aplicados todos neste reservatório. Das infra-
-estruturas de apoio ao sec tor de saneamento da cidade, 
Luanda teve a lixeira do Golfe. Para além das questões 
operacionais de dificil acesso aos camiões, não era uma 
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área pre parada para depositar resíduos. A pas sagem 
do aterro sanitário significou para a cidade um passo 
importante, porque a questão com a deposição de resí-
duos deixou de ser um problema da dimensão que se 
tinha antes, con forme esclareceu Antas Miguel. 

“São produtos como enxofre, sulfato de alumínio, resina 
e cola para papel, guardados em 13 tanques metais, 
assim como gás altamente tóxico” 

8.20  Os graúdos «tiraram o pé»
Jornal semanario angolense
02 de julho de 2011

A operação conjunta Po lícia-EPAL no passado fim-de-
-semana e que de forma mais velada se estendeu pela 
semana aden tro, resultou em vários episó dios, alguns 
rocambolescos. Nos municípios onde ela foi levada a 
cabo, a população que acusa a Polícia de ter prendido 
um bom núme ro de pessoas inocentes e alguns pre-
varicadores de menor monta, porque os considerados 
«boss’s» do garimpo de água terão sido avisados para 
não pernoitarem em suas casas e manter tudo fe chado 
um dia antes da operação, por altas patentes ligadas às 
for ças da ordem. 
No bairro Ilha Sagrada Espe rança, município da 
Maianga, nas imediações da Samba, fala-se mesmo num 
intendente da Polí cia Nacional que terá avisado os «gros-
sistas» da água que se pu seram em fuga ou trancaram as 
suas residências. 
Neste bairro, o presidente da Comissão de Moradores, 
pessoa conceituada entre os habitantes locais, disse ao 
Semanário An golense que a maior parte das pessoas 
detidas ali é inocente e que quase todas mulheres, mães 
de família, que até foram levadas para o cárcere com 
bebés, casos da senhora Domingas Rosa Lin cas Chitapa, 
funcionária do Hos pital Maria Pia há 24 anos, com o seu 
filho de cerca de um ano de idade, e da senhora Maria 
da Conceição Ambrósio, com o bebé de sete meses. Este 
bebé acabou por ficar bastante doente, quiçá pelas con-
dições da cela em que estava com a mãe e foi entregue, 
doente, ao pai na quarta-feira de tarde para o levar a 
tratamento médico. 
Ainda naquele bairro foi detido cidadão José António, 
proprie tário de uma estação de serviço que fora injusta-
mente acusado de garimpo de água. «Eles revista ram a 
empresa e não encontra ram nada para além do material 
próprio de uma estação de servi ço. Também a localiza-
ção da es tação não permite que encostem camiões para 
serem abastecidos de água. Apresentei toda a minha 
documentação que foi levada por um intendente de 
nome Abel, in divíduo muito arrogante, e tam bém fui 
detido e levado para um posto de comando montado 
para o efeito na 5.a Esquadra», expli cou o cidadão. 

José António disse ainda que passou sérias vicissitudes 
para ser libertado, apesar de se saber que não tinha nada 
a ver com o garimpo de água, tendo ficado detido todo 
o dia, porque o tal de intendente Abel afirmava que só 
estava a cumprir ordens do gene ral. 
Todos os detidos, inclusive ta xistas, segundo disseram à 
nossa reportagem, foram levados para 
a Unidade Operativa e posterior mente encaminhados 
para a Di recção Provincial de Investigação Criminal – 
DPIC, para aguardar julgamento. 

O presidente da Comissão de Moradores do bairro Ilha 
Sagra da Esperança fez questão de men cionar também 
que entre os deti dos, para além das senhoras com bebés, 
estavam duas mulheres concebidas sendo que uma 
aca bou por ter o bebé em condições precárias na noite 
de domingo e permanecia, até a altura em que a nossa 
fonte falava para o SA, no cárcere com o recém-nascido. 
A nossa reportagem soube ain da que, naquele bairro, um 
traba lhador da EPAL, apenas conheci do por Zé, e um 
seu ajudante de nome Mitson são as pessoas que violam 
as condutas e efectuam todas as ligações clandestinas 
para quem quiser, a troco de 400 dólares por «contrato». 
Este fun cionário da distribuidora, cujos rendimen-
tos com a candonga da água lhe permitem ter quatro 
mulheres, também tem tanques nas suas residências e 
numa delas o reservatório foi destruído pela operação. 
Como estava escondi do em parte incerta, foi detida a 
mãe de uma das mulheres que vivia naquela casa. 
A reportagem do SA visitou algumas casas das pessoas 
deti das, incluindo das senhoras com bebés, e constatou 
que nelas não há meios, nem condições, para o abasteci-
mento de cisternas e nas cujos tanques foram destruídos 
pode-se notar que as tubagens das ligações clandesti-
nas às con dutas são de maior polegada em relação às 
domésticas. 
Os moradores da rua do prédio da E 1Café e da rua da 
Vala 2 infor maram que até aquele dia ainda estavam a 
ser presas pessoas que passassem com um simples balde 
de água ou com um bidão de 20 litros. «Há pessoas que 
não têm água canalizada e vão às casas dos vizinhos que 
têm, mas basta a polícia e os fiscais que estão nas ruas 
desde sábado verem alguém a passar com um bidão ou 
uma bacia de água e prendem logo, inclusive a dona ou 
dono da casa onde foi buscar a água. Como é que vamos 
viver assim, sem água para consumo e para as mínimas 
necessidades?», indagaram os ci dadãos visivelmente 
agastados. 
Em tocos os bairros, as recla mações são idênticos, em 
uns mais que noutros. Mas é ponto assente que os 
grandes nego ciantes de água, proprietários de cisternas e 
de quintalões com enormes tanques são gente bem posi-
cionada. Quem faz as liga ções às condutas ou quem as 
des via são trabalhadores da EPAL que cobram por cada 
serviço en tre 400 e 500 dólares.
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8.21 Banco mundial dá credito extra ao 
sector das águas em angola 
Jornal de angola
08 de julho de 2011

O Banco Mundial (BM) conce deu a Angola um crédito 
adicio nal de 120 milhões de dólares para a implemen-
tação do projec to de desenvolvimento institu cional do 
sector das águas, indica um comunicado emitido na 
passada segunda-feira, em Was hington, depois do con-
senso ob tido pelo Conselho de Directores Executivos 
dessa Instituição fi nanceira internacional. 

O financiamento do BM ao sector das águas está agora 
fixado, no total, em 233,2 milhões de dólares e será 
administrado directaI1lente pelo Mi nistério da Energia 
e Aguas. O valor para o projecto principal, aprovado 
em 2008, é de 113,2 milhões de dó lares. Segundo o 
comunicado, o no vo projecto prevê aplicar gradual-
mente os fundos na prestação de serviços de água nas 
áreas suburba nas das cidades onde residem po pulações 
carentes. 

Com esse fundo adicional, a As sociação Internacional 
para o De senvolvimento (IDA) irá financiar a reabili-
tação e a expansão dos sis temas de distribuição de água 
potá vel para melhorar a capacidade e 
para o número de ligações domésti cas nas áreas urbanas 
das cidades de Malange, Cuito, Ndalatando, Uíge, 
Huambo, Luena, Menongue, Lubango e M’Banza 
Congo. 
De acordo com o comunicado, os b fundos adicionais 
vão, especificamente, assegurar a expansão das activida-
des incluídas na compo nente três do projecto original, 
para levar a cabo trabalhos de reabilita ção dos sistemas 
de produção. 
Os investimentos incluem a rea bilitação das redes de 
produção e tratamento de água, a construção de novos 
reservatórios de distribuição nas plantas de tratamento 
exis tentes, a construção e apetrecha mento de novos 
laboratórios, para melhorar a qualidade da água, a subs-
tituição do equipamento elec tromecânico e a constru-
ção de no vos poços e de 403 quilómetros de redes de 
distribuição. 
Além da construção de 60 mil conexões domésticas, 
esse fundo adicional vai contribuir para a pre paração do 
cadastro técnico dessas ligações, de forma a assegurar 
um sistema de informação para medir o consumo de 
água e para proces sar as facturas e manter os registos 
de pagamento dos consumidores. Para já, estima-se que 
mais de um milhão de pessoas venham a bene ficiar de 
água potável nas nove ca pitais provinciais abrangidas. 
Para o Banco Mundial, essa mu dança é um passo em 
frente nos es forços das autoridades angolanas na pós-
-guerra. Para esta nova vi são do BM, contribuem as 

trans formações por que está a passar o sector das águas 
em Angola, para o qual são direccionados pelo Execu-
tivo investimentos que represen tam, para as instituições 
internacio nais, uma grande oportunidade para o desen-
volvimento institucional. 

