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Angolense (ANG): Ao longo das reportagens que 
Fizemos notamos que o município da Maianga tem 
Muitos problemas sociais por resolver. Que projectos a 
Administração da Maianga tem em curso para inverter 
Este quadro? 
Manuel Marta M.M.: Para o ano em curso os nossos 
Projectos estão condicionados a uma orientação que 
Será baixada pelos Ministérios das Finanças e da 
Administração do Território, para além do órgão de 
Tutela, que é o Governo Provincial de Luanda, isto 
Tendo em conta a revisão do orçamento. 
Neste momento, a Administração Municipal da 
Maianga, no que consta do nosso orçamento para ano, 
Não temos despesas de capital, foi-nos apenas dada uma 
Verba para bens e serviços no valor de cinquenta 
Milhões e setecentos e tal mil Kwanzas, o que significa 
Que os projectos que tínhamos no âmbito do 
Orçamento ficam sem efeito, mas existem projectos a 
Nível do Governo Provincial e do Governo central que 
Vão ser inseridos no nosso município, projectos esses 
Que iniciaram no ano passado e que serão concluídos 
Neste ano. 
Quanto aos projectos para podermos absolver os 
Chamados cinco milhões de dólares, também estão 
Condicionados a disponibilização desta verba, através 
Do Ministério das Finanças. Teremos uma reunião, que 
Está a ser agendada a nível nacional, para recebermos 
Orientações precisas, junto do Ministério das Finanças e 
Da Administração do Território sobre como gastar esses 
Cinco milhões. Há quem diga até que vai ser cortado, 
Por isso temos um projecto em carreira, mas não posso 
Menciona-las. 
ANG: Falando da educação, no que toca às infra-estruturas, 
Qual é o défice? 
M.M.: Neste momento, tendo em conta os projectos já 
Em curso desde o ano passado, estão em curso duas 
Escolas de raiz do ensino primário, com 12 salas de 
Aulas, com espaço para recreação dos alunos, na 
Comuna do Cassequel, na área do Cantinton, que serão 
Entregues antes do primeiro semestre, provavelmente 
Até Junho. Temos também a reparação de duas escolas, 
O Ngola Canine e a escola Primeiro de Maio. Não vai 
Cobrir a demanda, mas vai ajudar-nos parcialmente a 
Resolver o problema dos alunos daquela área. 
ANG: Ao longo das reportagens que efectuamos 
Notamos que em muitos bairros periféricos não há 
Serviços de saúde. Qual é a análise que faz do sector da 
Saúde no município da Maianga? 
M.M.: Não vamos dizer que estamos bem, mas também 



Não estamos mal. Temos sete centros de saúde, para 
Não falarmos dos outros estabelecimentos privados que 
Existem. Esses centros foram totalmente reabilitados e 
Apetrechados neste ano. O do Prenda e do Cassequel 
Estão em fase de conclusão, mas há um projecto em 
Curso para a construção de um hospital municipal, que 
Será construído na área do Cantinton. 
ANG: Como andam as obras de requalificação que o 
Município está a sofrer? 
M.M.: O nosso município está a sofrer obras de 
Restauro ou requalificação, quase no território todo. 
Começamos a reabilitar, por exemplo, o bairro do 
Cassequel, na área do Largo das Escolas, temos a 
Deolinda Rodrigues, que já esta quase no fim; temos a 
Hochi Min, a envolvente do aeroporto. Há também um 
Projecto que está a ser implementado pela Odebrecht 
Para reabilitar o Mártires do Kifangondo; ver os 
Problemas de lancis, passeios, esgotos, mudança de 
Tapete, iluminação pública, um projecto que vai levar 
Dezoito meses para conclusão. Neste momento está em 
Curso a reabilitação do bairro do Cassenda, onde está a 
Sede da administração, há também o mesmo prazo, mas 
Não está a ser fácil, porque os esgotos são ainda do 
Tempo do colonial, há áreas que se construíram em 
Cima de sarjetas, passeios, por isso a operadora está a 
Encontrar grandes dificuldades, porque não há sensibilidade 
Por parte de alguns munícipes e então a obra 
Está um bocado atrasada. Como pode ver, mesmo em 
Frente da administração, estão a mudar novamente a 
Manilha dos esgotos e esse trabalho está adjudicado à 
Empresa Metro-Europa. Pensamos que nos próximos 
Seis meses, se não houver muitas chuvas, o Cassenda 
Será devidamente reabilitado. 