8.22  Consumidores aflitos
Jornal O PAÍS
08 DE Julho de 2011

Na central de abastecimento da EPAL que se encontra 
nas imediações do bairro Dangereux, a nossa equipa de 
reportagem deparou-se com um grupo de senhoras que 
aguardavam impacientemente pelos camiões cis terna. 
Uma das cidadãs, que se recusou a revelar o seu nome, 
considera que a EPAL e a Polícia Nacional procede-
ram de maneira negativa ao realizar esta operação, pelo 
facto de não te rem feito antes o estudo de viabilida de 
que lhes permitiria avaliar até que ponto prejudicaria a 
população. 
A nossa interlocutora é de opinião que o Governador 
Provincial de Lu anda, José Maria dos Santos, não 
de veria autorizar a execução desta ope ração sem antes 
criar as condições para evitar a falta de água nalguns 
bairros. 
“Temos notado o esforço que o Executivo tem feito para 
nos propor cionar melhores condições de vida, só que 
não existirá população se não houver distribuição de 
água”, defen deu a senhora, cuja aparência física aparen-
tava estar acima dos 40 anos. 
A senhora contou que chegou àquele local às 6 horas 
da manhã e até às 12 horas ainda não havia consegui do 
comprar a cisterna de 11 mil litros que tanto preci-
sava. Ela manifestou -se descontente com o facto de os 
ca mionistas terem aumentado o preço de 15 para 25 mil 
Kwanzas. 
Apesar deste aumento, a senho ra enfrentou inúme-
ras dificuldades para comprar água. “Vivo na Gamek 
e como lá não há fontanário, a única solução que me 
restou foi vir aqui, mas mesmo assim não estou a ter 
êxito porque a maioria dos cami ões já estão ocupados”, 
desabafou. Acrescentando, de seguida, que “es tamos 
a sofrer com esta medida da EPAL, por isso apelo ao 
excelentíssi mo governador que Prioriza a cons trução dos 
chafarizes e fontanários nos bairros onde não é possível 
fazer a canalização”. 
Furiosa por estar desde a semana passada a tentar encher 
o seu tan que de seis mil litros, uma jovem que se apresen-
tou simplesmente como Mizé, disse que teria de juntar 
quase dois salários para conseguir realizar o seu desejo e 
proporcionar alguns dias de sossego a sua família. 
Os condutores dos camiões cis ternas estavam a cobrar-
-lhe 25 mil Kwanzas, quando anteriormente pagava 
cinco a seis mil Kwanzas por este serviço. “Eles estão 
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a esquecer que nem todas as pessoas querem água para 
revenderem nos seus bair ros. Há aqueles, como eu, que 
estão a aproveitar este tempo para fazerem pequenas 
obras de reparação das suas casas, de modo a se precaver 
das enxurradas e precisam de água”, disse a jovem. 
Batendo a mão no peito, simbo lizando o orgulho que 
tem por ser angolana, Mizé declarou que o país é de 
todos que nescarem aqui e que os governantes devem ter 
em conta que foram eleitos para resolverem os proble-
mas do povo. 
“Foram eles que autorizaram a de molição das condutas 
clandestinas e nós é que estamos a sofrer porque os altos 
funcionários do Estado têm água canalizada em suas 
casas e quando há carência, os camiões que lhes abas-
tecem têm prioridade nos postos da EPM;’, desabafou. 
Mizé disse que chegou àquele local às 3 horas da manhã 
e estava deses perada, no inicio da tarde, porque exis-
tiam fortes indícios que aponta vam que não teria êxito 
no mesmo dia. Dando o seu exemplo de vida, a jovem 
disse que vive maritalmente e como o seu companheiro 
só conse gue disponibilizar diariamente 500 kwanzas 
para fazer o jantar, é obri gada a fazer muitas ginásticas 
para conseguir comprar águas bairro. 
“No dinheiro que recebo para a última refeição do 
dia sou obrigada a retirar 120 Kwanzas para comprar 
um bidóm de água e isso cria muitos transtornos no 
momento das com pras”, explicou. 
O camionista Fidel Soares consi dera a operação de des-
truição dos tanques clandestinos como sendo a pior de 
todos os tempos, porque a direcção da EPAL não pensou 
nos transtornos que haveria de causar a população. A 
medida foi bem-vinda para os que se sentiam prejudica-
dos pelo desvio ou violação das condutas. 
Por outro lado, a Polícia e a EPAL consideram que a 
mesma teve êxito porque detiveram diversas pessoas que 
se dedicavam a este negócio, para além de meios como 
moto bombas e dezenas de camiões cister na, além da 
destruição de tanques de armazenamento de água. 
Daniel Miguel 

8.23  Epal
Jornal 
08 de Julho de 2011 

A Epal, procedeu a uma campanha de destruição de 
su postos pontos de “garim po” de água nos lados do 
Benfica, sendo um bom trabalho para desencora jar tais 
práticas que põem em causa o investimento do governo 
para a mel horia das condições de toda a população. Mas 
o que se passa é que em muitos casos e como é em toda 
cidade de Luanda, os tanques eram para o consumo de 
famílias que a conduta passou à porta e a nossa Epal, 
pouco preocupada com ele não traça políticas inclusi-
vas. Eles diante do estado de necessidade laçam mão 

à tubagem para adquiri rem o precioso líquido ilegal-
mente. A Epal, diz ter cumprido exitosamente com a 
sua missão, partiram os tanques e não arranjaram alter-
nativas. Consequências: o precio so líquido, tomou-se 
ex tremamente caro. Quem ganha com isso? 

8.24  Abastecimento de água é reforçado 
na província
Jornal de Angola 
08 de Julho de 2011

o governo da província de Ma lange trabalha no reforço 
do siste ma de captação e tratamento de água para melho-
rar o abastecimen to às populações, disse, na quarta- 
feira, o chefe do departamento da direcção provincial 
do sector. 
Lourenço Neto, que fez a afirma ção num encontro com 
os primei ros e segundos secretários dos co mités de acção 
do MPLA, adiantou que existem projectos que prevêem 
a captação da água a partir dos rios Cuíge e Kwanza. 
Lourenço Neto referiu terem sido feitos importantes 
investimentos no sector, parti cularmente no que toca à 
captação, com a reposição de todo o equipa mento des-
truído durante a guerra. 
Além disso, acrescentou, foram construídas uma adutora, 
40 quiló metros de rede e 41 fontanários pú blicos, reabi-
litadas duas células, de cerca de dois mil metros cúbicos, 
e feitas 2.500 ligações domiciliárias, a partir de tomadas 
de carga das re des principais. 
“Em função do aumento do nú mero de habitantes na 
cidade de Malange, os investimentos no sec tor vão con-
tinuar”, garantiu Lou renço Neto. 

8.25  Destruição de “girafas 
clandestinas” provoca catencia de 
água
Jornal o país 
08 de julho de 2011

A destruição das girafas clandestinas de forne cimento de 
água nos municípios da Samba, Kilamba Kiaxi, Via na e 
uma parte da Maianga, está a provocar não só a carên-
cia deste líquido precioso, como também o aumento dos 
preços. 
O camionista Fidel Ângelo Soa res, 27 anos, encontrava-
-se num dos postos de abastecimento de água da EPAL, 
localizado no Kilamba Kiaxi, no meio de uma enorme 
quantidade de camiões cisternas que aguardavam para 
se rem abastecidos. 
O jovem contou que tinha che gado ao local às três horas 
da ma drugada de quarta-feira, 6, e que 
tudo indicava que só conseguiria encher a sua cisterna 
por volta das 15 ou 16horas. 



Development Workshop — CEDOC 07/2011 — 127  

A morosidade que se regista no abastecimento dos 
camiões e a ca rência de água nos municípios aci ma 
mencionados, levou os comer ciantes a subirem drastica-
mente o preço, em função do tamanho do 
recipiente. 
 . 
Fidel Soares exerce esta activida de há mais de três anos, 
disse que o preço oficial é muito baixo e vária em função 
da capacidade da cis terna, mas que devido a enchente 
que se regista é cobrado outro valor pelos lugares 
privilegiados. 

A título de exemplo, o nosso in terlocutor declarou que 
o preço oficial para encher o seu camião, cuja cisterna 
tem capacidade para 18 mil litros é de dois mil e 350 
kwanzas, só que para conseguir abastece-la, sem ficar 
mais de 24horas na bicha, teve que “pa gar prioridade”, 
forma como eles denominam a taxa extra que pode 
passar os seis mil kwanzas. 
“Há dias que somos obrigados a pagar uma determinada 
taxa para sermos infiltrados no meio, entre os camiões 
das empresas públicas e privadas, por serem aqueles que 
têm prioridade de abastecer”, de clarou. Acrescentando 
de seguida que “os meus colegas que se recu sam a pagar 
a taxa de prioridade acabam por ficar aqui mais de 24 
horas”. 
Fazendo uma comparação com os preços praticados 
antes da ope ração, Fidel Soares disse que a au sência dos 
tanques clandestinos é que provocou a criação desta taxa 
por parte dos funcionários da EPAL destacados nestes 
locais. 

Apesar de os preços praticados ali serem mais baixos, as 
pessoas preferiam ir carregar nos sítios ilegais, pagando 
mais de seis mil kwanzas, devido a rapidez e efe ciência. 
Segundo conta, os tanques clan destinos eram maiorita-
riamente procurados por camiões de peque nas dimen-
sões, como os de 12, 16 e 18 mil litros no máximo. Ao 
passo que nos postos oficiais aparecem cisternas de até 
40 mil litros, per tencentes a empresas de constru ção 
civil. 
O camionista Adalbino Alberto, 3S anos, disse que 
passou a noite de terça para quarta-feira na Cen tral de 
Tratamento e Distribuição de água do Benfica, para 
conse guir ocupar um lugar privilegiado. Mesmo assim, 
o senhor só conse guiu ter o seu camião cheio às 12 horas 
do dia seguinte. 
“Aumentamos os preços por que só estamos a fazer um 
carregamento por dia e não podemos levar aos nossos 
patrões um valor muito abaixo do habitual. Há vezes 
que passamos aqui todo o dia e não conseguimos água. 
O que dificulta bastante a nossa actividade”, jus tificou 
o jovem que estava prestes a sair com a cisterna cheia. 

Adalbino Alberto explicou ain da que a maioria dos seus 
colegas não consegue fornecer o precioso líquido aos 
clientes na devida al tura, pelo facto de os gestores da 
EPAL privilegiarem os mandados dos governantes e das 
empresas, deixando para último caso os for necedores do 
povo. 
O nosso interlocutor confessou que não pagou nenhum 
valor aci ma do estipulado pela Lei porque a água que 
transportava era, ale gadamente, para um membro do 
Governo que vive no Projecto Nova Vida. 

8.26  Arte de privatizar o Estado
Semanário Angolense
09 de Julho de 2011

1. O abastecimento de água potável e a recolha do lixo 
na capital foram dois dos temas que mais prenderam a 
aten ção dos que acompanham a vida na nossa cidade. 
O novo modelo para a recolha do lixo, e, em es pecial, 
o esquema do seu financia mento, além de terem sido 
objecto de primeira página em alguns jor nais de fim-
-de-semana passaram, igualmente, pelo crivo dos ouvin-
tes numa das estações de rádio locais. Abastecimento 
de água e recolha do lixo, sendo embora fundamentais 
para o bem-estar das populações, devem, mesmo assim, 
merecer um tratamento diferenciado, sugerem aborda-
gens separadas. Neste espaço vou, pois, relacionar-me 
com a proble mática da água em Luanda. 
2. Há poucos meses, em confe rência de imprensa, 
o Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil da 
Presidência da República, Carlos Feijó, realçou o facto 
de o Exe cutivo ter aprovado a criação de um Fundo 
de Desenvolvimento de Apoio às Infra-estruturas, 
so bretudo na área da Energia e das Águas. Tal Fundo 
de Apoio seria alimentado através da afectação directa 
no Orçamento Geral do Estado de 100 mil barris de 
pe tróleo/dia. Para a constituição do Fundo, o Estado 
conta já com 1,2 mil milhões de USD. 
3. O Ministro Carlos Feijó acrescentou ainda que o 
Conselho de Ministros aprovara, igualmen te, um regu-
lamento a institucio nalizar o Fundo que, «com pro-
fissionalismo, rigor e perspectiva de rentabilidade, per-
mitirá que se façam investimentos nas áreas de energia 
e águas». A ideia é que as empresas ligadas ao sector da 
energia e águas «sejam rentáveis». 
4. A partir do dado apresen tado na conferência de 
imprensa, e entrando na mera propaganda política, 2° 
Secretário Provin cial de Luanda do MPLA, Jesuíno Silva, 
colocou a medida anuncia da por Carlos Feijó no quadro 
dos indicadores que atestam o empenho do Governo na 
«reso lução dos problemas do povo». E, depois, rematou: 
«E ta medida do Executivo permitirá a construção de 
mais fontes de abastecimento de água, energia, constru-
ção de vias estruturantes e outras infra-estruturas». 
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5. Apenas por este último pro nunciamento, podemos 
desde já inferir que muito há ainda por fazer até, final-
mente, se conse guir «resolver os problemas do POVO»... 
E também que muitos desses «problemas do POVO» 
re sultam, afinal, da carência de fontes de abastecimento 
de água, energia, vias de transporte e ou tras infra-estru-
turas. Como re solver, então, esses «problemas do povo»? 
6. Na mesma conferência de imprensa, o Ministro 
Carlos Feijó apresentou a «fórmula» em duas dimen-
sões específicas: por um lado, há que atrair e proteger o 
investimento estrangeiro quali ficado e, por outro lado, 
há que estimular o investimento privado nacional. Para 
se atingir os tais objectivos, o Estado contará com dois 
dispositivos legais: a nova Lei do Investimento Privado 
e um Programa de Fomento do Empresariado Nacional. 
7. No quadro do Fomento do Empresariado Nacional, 
haverá um conjunto de medidas e incen tivos fiscais, mas 
também a redu ção dos custos para a constituição e fun-
cionamento das pequenas e médias empresas detidas por 
ci dadãos angolanos. 
8. É por aí que o Ministro de Estado e Chefe da Casa 
Civil da 
Presidência da República iniciou o ritual solene de 
levantar um pouco o «véu da noiva»: 
A) O sector privado vai entrar no negócio da electricidade; 
B) O Estado vai aplicar 20 mil milhões de USD em 
projectos es truturantes no sector da energia, designada 
mente, a construção de grandes barragens e a extensão 
da rede de distribuição de electrici dade. 
C) Os privados irão ficar com a construção dos peque-
nos em preendimentos, nomeadamente, mini hídricas e 
outras fontes de geração de electricidade. 
D) O Ministro revelou mesmo que o Ministério da 
Energia e Águas está já em negociações com tais 
empresas. 
9. Na conferência de imprensa, o Ministro Carlos Feijó 
tirou, por fim, completamente, o «véu da noiva», ao 
declarar que o projec to visa não só aumentar o grau de 
electrificação do nosso país, mas também apoiar o pro-
cesso de in dustrialização, de modernização e rentabili-
zação das empresas li gadas ao fornecimento de electri-
cidade e água. 
10. Voilà! Eis a chave do nosso puzzle. A acção da 
EPAL, levada a cabo com o apoio de efectivos da Polícia 
Nacional, de desmantela mento do sistema de «garimpo 
de água» – a que a imprensa de fim- de-semana deno-
minou ironica mente «Operação Parte Tanques» – não 
foi, poi

8.27  Destruição de “girafas 
clandestinas” provoca catencia de 
água
Jornal O PAÍS 
08 DE Julho de 2011

A destruição das girafas clandestinas de forne cimento de 
água nos municípios da Samba, Kilamba Kiaxi, Via na e 
uma parte da Maianga, está a provocar não só a carên-
cia deste líquido precioso, como também o aumento dos 
preços. 
O camionista Fidel Ângelo Soa res, 27 anos, encontrava-
-se num dos postos de abastecimento de água da EPAL, 
localizado no Kilamba Kiaxi, no meio de uma enorme 
quantidade de camiões cisternas que aguardavam para 
se rem abastecidos. 

O jovem contou que tinha che gado ao local às três horas 
da ma drugada de quarta-feira, 6, e que 
tudo indicava que só conseguiria encher a sua cisterna 
por volta das 15 ou 16horas. 

A morosidade que se regista no abastecimento dos 
camiões e a ca rência de água nos municípios aci ma 
mencionados, levou os comer ciantes a subirem drastica-
mente o preço, em função do tamanho do 
recipiente. 
 . 
Fidel Soares exerce esta activida de há mais de três anos, 
disse que o preço oficial é muito baixo e vária em função 
da capacidade da cis terna, mas que devido a enchente 
que se regista é cobrado outro valor pelos lugares 
privilegiados. 

A título de exemplo, o nosso in terlocutor declarou que 
o preço oficial para encher o seu camião, cuja cisterna 
tem capacidade para 18 mil litros é de dois mil e 350 
kwanzas, só que para conseguir abastece-la, sem ficar 
mais de 24horas na bicha, teve que “pa gar prioridade”, 
forma como eles denominam a taxa extra que pode 
passar os seis mil kwanzas. 
“Há dias que somos obrigados a pagar uma determinada 
taxa para sermos infiltrados no meio, entre os camiões 
das empresas públicas e privadas, por serem aqueles que 
têm prioridade de abastecer”, de clarou. Acrescentando 
de seguida que “os meus colegas que se recu sam a pagar 
a taxa de prioridade acabam por ficar aqui mais de 24 
horas”. 
Fazendo uma comparação com os preços praticados 
antes da ope ração, Fidel Soares disse que a au sência dos 
tanques clandestinos é que provocou a criação desta taxa 
por parte dos funcionários da EPAL destacados nestes 
locais. 
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Apesar de os preços praticados ali serem mais baixos, as 
pessoas preferiam ir carregar nos sítios ilegais, pagando 
mais de seis mil kwanzas, devido a rapidez e efe ciência. 
Segundo conta, os tanques clan destinos eram maiorita-
riamente procurados por camiões de peque nas dimen-
sões, como os de 12, 16 e 18 mil litros no máximo. Ao 
passo que nos postos oficiais aparecem cisternas de até 
40 mil litros, per tencentes a empresas de constru ção 
civil. 
O camionista Adalbino Alberto, 3S anos, disse que 
passou a noite de terça para quarta-feira na Cen tral de 
Tratamento e Distribuição de água do Benfica, para 
conse guir ocupar um lugar privilegiado. Mesmo assim, 
o senhor só conse guiu ter o seu camião cheio às 12 horas 
do dia seguinte. 
“Aumentamos os preços por que só estamos a fazer um 
carregamento por dia e não podemos levar aos nossos 
patrões um valor muito abaixo do habitual. Há vezes 
que passamos aqui todo o dia e não conseguimos água. 
O que dificulta bastante a nossa actividade”, jus tificou 
o jovem que estava prestes a sair com a cisterna cheia. 

Adalbino Alberto explicou ain da que a maioria dos seus 
colegas não consegue fornecer o precioso líquido aos 
clientes na devida al tura, pelo facto de os gestores da 
EPAL privilegiarem os mandados dos governantes e das 
empresas, deixando para último caso os for necedores do 
povo. 
O nosso interlocutor confessou que não pagou nenhum 
valor aci ma do estipulado pela Lei porque a água que 
transportava era, ale gadamente, para um membro do 
Governo que vive no Projecto Nova Vida. 

8.28  Campanha de arborização no 
Kilamba-Kiaxi 
Jornal de Angola 
11 de Julho de 2011

O chefe de repartição de Sanea mento e Espaços Verdes 
do Kilamba-Kiaxi, em Luanda, Roque dos Santos, 
anunciou a realização de uma campanha de arborização 
nos próximos dias. 
Roque dos Santos adiantou, em declarações à agência 
Angop, que a arborização será feita em hospitais, esta-
belecimentos escolares e algu mas ruas do Municipio, 
cuja cam panha contará com o apoio de orga nizações 
ambientais, cujos nomes não adiantou. 
“Necessitamos de implementar esta campanha, por-
quanto a cir cunscrição carece de muita arbori zação. 
Vamos mobilizar os jovens para levar a cabo a tarefa de 
planta ção de árvores”, destacou. 
O chefe de repartição municipal  de Saneamento e 
Espaços Verdes reconhece que o Kilamba Kiaxi tem uma 
vasta área por florestar, argumentando que algumas vias 

estavam a beneficiar de trabalhos de reabilitação, o que 
adiou o pro jecto de arborização. 
Roque dos Santos defendeu a necessidade da educação 
ambien tal da população para a melhoria da qualidade de 
vida dos cidadãos. É preciso que as pessoas sejam educa-
das no sentido de preserva rem o ambiente. Devem evitar 
dei tar o lixo em qualquer lugar para a nossa própria 
saúde”, acrescentou chefe de repartição municipal. 
O município do Kilamba Kiaxi, situado a sul de Luanda, 
tem uma população estimada em mais de um milhão 
de habitantes, distribuídos em seis comunas – Neves 
Bendinha, Golfe (sede), Golfe lI, Camama, Palanca e 
Havemos de Voltar. 
 

8.29  Apoio do Japão dá água potável às 
populações do Chivalo 
Jornal de Angola
21 de Julho de 2011

 
A população da comuna de Chivalo, Andulo, passou, 
desde on tem, a consumir água potável, com a entrada 
em funcionamento de cinco pontos. 
O investimento, avaliado em cem mil dólares, foi finan-
ciado pela Embaixada japonesa. 
Os trabalhos de construção dos pontos de água foram 
executados pela Organização Não-Governa mental 
PEOPLE IN NEED. 
O administrador municipal em exercício do Andulo, 
Fonseca Satula, pediu aos beneficiários que conservem 
os equipamentos e anunciou que o governo da pro víncia 
continua a trabalhar para a melhoria das condições de 
vida das populações. 
O representante da embaixada japonesa, Roberto Rock, 
disse que o seu país vai continuar a financiar projectos 
que tenham em vista a melhoria da vida das populações. 