AN G: E quanto ao Cassequel, onde existem vias em 
Péssimo estado, o que pensam fazer? M.M: Tanto o 
Cassequel como o Rocha Pinto serão profundamente 
Requalificados, aí não há esgotos, não há saneamento, é 
Um projecto ambicioso sobre o qual não nos vamos 
Debruçar agora. O projecto está em curso a nível 
Superior e nos próximos tempos também beneficiarão 
Da requalificação. Temos o Alvalade, que está na fase 
Final de requalificação. As ruas já têm novos tapetes, 
Agora está a se resolver a questão do saneamento, 
Colocar novas manilhas para poder se escoar as águas 
Residuais. Estamos também, neste momento, a 
Requalificar a área do bairro da Maianga, ali a 28 de 
Maio. O maior problema é que surgiram as chuvas e 
Quando se fazem obras com chuvas, há sempre grandes 
Constrangimentos, mas pensamos que nos próximos 
Dias as coisas vão melhorar. O maior problema que 
Temos é o saneamento básico, que já não é só um 
Problema do Governo, mas também de educação da 
Própria população, porque o Governo contratou duas 
Operadoras para o nosso município, mas se nota alguma 
Inoperância, não por falta de meios, mas sim por causa 



Do comportamento da própria população. Há um 
horário próprio para deitarem o lixo, mas infelizmente a 
população não cumpre e depois o lixo amo moa-se. 
Nos sítios em que o acesso não é possível temos um 
acordo com a Casa Militar, que por dia recolhe mais de 
trinta toneladas de resíduos sólidos, ali na área do 
Catintom, no Cassequel, Rocha Pinto. O problema de 
lixo no nosso município, que é genérico na cidade de 
Luanda, passa pela sensibilização da nossa população. 
Se a população não for educada de que ao acordar tem 
que colocar o lixo no saco e as horas marcadas colocar 
no sitio para a recolha, vamos ter muitos problemas. 
Estão a fazer estudos, a nível superior, para ver qual o 
modelo que devemos utilizar para minimizar esta 
situação. A Elisal por si só tem feito tudo, mas ainda há 
muito para se fazer. Por exemplo, temos uma circulação 
de viaturas que não é fácil devido ao trânsito, por 
isso criou-se centros de concentração de resíduos, de 
dia determinadas viaturas ou meios tractores com 
carroça recolhem o lixo e despejam no centro, para a 
noite as viaturas pesadas poderem recolher e levarem 
ao aterro nos Mulenvos. No nosso orçamento previmos 
marchas e encontros de sensibilização e educação cívica 
à população, começando pelas escolas, Igrejas, para ver 
se conseguimos transmitir uma mensagem de que a 
sociedade deve ajudar as próprias operadoras. Para 
resolver este problema ainda temos muito para fazer. 
No nosso plano de actividade, chamado programa de 
investimento municipal, está previsto também uns bons 
cifrões para resolver os problemas de saneamento 
básico. 
ANG: Há poucos contentores no município da 
Maianga, isso não contribui para o aumento de 
amontoados de lixo? 
M.M: A Elisal tem uma política de que quantos mais 
contentores tiverem mais lixo se vai produzindo, 
porque indivíduos que saem longe, indivíduos que saem 
do Rangel, são capazes de vir deitar o lixo aqui, porque 
sabe que na Maianga tem contentares. Como eles são 
os protagonistas, são os especialistas na área de 
saneamento, acham que os contentores devem 
desaparecer para dar lugar a baldes. 
O que tem acontecido é que, mesmo nos prédios em 
que colocam os baldes, estes somem, são roubados. 
Os especialistas têm dito que os contentores são 
colocados num determinado sítio e, às vezes, vão para 
lá crianças que ao invés de deitarem o lixo no contentor 
fazem-no no chão e quando o tractor chega para 
recolher o lixo ao invés de tirar do contentor, a 
tendência é escavar onde o contentor se encontra. Nós 
respeitamos as linhas de orientação da Elisal. 