8.30  Rubricado memorando para 
melhorar o acesso a água potável e 
saneamento
Jornal de Angola
22 de Julho de 2011 

A Universidade Agostinho Neto (UAN) e o Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
assinaram ontem, em Luanda, um memorando de 
enten dimento que visa cooperar de for ma activa na 
concretização do Pro grama Conjunto qe Gestão do 
Abastecimento de Agua e Sanea mento nas Zonas 
Urbanas e Perí Urbanas (PC). 
O documento, rubricado pelo rei tor da UAN, Orlando 
da Mata, e pe la representante do PNUD, Maria do Vale 
Ribeiro, propõe identificar, em várias faculdades, temas 
de in vestigação científica transversais ao sector das 
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águas e saneamento, que vão ao encontro dos objectivos 
do PC e apoiar alunos na elabora ção de trabalhos de fim 
de curso. 
Orlando da Mata considerou que a cooperação vai 
contribuir para o desenvolvimento das capacidades 
humanas e institucionais, e a iden tificação de outras 
áreas de interes se comum para o crescimento de Angola. 
“A universidade vai jogar um pa pel importante na 
implementação deste programa. Sabemos que dar água 
em condições às nossas popu lações é uma obrigação, 
tendo em conta que um dos principais objec tivos do 
Executivo angolano é ·0 combate à pobreza. Isso implica 
que a população deve ter acesso não só aos alimentos, 
mas também à água e saneamento básico em condições 
favoráveis”, disse Or lando da Mata. 
A representante do PNUD, Ma ria do Vale Ribeiro, 
disse, na ocasião, que esta colaboração com a UAN vai 
capacitar os estudantes para um maior e melhor contri-
buto ao desenvolvimento de Angola. 
“É com muita satisfação que o PNUD tem apoiado o 
esforço do Executivo angolano. Esta é mais uma opor-
tunidade para vermos realmente como é que podemos 
contribuir para o reforço e capaci tação desses jovens, 
que sonham um dia ver o seu país desenvolvi do”, disse. 

8.31  O memorando visa contribuir para 
melhorar o acesso ao precioso 
e saneamento nas províncias de 
Moxico e Luanda. 
Jornal o país do dia 22 
de Julho de 2011

Um memorando de entendimento para a implementa-
ção do programa conjunto de gestão do abasteci mento 
de água, saneamento nas zo nas urbanas e peri – urbanas 
foi rubricado quinta-feira, 21, em Luanda, entre a 
Universidade Agostinho Neto (UAN) e o Programa das 
Nações Uni das para o Desenvolvimento (PNUD). 
O documento foi assinado pelo reitor da UAN, Orlando 
Manuel José Fernandes da Mata, e pela represen tante e 
coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas 
em An gola, Maria do Vale Ribeiro. 
O memorando visa contribuir para melhorar o acesso 
e abastecimento de água e saneamento nas provín cias 
de Moxico (municípios de Luau, Luena e Camanongue) 
e Luanda (municípios de Viana, Kilamba Kiaxi e 
Cacuaco). O PNUD, através do Go verno espanhol, 
apoiará financeira mente a UAN com uma contribuição 
de oitenta e quatro mil e novecentos e nove dólares, para 
implementação do referindo acordo 
O reitor da UAN, Orlando da Mata, referiu que o 
memorando de entendi mento surge no âmbito do pro-
grama conjunto de gestão do abastecimento de água e 
saneamento, uma iniciativa lançada a 23 de Julho de 

2009 entre o Governo de Angola e o PNUD com o 
financiamento do Governo espanhol. 
De acordo com o reitor, para a im plementação do pro-
jecto serão en volvidos vários estudantes das diferentes 
faculdades da UAN e docentes. 
“A universidade irá jogar um papel importante na imple-
mentação deste programa. Dar água em condições às 
nossas populações é uma obrigação nossa”, referiu 
Orlando da Mata acrescentou que os principais objecti-
vos do Governo angolano assentam no combate à fome e 
à pobreza, o que implica que as populações nas diferentes 
comu nidades tenham acesso não só à alimentação mas 
também a água e a saneamento básico em condições. 

8.32 Reforçado o abastecimento no 
Kapango e Mandembwe
Jornal de Angola do dia 9 
de Julho de 2011

Cerca de oito mil habitantes dos bairros Kapango e 
Mandembwe, nos arredores do Luena, contam desde 
ontem com sistemas de tra tamento e distribuição doe 
água, no quadro do programa “Agua para todos”Adriana 
Cacuassa Bento, vice-govemadora para os assuntos 
Políticos e Sociais, disse, no acto de inauguração dos dois 
sistemas, que o Executivo vai continuar a im plementar 
programas de reabilita ção e construção de infra-estrutu-
ras sociais, para atenuar as grandes dificuldades que a 
população en frenta em vários domínios. 
A vice-governadora garantiu que o governo da província 
está a traba lhar no sentido de construir mais es colas, 
postos médicos, reparar vias de comunicação, que, 
segundo ela, constituem ainda alguns dos gran des pro-
blemas que afectam os mo radores dos bairros periféricos 
da cidade do Luena. “Não se pode fa zer tudo de uma 
só vez. 
Pedimos à nossa população que tenha calma e paciência, 
porque o governo vai continuar a aproximar dos cida-
dãos todos os serviços so ciais e complementares, para 
que se sintam melhor”, concluiu. 
Adriana Cacuassa Bento pediu à população das 
duas localidades para cuidar dos empreendimentos 
inaugurados. 
Miguel Loenda Rufino, regedor do bairro Mandembwe, 
louvou a iniciativa do governo da província e disse que a 
população vai deixar de percorrer longas distâncias em 
busca da água. 
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8.33  Reforçado o abastecimento no 
Kapango e Mandembwe
Jornal de Angola 
do dia 9 de Julho de 2011

Cerca de oito mil habitantes dos bairros Kapango e 
Mandembwe, nos arredores do Luena, contam desde 
ontem com sistemas de tra tamento e distribuição doe 
água, no quadro do programa “Agua para todos”Adriana 
Cacuassa Bento, vice-govemadora para os assuntos 
Políticos e Sociais, disse, no acto de inauguração dos dois 
sistemas, que o Executivo vai continuar a im plementar 
programas de reabilita ção e construção de infra-estrutu-
ras sociais, para atenuar as grandes dificuldades que a 
população en frenta em vários domínios. 
A vice-governadora garantiu que o governo da província 
está a traba lhar no sentido de construir mais es colas, 
postos médicos, reparar vias de comunicação, que, 
segundo ela, constituem ainda alguns dos gran des pro-
blemas que afectam os mo radores dos bairros periféricos 
da cidade do Luena. “Não se pode fa zer tudo de uma 
só vez. 
Pedimos à nossa população que tenha calma e paciência, 
porque o governo vai continuar a aproximar dos cida-
dãos todos os serviços so ciais e complementares, para 
que se sintam melhor”, concluiu. 
Adriana Cacuassa Bento pediu à população das 
duas localidades para cuidar dos empreendimentos 
inaugurados. 
Miguel Loenda Rufino, regedor do bairro Mandembwe, 
louvou a iniciativa do governo da província e disse que a 
população vai deixar de percorrer longas distâncias em 
busca da água. 

8.34  Água paga com cartões multicaixa 
Novo Jornal 
22 de Julho de 2011

o CONSUMO DE ÁGUA potá vel passa a ser pago 
através de cartões multicaixa. Este foi o primeiro acordo 
assinado nesta quarta-feira, 20, na Feira In ternacional de 
Luanda entre a Empresa Provincial de Águas de Luanda 
(EPAL), a Empresa Interbancária de Serviços e o Banco 
de Poupança de Crédito (BPC). 
O protocolo foi assinado pelos Presidentes dos Conselhos 
de Administração da EPAL, BPC e Emis, respectiva-
mente, Leonildo Ceita, Paixão Júnior e Pedro Puna. 
O acordo vai permitir descon gestionar as agências da 
EPAL, confrontadas diariamente com um elevado fluxo 
de clientes que acorrem a esses locais para pa garem os 
seus consumos do pre cioso Liquido, afirmou o director 
comercial da EPAL, Alberto de Azevedo. 

8.35  Falta de saneamento básico 
preocupa munícipes
Jornal O Independente
30 de Julho de 2011

Numa edição do projecto Kaluanda, desta feita ain da 
no município da Maianga propriamente nos bairros do 
Cassequel do Em bondeiro e do Lourenço. Chegamos 
por volta das oito horas da manhã, dirigimo- nos pri-
meiro ao Cassequel do Lourenço que fica nas imediações 
do Aeroporto 4 de Fevereiro, isto para quem passa na 
rotunda que está defronte ao aeroporto e vai em direc-
ção a Calemba. Ca minhamos por ruas diferen tes para 
saber do estado de conservação das mesmas. No interior 
de cada rua era visí vel a falta de saneamento básico e 
ausência do tapete asfáltico. 
Tânia Isabel, uma das munícipes, disse que o bair ro está 
bem actualmente em termos de energia eléctrica, mas 
na questão da água realçou a necessidade de haver cana-
lização nas residên cias porque as que têm são poucas e 
os moradores com pram os bidãos a um custo de vinte e 
cinco kwanzas. “Mais quando há falha de água compra-
mos a cem Kwanzas”, frisou. Sonya Jo sé, outra mora-
dora, também realçou a eficácia da EDEL no que toca a 
distribuição de energia eléctrica no bairro. “Não temos 
problemas de energia”, disse, mas relatou um cenário 
triste que tem acontecido na estrada prin cipal que sai do 
aeroporto até a Calemba desde que a mesma foi inaugu-
rada. “Todos os meses morrem pessoas aqui”, informou. 
Segundo Josefa Alfredo, também munícipe, o Cassequel 
do Lourenço é um ópti mo bairro para se viver por causa 
da tranquilidade, real çando que não há criminali dade 
na zona por causa da esquadra que se encontra no inte-
rior do bairro. “Aqui não há bandidos”, informou, tendo 
acrescentado que, as pessoas podem passear até as altas 
horas da noite e não correm risco nenhum por  isso 
muitos vizinhos dor mem com os porões aber tos. 
Quando a água potável, 
Josefa Alfredo informou que estavam há já algum tempo 
sem a mesma, mas que agora voltou a jorrar nas torneiras, 
I mas que na falta do mesmo pagavam por cada bidon 
ou banheira cento e cinquenta ou duzentos Kwanzas. Os 
munícipes na altura que” fazíamos a reportagem di ziam 
que o real problema que os afecta é a falta de saneamento 
básico e a situ ação do asfalto das ruas. Disseram que 
meses atrás apareceram homens, que segundo os mora-
dores, não souberam dizer se pertenci am ao Governo 
Provincial ou a administração, estavam a nivelar todas 
as ruas para terraplenar mas desde Maio os trabalhos 
paralisaram. 
José Calueto, também um dos moradores, apontou 
a falta de saneamento básico como um dos principais 
problemas, salientando que, desde a inauguração da 
es trada principal da vinte e um de Janeiro as águas já 
não escoam e em tempo chuvoso a situação se agrava. 
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Manuel João, um outro morador, conta que existe pro-
blema de saneamento por falta de valas de drenagem. 
Disse que havia uma esquadra mas foi transferida para 
zona da Terra Vermel ha, tendo agora apenas um posto 
policial. 
O munícipe salientou que a criminalidade diminuiu 
muito em relação há três anos atrás, mas que ainda acon-
tecem alguns casos isolados. Referiu ainda que quando 
alguém no bair ro está a ser assaltado os polí cias do posto 
não intervêm. “Ficam com medo”, acusou. 
. Quanto li. Juventude do bairro disse que os jovens estão 
mal, passam todo dia a beber, não querem trabalhar e 
não se importam em pro curar emprego. “A questão não 
é a falta de emprego mais desinteresse”, referiu. 
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9 GENERO E VIOLÊNCIA 

9.1  Alambamento continua vivo na 
cultura angolana
Jornal folha 8 do dia 2 
de Julho de 2011

Muito bem. Chegamos neste evento, é verdade, a um 
ponto de referência obrigatório da Cultura an golana. 
Mas não vamos, Portanto ou por tão-pouco, entrar 
ago ra num despi que entre o tradicional e o seu substi-
tuto moderno, numa querela do tipo que assalta o mis-
tério do sexo dos anjos. 

A diferença está na mentalidade das pessoas
Portanto, dizíamos, Dilambda Tonet foi pedida oficial-
mente em casamento, não pelos moldes e métodos vul-
gares do bem denominado vulgo “Pedido”, reconhecido 
pela ribalta – da moderni dade cultural e, sobretudo, 
analógica, angolana, mas por outras vias mais consen-
tâneas com a esquecida angolanidade que uma minoria 
pretende preser var da erosão do tempo que passa. Neste 
caso muito particular, a faml1ia de Dila enveredou pelo 
rigor e referências peculiares dos tempos de antanho e 
outros quejandos culturais, cuidadosa mente resguarda-
dos das intempéries conjunturais pelo Clã Tonet, que 
no seu seio, consensualmente, exigiu o “Alambamento”.

Foi o que aconteceu no pretérito dia 25 de Junho, como 
referido supra, na pitoresca vivenda familiar de Wiliam 
Tonet. 
No início da tarde os anfitriões en treolhavam-se e des-
dobravam-se em arranjos de detalhes da sala onde se 
tinham reunido os restantes parentes, sala essa que, na 
magia do momento, se transformou em átrio tradicional 
de outros tempos, palco privilegiado dos ondjangos. 

Os familiares de Dila aproveitaram o tempo que se arras-
tava para aprimorar os rituais da cerimonia, assaltados 
por algum nervosismo e expectantes, sa bedores de que a 
tradição não perdoa deslizes que, porventura, pudessem 
ameaçar a honra da palavra dada ante a família do alem-
bador Universindo Gonçalves. 

9.2  Cresce número de casos de rapto 
em Luanda 
Jornal O Independente
02 de Julho de 2011

Um grupo de indivíduos de nacionalidade chinesa, que 
segundo fonte Independente, até agora não identificados 
pela polí cia nacional, tem estado a praticar raptos a cida-
dãos também chineses. 
O grupo actua na capital do país e tem como forma prin-
cipal de actuação o rapto de indivíduos que desenvol-
vem actividades com fins lucrativos, ou seja empresários 
e pequenos comerciantes. 
Segundo informações chegadas até nós, antes de entrar 
em acção, o grupo faz um estudo pormenorizado da 
vítima, efectuando um levanta mento de informações 
como a situa ção financeira e o nível de amizades em 
Angola, e só depois decide se avança ou não. 
Quando assim procedem os mes mos pedem ao cativo 
uma quantia avultada que deve ser paga para que este 
não sofra danos morais e físicos, chegando por vezes até 
a morte. 
Dada a natureza da comunidade e a sua distribuição em 
Angola, até ao momento não se sabe ao certo o nú mero 
de vítimas, mas a nossa fonte garante que em Maio 
último um indivíduo foi raptado, tendo-lhe sido exigido 
100 mil. O cidadão chinês acabou sendo libertado por 
cerca de 70 mil. 
Ao que tudo indica, os raptores exercem uma grande 
capacidade de manipulação sobre as vítimas a ponto 
destas não fazerem queixas a Polícia. Segundo pudemos 
apurar, uma qua drilha que se dedicava ao rapto de 
outros chineses em Luanda foi já desmantelada pela 
Polícia Nacional. Além do rapto dos seus compatriotas 
também se dedicavam ao roubo de viaturas, falsificação, 
prostituição entre outros. 
Esta quadrilha actuava preferen cialmente no bairro 
Benfica, tendo a PN demorado cerca de quatro meses 
para sua captura. Com a quadrilha a PN encontrou 
seis viaturas roubadas e que pertenciam a indivíduos de 
nacionalidade chinesa, uma rede de dez mulheres chine-
sas que se dedi cavam a prostituição e dinheiro. 
Ao que o quadro espelha a situa ção não acabou, visto 
que os raptos de chineses pelos seus próprios compa-
triotas tem estado a ganhar corpo nos últimos tempos 
na nossa capital, pelo que urge a actuação da PN no 
sentido de pôr cobro a este tipo de crime e devolver a 
tranquilidade aos chineses residentes em Angola com 
intuito de ajudar Angola a crescer. 



Development Workshop — CEDOC 07/2011 — 134  

9.3  Mulheres aterrorizadas
Jornal angolense do dia 2 
de Julho de 2011

Sete mulheres foram brutalmente assassi nadas na pro-
víncia da Lunda Norte, concreta mente na zona de 
Cafunfu, nas localidades de Caxicamo, Pone, Candobo 
e Ilunda. Os cadáveres foram encon trados sem algumas 
partes do corpo, como seios, língua e sexo. A polícia 
confirma apenas quatro mortes, mas. Garante que os 
culpados já estão a contas com a justiça 
 
População do Ca funfo está a passar por um momento 
de pânico, caracterizado pelo assassinato de mulheres 
nas suas zonas de acrividade agrícola. De acordo com 
os moradores, o problema co meçou no ano passado. 
“As senhoras vão as lavras, depois são dadas como desa-
parecidas, pouco tempo depois são encontradas mor tas, 
sem os órgão sexuais, seios, língua e em alguns casos 
queimadas”, contaram. 
Ana Maria, Gisela, duas com sobrenome Napassa e duas 
Madalenas assim como Londina (que foi assassinada 
durante a Páscoa) foram citadas como vítimas. 
“J á presenciei três vezes essa perseguição. A primeira vez 
aconteceu com a minha irmã, ela saiu por volta das vinte 
e três horas e foi raptada por esse indivíduo quer matado 
todas essas sen horas, que todos nós con hecemos. O 
senhor a levou trás do Comando da Polícia e começou 
a bater nela, bateu tanto que ela começou a sangrar e 
acabou por man char a roupa dele. No momento em 
que ele decid iu ir para trocar de roupa, a minha irmã 
escapou, mas chegou em casa toda infla mada, ele quase 
a matou”, contou uma das teste munha, que preferiu não 
dizer o nome do agressor com receio de ser atacada. 
Segundo a nossa inter locutora, o outro caso envol via uma 
senhora de mais de quarenta anos. Ela, como sempre, ia 
para lavra a pro cura do sustento, mas nunca mais voltou. 
“Quatro home ns raptaram a senhora, lhe violaram, 
depois lhe bateram e pegaram num pau e espetaram na 
vagina dela. Depois de a terem morto, lhe retiraram o 
sexo, os seios e a língua e foram para vender o tal senhor 
que julgamos ser o mandante, só que naquela altura ele 
não se encontrava na província, estava em Luanda, os 
segu ranças do senhor se aperce beram e foram denunciar 
os agressores e eles foram deti dos”, narrou. 
Outra testemunha ligou problema a casos de feitiçaria e 
questionou o tra balho feito pela polícia. “Eles fazem isso 
por din heiro e usam feitiçaria, por isso é que nunca lhes 
apan ham. Este problema já co meçou no ano passado, 
os agentes da polícia sabem quem é que faz essas coisas, 
mas alegam que não têm certeza, mas como é que não 
têm certeza, se todas as pes soas que eles prendem citam 
o nome desse senhor como mandante?”, interrogou-se. 
No dia 25 de Maio do ano em curso, contam as tes-
temunhas, sete senhoras foram para lavra, na área do 

Lue (Pone). No regresso, pela tarde, uma decidiu não 
partir com o receio de ser atacada pelo caminho. As seis 
que partiram estavam dadas como desaparecidas até 
o dia 26 de Maio. Foram encontradas vivas por terem 
se refugiado num dos bairros, mas, face a esta situação 
alarmante, muitas mulheres não frequentam as lavras, 
ficando, assim, a depender dos seus filhos. Aquelas que 
só dependem das lavras têm arriscado as suas vidas para 
conseguir algo para a sua alimentação. 
“Nós queremos que as Instituições centrais do Estado 
e organizações femi ninas da sociedade civil intercedam 
junto das insti tuições competentes, para que se devolva a 
paz, segu rança e tranquilidade a po pulação de Cafunfo 
que depende da terra para a sua sustentação, porque 
neste momento as pessoas estão a perder a confiança 
na res olução deste problema, uma vez que se divulgou 
este caso no ano passado e a coisa não teve o tratamento 
devido”, pediram. 

9.4  Metodistas no combate á violencia
Jornal de angola
06 de julho de 2011

A responsável pela Sociedade de Mulheres da Igreja 
Metodista Episcopal Africana Sião, Nasci nha Paulo, 
reiterou domingo, em Malange, a aposta daquela insti-
tuição religiosa na luta contra a violência doméstica. 
Falando durante a cerimónia de encerramento da X 
conferên cia anual daquela agremiação, a responsável 
manifestou a sua preocupação face aos crescentes casos 
de violência que se têm re gistado em diversos lares. 
Nascinha Paulo referiu que as mulheres vítimas de vio-
lência doméstica acabam, na maior par te das vezes, por 
perder os seus lares e por isso há necessidade de sensi-
bilização dos homens para evitarem as várias formas de 
vio lência que são exerci das sobre as mulheres. 
A responsável da organização feminina exprimiu a sua 
satisfa ção com a recente aprovação pe la Assembleia 
Nacional do di ploma legislativo sobre a violên cia domés-
tica. A conferência da Sociedade de Mulheres da Igreja 
Metodista Episcopal Africana  Sião, que visou balancear 
as acti vidades desenvolvidas por esta organização femi-
nina, contou com a participação de 165 dele gadas, selec-
cionadas ao nível de 17 congregações. 
Na actividade da Igreja Meto dista Episcopal Africana 
Sião, que controla, em Malange, 1.177 mulheres, parti-
ciparam repre sentações das igrejas Católica, Metodista 
Unida e outras. 
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9.5   Urge a reactivação da ODP e BPV
Jornal O Independente
09 de Julho de 2011

 Temos de convir que os 2 vados indicies de crimina-
lidade e sabotagem aos bens e.5”2,oviços que ocorrem 
pelas diversas realidades do pais, são perpetrados vezes 
sem conta, face o deficiente papel preventivo e repres-
sivo, factores intrínsecos aos órgãos de defesa e segu-
rança instalados na comunidade, província, ou em um 
país e em Angola não é diferente. 
Os órgãos policiais e de imprensa, têm estado a reportar 
semanalmente, a ocorrência de crimes de vária índole, 
com destaque para o recrudescimento de raptos, burlas, 
assaltos à mão armada em estabelecimentos comer ciais, 
culturais e residências e sem descurar é obvio, a destrui-
ção delibe rada de alguns equipamentos sociais que o 
Estado põe à disposição dos cidadãos. 
Equipamentos estes, que embora não estando ainda nos 
prazos em que se exigem rápidas manutenções, apre-
sentam já elevado grau de degrada ção, factor que pode 
comprometer o esforço conducente à concretização e 
por conseguinte passagem de teste munho às gerações 
vindouras sobre o “Canteiro de Obras” que Angola 
transformou-se nos tempos dos seus ancestrais”, só para 
citar alguns pontos. 
Impõe-se no entanto, reflexões profundas sobre a pre-
servação da estabilidade social e macroeconómica que 
o país regista, como se vem apre goando nos últimos 
tempos, estando entre os melhores do mundo, com 
vista a que os recursos financeiros ~ humanos a locados 
para que atingís semos tal posição, possam de uma vez 
por todas reflectir-se no desenvolvi mento social, muito 
almejado por todos. 
Nas minhas jornadas sabáticas, depois de por outros 
motivos ter decidido não ir à igreja, pus-me a ouvir a ali-
ciante programação da Rádio Luanda, que na eloquente 
voz do locutor e director da referida estação radiofónica, 
Mateus Cris tóvão, anunciava a abordagem do papel da 
Organização de Defesa Popular (ODP) e da Brigada 
Popular de Vigilância (BPV), órgãos paramili tares 
que na época dos anos 70 e 80, serviam a vanguarda 
na defesa comunitária, acções que à par dos órgãos de 
defesa e segurança formais existentes, e garantiam a 
manuten ção da segurança e soberania nacionais. 
Com o alcance da paz em 2002, foram desactivados 
estes organismos de defesa local, com a oposição lide-
rada pela UNITA, que no quadro da bipolarização polí-
tica no também já extinto Mecanismo de Concertação 
Bilateral, terá solicitado a desacti vação destes dispositi-
vos comunitá rios. 
Como que alguém que visse fantasma em tudo, a 
UNITA gastou todos argumentos de que dispunha, 
para convencer o governo represen tado pelo MPLA na 
referida institui ção bilateral, a desactivar tais meios, mas 

o que o partido do “Galo Negro” não sabia, era que con-
trariamente à vivência nas habituais e longínquas matas, 
na cidade precisavam-se de outras medidas que se impu-
nham, dado o período bélico em que esteve submetido 
o país, que precisava de uma transição uniformizada do 
ponto de vista de segurança. 
Talvez assim, até não estaríamos agora a criar Comissões 
Parlamentares de Inquéritos, CPI, para ocupa rem-se de 
meros aspectos que julgo, seriam acautelados com equi-
dade, poupando-se recursos que poderiam ser utilizados 
em o itras CPI, s cuja pertinência valesse de facto e não 
com eventuais quezílias, transformando  as em acções 
de intolerância política, cujas alegações reflectem as já 
conhe cidas circunstâncias tristes de uma «certa» época. 
Num período em que a capital angolana, Luanda tor-
nou-se no foco da delinquência trans-provincial, e inter-
continental e não só, com estran geiros ilegais a invadi-
rem as nossas fronteiras, apossando-se da identi dade e 
riquezas locais, bem como fixando moradas entre nós, 
sem a observância dos mais elementares parâmetros 
que envolvem tais proces sos, num exercício que põe à 
prova o nosso sistema de defesa e segurança, e eviden-
cia a necessidade de reformas para adequa-lo aos novos 
tempos, em que o mote deve ser a preservação da paz, 
urge repensar todos estes aspec tos. 
Para tal, agora e porque ainda vamos à tempo de mudar 
este quadro débil, mas propiciador de bons indicadores, 
insto as autoridades afins, para a reactivação da ODP, e 
BPV, com vista à contraposição de factores que põem ou 
podem pôr em risco à convivência entre os ango lanos ou 
de quem legal e pacifica mente reside em venha residir 
em solo pátrio. 
Sem medo de errar, posso afirmar que tais órgãos 
paramilitares, para além é óbvio, do excesso de zelo 
que alguns dos seus oficiais operativos demonstravam, 
sempre jogaram um papel dissuasivo e preventivo que à 
prior contrapunham inúmeros actos criminosos, o que 
garantia uma satisfação e tranquilidade. 

9.6  Cidadãos culpam os homens
Jornal angolense
de 09 a 16 de julho de 2011

“As mulheres foram silenciadas por muito tempo
 
Daniel Vieira Lopes, estudante e trabalhador 
“A violência doméstica sempre exis tiu, mas com o acon-
tecimento do caso Nerika isso começou a ser mais repor-
tado, por um lado, e, por outro, serviu de incentivo para 
as outras mulheres cometerem o mesmo crime, porque 
já andam descontentes com o comportamentos dos seus 
maridos. 
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A mulher é um ser humano, igual o homem, e é suscep-
tível de perder a cabeça e cometer erros fatais. Isso tudo 
está a acontecer na nossa sociedade porque perdemos s 
valores morais e cívicos. Não podemos nos esquecer que 
comportamentos geram comportamento s, as mulheres 
durante muito tempo foram silenciadas, os seus direitos 
não eram respeitados no lar, por isso estão agressivas”. 
“Deve existir mais diálogo no lar” 

Carolina, trabalhadora 
“Quando nos juntamos a uma pessoa devemos ser 
amigos e con versar muito. As mulheres, agora, estão a 
matar os homens, porque estão cansadas de suportarem 
maus-tratos por parte dos homens. 

Há mulheres que se calam por vergonha, não conver-
sam com os seus familiares, para não serem descrimina-
das, nem apontadas na rua, por isso agem sem pensar. 
As nossas cadeias, hoje, estão cheias de mulheres, os 
homens é que mais cometem, mas são as mulheres que 
estão a matar. 

Daniela Roque, estudante 
Ciúme deve ser controlado” 

Angelina Sicato, trabalhadora 
“O mau comportamento de alguns homens é que está a 
incen tivar a violência por parte das mul heres. Os maus-
-tratos, falta de compreensão, infidelidade, por parte 
dos homens é que provocam a violência doméstica. Para 
acabar com isso, os homens têm de ser mais fiéis e since-
ros para com as suas mulheres, se evitarmos a poligamia, 
vamos acabar com este a m.

Há mulheres que não con seguem controlar o ciúme e 
partem para agressão, mesmo que não tenham a inten-
ção de magoar ou matar, acabam fazendo, devi dos os 
ânimos alterados. Penso que devia haver mais campa-
nhas de sensibilização nos medias, aconselhando as 
mulheres denun ciarem as violências que sofrem e, se 
possível, terem ajuda de psicól ogos para controlarem os 
ciúmes. 

9.7  Falta de segurança nas escolas
 Jornal semanario factual

de 16 a 23 de julho de 2011

A ausência de segu rança na escola, so bretudo nos en sinos 
Primário e Secundá rio, está a retirar a tranqui lidade dos 
encarregados de educação, dado os últimos aconteci-
mentos que se têm registado em Luanda. 

Face aos últimos rela tos sobre desmaios nas escolas 
e ausência de segu rança, o Factual procurou ouvir a 
opinião dos pais, devido à situação. Fernan do Sebastião, 
encarregado de educação, revelou que a preocupa-
ção não é apenas a situação dos desmaios nas escolas, 
mas também outros factores de grande relevância para 
a segu rança das crianças, como a fraca segurança nas 
estru turas físicas de muitas es colas, o que possibilita 
os vândalos entrarem na instituição com facilidade, o 
mau funcionamento dos agentes das Brigadas Es colares, 
principalmente nas zonas periféricas, e a não exigência 
dos cartões de estudantes nalgumas escolas. 

Fernando Sebastião disse, igualmente, que es ses factos 
sobre a segu rança nas escolas devem ser imediatamente 
ana lisadas por parte dos cor pos directivos das escolas, 
das repartições da Educa ção, das administrações muni-
cipais e da Direcção Provincial da Educação, no sentido 
de se encontrar uma solução, para que o local de ensino 
dos nossos filhos seja mais seguro e para que estejamos 
mais tranquilos. 

Quanto aos desmaios, Adão Mateus, também 
en carregado, afirmou haver a necessidade de serem 
es clarecidos, publicamente, os motivos para que se evite 
o pior. “Caso o Mi nistério da. Educação, em parceria 
com a Polícia Económica e outra? Insti tuições, não pro-
curar es clarecer a situação atem padamente, isso poderá 
influenciar mas, como en carregados de educação, a 
tomar medidas para a segurança dos nossos fi lhos, tais 
como João ida à escola, pois não ‘.j sabe, se para além 
dos desmaios, possam ocorrer casos de morte”, apelou o 
cidadão, tendo em conta a não divulgação de dados con-
cretos sobre a onda de desmaios em Luanda. 

Relativamente à segu rança na estrutura física, bem 
como o mau fun cionamento dos agentes da Brigada 
Escolar, o Factual constatou situa ções preocupantes nas 
zonas periféricas, onde instituições escolares apre sentam 
desestruturação na vedação e ausência de agentes afectos 
à Brigada Escolar. 

“Há tempos, presenciei um facto que me deixou muito 
triste e furioso. Agentes da Brigada Es colar que fazem 
parte de um órgão da Polícia Na cional que têm por 
objec tivo zelar pela segurança nas escolas do ensino não 
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universitário, ao invés de estarem a manter a segu rança 
do recinto estudan til, puseram-se a mandar Furar carros 
para extorquir valores. Este caso aconte ceu no municí-
pio do Ca zenga”, fez saber Gregório Alencar. 

Gregório Alencar cha mou, ao mesmo tempo, atenção 
para o cumpri mento das responsabili dades no local de 
serviço por parte dos agentes, bem como a implemen-
tação de vigilância noctur na nas escolas, sobretudo nas 
zonas periféricas, onde os alunos têm sido vítimas dos 
meliantes. 

Fernando Sebastião apelou que é preciso a instauração 
de um sistema de segurança nas escolas públicas, como a 
mon tagem de câmaras de vigi lâncias nas salas, nos cor-
redor e nas vedações das escolas, para a prevenção contra 
qualquer irregulari dade que possa surgir. 

Fernando Sebastião considerou que este novo sistemaª 
de segurança poderá oferecer inúmeras vantagens ao 
controlo da actividade do professor, dos alunos e dos 
esclareci mentos de casos, como os de desmaios. 
“A educação familiar é fundamental” 

Nelson Castelo, trabalhador 
“Se tivermos uma educação de base exemplar, há 
poucos riscos de cometermos violência. Não sei se moda 
ou que, mas a verdade é que as mulheres agora estão 
a atar os maridos. Uma das causas o comportamento 
dos maridos, arque os homens são muito fiéis, muitas 
vezes levam doenças para casa e tudo isso faz com que a 
mulher seja violenta, o e é errado. O forte de um relac-
ionamento é o diálogo, isso nunca deve deixar de existir 
no “Os filhos é que mais sofrem” 

Esmeralda Jacira, estudante 
“Quando existe muita violên cia no lar e pouco diálogo, 
os fil hos é que pagam, porque quando o pai e a mãe 
não se entendem o pai desconta nos filhos toda a raiva 
que sentem, as frustrações deles são todas descontadas 
nos filhos. Os filhos não podem estar a presenciar tanta 
violência, porque crescem frustrados, per turbados e 
também se tornam agressivos” 

9.8  Luanda apresenta marginais
Jornal de Angola
22 de Julho de 2011

Comando Provincial de Luan da da Polícia Nacional 
apresentou ontem na capital 101 marginais de tidos 
durante uma operação deno minada “Fim de cacimbo”, 
realiza da em diversos locais da cidade. 
O chefe interino do gabinete de Comunicação Social 
da Polícia Nacional informou que a corpora ção deteve 
os marginais nos muni cípios do Cazenga, Sambizanga, 
Maianga e na Ilha do Cabo, que se dedicavam, com 
armas de fogo, ao assalto de viaturas, cantinas e resi-
dências e na rua. Nestor Bizi Goubel, que proce deu à 
apresentação dos marginais, disse que os crimes pra-
ticados in cluem a violação de uma menor, praticada 
pelo pai, de mais de 50 anos. Salientou que dos crimes 
co metidos constam a morte de uma bebé de dois meses, 
acção pratica da por uma mulher. Nestor Goubel infor-
mou que unia mulher, de 25 anos, foi apanhada em 
flagrante de lito, no município da Samba, quan do pre-
tendia vender a filha, de qua tro anos, por cinco mil 
dólares americanos. A corporação provin cial deteve 
duas cidadãs sul-africa nas, no Aeroporto Internacional 
4 de Fevereiro, quando desembarca vam do voo do Rio 
de Janeiro, em trânsito para a África do Sul, com vários 
quilos de cocaína. Nestor Goubel disse que a Polí cia 
Nacional apreendeu 39 armas de fogo, cinco televisores, 
três ge radores, um aparelho de som, seis monitores, uma 
impressora, duas garrafas de gás de cozinha, sete viatu-
ras de diferentes marcas e quatro DVD. 
As operações, frisou, vão prosse guir com vista a enfren-
tar os margi nais, para diminuir a criminalidade na 
capital. A Polícia Nacional em dados que revelam que os 
detidos faziam consumo e venda de drogas nos bairros 
onde realizavam as suas acções. 

9.9  Conferência sobre “Género e 
Governação local”
Jornal Terra Angolana
25 de Julho de 2011 

A ADRA continua em penhada na formação e desen-
volvimento ru ral visando maior engajamento comuni-
tário fez saber ao Terra Angolana Dinho Major. A nos sa 
fonte avançou igualmente que decorre actualmente em 
Malanje um seminário de capacitação co munitária. 
Recentemente a Acção para o Desenvolvimento Rural 
e Am biente (ADRA), em parceria com o Fórum de 
Mulheres Jor nalistas para Igualdade no Gé nero,,” 
‘) (FMJIG) e a Plataforma de Mulheres em Acção 
(p1-iA) realizou no Centro de Formação de Jornalistas 
(CEFOJOR), uma Conferência sobre Género e 
Governação Local. 
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Com a actividade, a organiza ção espera promover um 
espaço de reflexão sobre a importância do equilíbrio, 
equidade e justiça de Género, para a sustentabilida de 
dos processos de desenvolvi mento local. 
Durante o evento foram abordados temas como “Papéis 
So ciais de género, Barreiras e Desigualdades nos pro-
cessos de Desenvolvimento Local”, “Género e Políticas 
Públicas, Uma Perspectiva de Desen volvimento Loca” 
e “Mulher, Cidadania e Justiça Social, Um Desafio ao 
Desenvolvi mento Sustentável”. 
Como resultado da Confe rência a organização pretende 
que sejam aumentados os níveis de conhecimentos sobre 
as dinâ micas e processos locais; iden tificados um con-
junto de desa fios que se ligam a promoção da igualdade 
de género; analisados os desafios a participação cívica da 
mulher como elemento fun damental para a sustentabili-
dade dos processos de desenvolvi mento, definidas estra-
tégias para responder a desafios e promover inovações 
nas organizações e na intervenção. 
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10 AMBIENTE

10.1  Estudos sobre o Ambiente têm 
termos para elaboração 
Jornal de Angola
01 de Julho de 2011 

A Comissão Multissectorial para o Ambiente aprovou, 
ontem, em Luanda, o Regulamento sobre Re gistos de 
Consultores e Consulto rias o Ambientais e os Termos 
de Re ferencia para Elaboração de Estu dos de Impactos 
Ambientais. 
Um comunicado divulgado no final da sétima sessão 
ordinária da Comissão Multiserctorial para o Ambiente 
refere que os diplomas regulam matérias exigidas para 
inscrição ou registo de pessoas, singulares ou colectivas, 
como consultores ambientais. 
Os documentos regulam também os procedimentos que 
devem ser obedecidos para elaboração de es tudos de 
impacto ambiental, a nível nacional, de forma a alcançar 
uma melhor qualidade das consulto rias e dos estudos. 
A sétima sessão ordinária da Co missão Multissectorial 
para o Am biente, presidida pela ministra do Ambiente, 
Fátima Jardim, discutiu várias matérias, entre as quais a 
Es tratégia Nacional sobre as Altera ções Climáticas para 
2012-2020, a Proposta sobre a Estratégia Africa na sobre 
Alterações Climáticas e a Proposta sobre a Estratégia 
para Novas Áreas de Conservação de Angola. A realiza-
ção do próximo.
Seminário de Alto Nível sobre os Impactos Ambientais 
em Angola e a Conferencia Africana sobre Sa neamento 
Ambiental, que se reali za em Kigali, foram também 
anali sados. Questões ligadas às últimas enxurradas regis-
tadas na província do Namibe e a necessidade de protec-
ção do gorila foram também ana lisadas na reunião. 
A Comissão Técnica Multissectorial para o Ambiente, 
órgão de coordenação entre os vários depar tamentos 
ministeriais, criado por Despa5=ho Presidencial, em 18 
de Junho de 2010, tem a missão, entre outras, de se pro-
nunciar sobre a elaboração dos projectos de legis lação 
relacionados com o ambiente e utilização sustentável dos 
recur sos naturais. 
Concertar acções e programas intersectoriais de infor-
mação, di vulgação e consciencialização so cial, no âmbito 
da organização de campanhas de educação ambiental, e 
o reconhecimento e protecção das comunidades de base 
em matérias do ambiente são outras das incum bências 
da comissão, coordenada pela ministra do Ambiente 
e que como coordenador adjunto o Vice-Ministro do 
sector. A Comissão Técnica é constituída por represen-
tantes de vários ministérios e insti tuições do Estado. 

10.2  Instituto de desenvolvimento 
florestal prevê aumento de 
produtos de plantas
Jornal de Angola do dia 9 
de Julho de 2011

O Instituto de Desenvolvimento Florestal (IDF) prevê 
produzir cer ca de 12 mil plantas diversas, en tre orna-
mentais, fruteiras, flores tais, eucaliptos, acácias rubras, 
palmeiras reais e sedrelas.
A informação foi avançada pelo chefe de departa-
mento provincial do Kwanza-Norte do Instituto de 
De senvolvimento Florestal (IDF), Gui lherme da Costa, 
durante as primei ras jornadas do programa de educa-
ção ambiental e cidadania, que de correram no Instituto 
Médio Agrá rio. Nos arredores de Ndalatando.
“As plantes vão ser distribuídas às administrações muni-
cipais de Ca zengo, Cambambe e Golungo-Al to, que 
por sua vez as farão chegar às populações e sobas, para 
fazerem a reflorestação em algumas vilas e bairros peri-
féricos”, sublinhou.
O chefe do departamento provin cial do IDF conside-
rou a realização da jornada positiva, sublinhando que a 
actividade humana tem sido agressiva com a natureza e 
critican do o abate desordenado de árvores, a caça furtiva 
e a venda de carne e produto animal, ao longo da Estra-
da Nacional 230.
O IDF criou uma brigada mista com a Polícia Nacional, 
com o ob jectivo de sensibilizar as popula ções para a 
redução destas práticas.
Guilherme Costa lembrou que o uso irracional das 
terras, a poluição da água, a contaminação dos solos 
com excesso de resíduos urbanos, o corte de árvores para 
queimar, o desmatamento e o elevado volume de emis-
sões de gases com efeito de estufa afectam o ambiente e 
têm estado na agenda política dos lí deres mundiais.
Defendeu, por isso, a preserva ção da cobertura vegetal, 
promo vendo a florestação e reflorestação, a salvaguarda 
da biodiversidade e a protecção de espécies em extinção 
ou sob ameaça.
De acordo com o chefe de depar tamento florestal, para 
preservação do ambiente, os Estados devem evi tar as 
descarregas dos resíduos sóli dos e líquidos nas zonas 
costeiras, rios e lagos, e promoverem a explo ração sus-
tentada dos recursos natu rais, consciencializando e edu-
cando a população para as práticas e com portamentos 
ambientais saudáveis.
O secretário executivo do Comi té Planeta Terra, 
Nascimento Soa res, assegurou, por seu lado, que a 
jornada teve por objectivo desper tar a sociedade para os 
males que o homem vem provocando à nature za e trans-
mitir práticas para a redu ção dos problemas ambientais 
em Angola. Frisou que o governo do Kwanza-Norte deve 
aproveitar as iniciativas locais, incentivando os jovens e 
organizações a plantarem árvores ao longo das vias, rea-
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bilitar os jardins e promover campanhas de recolha de 
lixo.

Queimadas
O vice-governador para a área técnica e infra-estrutura, 
Erlindo Lidador, defendeu, na ocasião, maior preserva-
ção, respeito e res ponsabilidade, por parte da popula-
ção na utilização dos recursos natu rais postos à sua 
disposição.
Erlindo Lidador assegurou que a preservação e redução 
da devastação do ambiente, passa pela educação da popu-
lação, acrescentando que o Go verno lançou um amplo 
programa de preservação ambiental. Acrescentou que a 
problemática do ambiente, a sua conservação e protec-
ção fazem actualmente parte da agenda dos go vernos, 
pois dela depende a conti nuação da espécie humana.
O vice-governador apontou que, nesta altura do ano, 
se verificam várias queimadas no Kwanza-Nor te a pre-
texto da procura de novos solos para a agricultura e caça 
furti va, praticas que provocam efeitos devastadores na 
natureza.
Disse ainda que os problemas cau sados pelo aque-
cimento global, efei to de estufa e outros, obrigam o 
mun do a reflectir sobre a necessidade de impulsionar 
cada vez mais depressa o processo de educação ambien-
tal, tomando todos agentes de educação e formação. A 
jornada foi uma inicia tiva conjunta do Ministério do 
Am biente, Comité Nacional Planeta Ter ra e da ONG 
Clube de Aliança.

10.3  Campanha de arborização no 
Kilamba-Kiaxi 
 Jornal de Angola 
11 de Julho de 2011

O chefe de repartição de Sanea mento e Espaços Verdes 
do Kilamba-Kiaxi, em Luanda, Roque dos Santos, 
anunciou a realização de uma campanha de arborização 
nos próximos dias. 
Roque dos Santos adiantou, em declarações à agência 
Angop, que a arborização será feita em hospitais, esta-
belecimentos escolares e algu mas ruas do Municipio, 
cuja cam panha contará com o apoio de orga nizações 
ambientais, cujos nomes não adiantou. 
“Necessitamos de implementar esta campanha, por-
quanto a cir cunscrição carece de muita arbori zação. 
Vamos mobilizar os jovens para levar a cabo a tarefa de 
planta ção de árvores”, destacou. 
O chefe de repartição municipal  de Saneamento e 
Espaços Verdes reconhece que o Kilamba Kiaxi tem uma 
vasta área por florestar, argumentando que algumas vias 
estavam a beneficiar de trabalhos de reabilitação, o que 
adiou o pro jecto de arborização. 
Roque dos Santos defendeu a necessidade da educação 

ambien tal da população para a melhoria da qualidade de 
vida dos cidadãos. É preciso que as pessoas sejam educa-
das no sentido de preserva rem o ambiente. Devem evitar 
dei tar o lixo em qualquer lugar para a nossa própria 
saúde”, acrescentou chefe de repartição municipal. 
O município do Kilamba Kiaxi, situado a sul de Luanda, 
tem uma população estimada em mais de um milhão 
de habitantes, distribuídos em seis comunas – Neves 
Bendinha, Golfe (sede), Golfe lI, Camama, Palanca e 
Havemos de Voltar. 
 

10.4  Cintura verde de Luanda perde 
mais de meio milhão de dólares
Jornal agora do dia 16 
de Julho de 2011

Pedrito, assim identificado por temer represálias, sen-
te-se revoltado com os pre juízos no terreno onde tra-
balha há vários anos. Os agentes da po lícia de ordem 
pública, militar e de trânsito romperam o portão da 
quinta de mais de dois hecta res e destruíram os tanques 
com capacidade para armazenar cerca de 200 mil litros 
de água. 
A forma arrogante como os efectivos da ordem penetra-
ram na propriedade, ainda povoa desgraçadamente a sua 
mente. Os documentos exibidos a dar provas da legali-
dade das infra-estruturas nela construídas, não foram 
suficientes para convencer os policiais e impedir a sua 
firmas. 
“Pareceu que estavam à procu ra de delinquentes com a 
única diferença de terem usado, para além de armas de 
fogo, retro escavadoras, moto niveladoras e moto serras. 
Com estes equipa mentos, deitaram abaixo mais de três 
décadas de trabalho”, re fere o empregado da quinta do 
‘Ti Jota’. 
“Este é um país desorganiza do. Em outros civilizados 
sería mos chamados e admoestados porque estamos 
legalizados e não roubamos absolutamente nada. Aliás, 
nem sequer desvia mos a conduta, como foi ventila do. 
Pagámos contribuições ao Estado, através da Empresa 
de Distribuição de Água de Luanda (Epal)”, refere 
Pedrito visivel mente amargurado. 
Outro afectado por aquilo que chamam de “acto de ter-
rorismo” é Zé Martins. Homem de quase meia-idade, 
mostrou-nos os es combros do tanque de mais de 60 
mil litros escondido no canto de mais de um hectare. 
Frustrado, este malanjino não vê outra saída senão levar 
o caso às barras do Tribunal, onde gostaria de ver sen-
tados no banco dos réus, o co mandante da Polícia e o 
director da Epal de Viana que comanda ram a acção sem 
aviso prévio. 
A maioria das quintas cultiva diferentes tipos de frutas e 
horta liças como couve, cebola, gimboa, e tomate, além 
da criação de aves, caprinos e suínos. 
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“Como o senhor jornalista pode provar, estes homens 
arrui naram a nossa vida. Os animais poderão morrer 
de sede e as plantas condenadas a secar. Fei tas as contas, 
os prejuízos supe ram 500 mil dólares”, lamenta a dona 
Desejada, questionando as razões que levaram a Epal a 
des truir os tanques, quando “paga mos pontualmente as 
nossas obrigações fiscais”. 
Ameaça. As colheitas deste ano estão praticamente per-
didas e ‘Ti J ota’ não vê por onde começar para salvar 
a homa. “Ainda terei de arcar com a alimentação e o 
pagamento dos salários dos tra balhadores porque seria 
desu mano deixá-los à sua sorte. Penso que o governo de 
Luanda (Gpl) deverá rever a sua posição, principalmente 
para quem tem quinta”, lamenta o empresário, recor-
dando as boas safras que já o levaram a poupar dinheiro 
com a aquisição de batata-rena para o seu restaurante no 
mercado. 
“Além da quinta tenho outros empreendimentos que 
depen dem da actividade agro-pecuá ria. Amputaram-
nos as pernas e agora não sei sequer como farei para 
atenuar os danos. A recupe ração será penosa”, declara. 
A quinta do Zeca Tanazinho (Z.T.) também não foi 
poupada. Os danos foram elevados e as pessoas abor-
dadas pelo repórter apenas meneavam a cabeça. Tal 
é o desconforto provocado pelas máquinas do cpl aos 
homens que se dedicavam à venda de hortícolas e frutas 
para sobrevi ver. 
“Foi uma acto de terrorismo”, atira o ‘velho’ Macumbi 
que de pendia dos favores dos amigos das quintas para 
obter água de consumo e higiene. 
Com a destruição dos tanques, a vida nos bairros circun-
vizinhos piorou. Bebucha, 15 anos, que en contrámos nas 
imediações do Mandibra (esta quinta terá sido poupada 
por causa das farras do caldo do poeira) lamenta o 
suce dido, alertando as autoridades para resolverem o 
problema. 
Estudante do ensino primário, a menina diz que desde 
a des truição dos reservatórios vive mesmo um drama. O 
professor Paixão António corrobora: “To das às manhãs, 
depois do exercí cio físico tomava banho, mas agora já 
não posso dar-me a esse capricho por falta de água que 
nem sequer chega para a cozi nha. Estamos tramados”. 
As autoridades escudam-se no facto de terem agido em 
benefí cio da população que agora mais do que nunca 
vive um inferno, sendo obrigada a percorrer vá rios qui-
lómetros para obtenção do precioso líquido, enquanto os 
policiais estarão felizes pelo de ver cumprido. 
Na Caop C, os danos são visí veis a olho desarmado. Os 
afecta dos juram não venderem água nem mesmo destru-
íram a condu ta para regar as suas plantações. Macumbi 
enumera: “Na minha área foram destruídos mais de 10 
tanques”. 
Os estragos ultrapassam esse número, pois, segundo 
Z.T., além disso, centenas de trabalhadores e seus fami-
liares ficaram também afectados. 

Contas feitas, os prejuízos são mesmo incalculáveis.  
A esse gru po junta-se o dos utentes de cis ternas que 
invariavelmente abasteciam os veículos na quinta prati-
camente de borla, segun do apurou o AGORA.
Da conduta principal às quin tas Há uma longa distân-
cia. Os envolvidos na empreitada de ‘desviá-la’ dizem 
que pagaram mais de cinco mil dólares para levá-la aos 
animais e às plantas. 
O terreno era baldio e tiveram de arregaçar as mangas 
para dar vida a zona, começando pela água da Epa!. 
“Praticamente, co meçamos do zero. Por isso mere cemos 
respeito”, enfatiza ‘Tio Jota’. 
Por outro lado, uma proposta para a construção de uma 
girafa para abastecer a população foi engavetada e o pro-
jecto terá sido roubado por um Chico esperto em bene-
fício próprio. 
Os mentores da ideia defen dem que pretendia-se com 
esta iniciativa abastecer a população que não possui 
sequer chafarizes. Aliás, regularizado o fornecimen to 
às quintas, o passo seguinte se ria aliviar a situação da 
população das imediações esti mada em mais de 30 mil 
habitan tes. 
“Como o Gpl não consegue re solver o problema, reu-
nimos e chegámos a consenso de avan çarmos com os 
nossos próprios recursos. Se hoje vêm para des truir tudo 
o que fizemos, é mera hipocrisia. Somos honestos e não 
garimpeiros como querem fazer crer”, observou a nossa 
fon te. 
Carência a leste. Na sequência da operação de “caça aos 
garim peiros de água”, levada a cabo pela polícia, o pre-
cioso líquido tende a escassear e, com isso, o aumento 
dos preços. Como se não bastasse, as cisternas deixa-
ram de circular nas ruas, tanto da Caop C como nas 
Mangueirinhas e outros bairros de Viana. 
Se antes 10 mil litros custavam igual valor em kwanzas, 
com a carência nem sequer dá para ima ginar o custo. 
Um bidon de 20 li tros já está a ser comercializado a 50 
kz em algumas zonas. 
Soube-se, no entanto, que o ga rimpo de água há muito 
tempo ganhou contorno insustentável na Samba com 
a conivência de funcionários da Epal. É nesta zona de 
onde a polícia desacti vou 69 ligações clandestinas e sete 
tanques de 80 mil litros. 


