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Delimitação das águas, logo de entrada, 
foi aquilo que o Palácio da Cidade Alta 
pretende para Luanda numa altura em 
que a difícil gestão da província começa, 
com 
uma nova equipa e um novo figurino. 
Carlos Mária Feijó, ministro de Estado e 
chefe da Casa Civil do Presidente 
da República foi na quarta-feira, 
à sede do Comité Provincial do MPLA, 
de mala em punho, para deslocar sobre 
a mesa o que ao nível mais elevado dos 
poderes públicos e tem como canjinhos 
para 
Luanda, 10 esforço continuado - que 
desta vez tem um novo recomeço - de se 
resolver os intrincados problemas da 
capital. 
E os pontos essenciais foram dois, como 
aliás se esperava: o estabelecimento de 
fronteiras entre os poderes que coabitam 
no território que é, a 1ID mesmo tempo, 
província entre o conjunto das dezoito 
que formam o nacional, mas também a 
capital do Estado de Angola. 
Este um velho dilema, responsável por 
inúmeros episódios de colisão e 
desinteligências no passado que, ao que 
parece, se quer definitivamente resolver 
Desta vez, por via dos diplomas sobre a 
Coordenação e Delimitação de 
Responsabilidades do Governo central 
e da Administração Local sobre o 
Regime Financeiro Local.) Outro ponto, 
relaciona-se com a estão em si do 
quotidiano de uma parcela onde habita 
quase a metade 
ia população total do pais, com uma 
intensidade per capita muito pressio1ada 
e o subsequente multiplicar ias 
contravenções camarárias da vida 
ordeira e com qualidade quase uma meta 
inatingível. 
Se a definição dos campos onde levem 
actuar o Governo Central e o GPL pode, 
em tese, ser pacífica com 1 existência de 

normas escritas resultadoras dessa 
necessidade vital, já J resto é, como se 
sabe, a eterna dor de cabeça 
que transforma Luanda no solo 
compressor com um potencial brutal de 
aniquilamento das carreiras dos 
servidores      públicos que aceitam o 
desafio de trabalhar no 
Palácio com vista para a Mutamba. 
A eles, e em força! No mês de Junho 
deste ano, o Presidente da República, 
José Eduardo dos Santos, criou a 
Comissão Técnica 
do Conselho Estratégico de 
Coordenação 
para o Ordenamento Territorial e 
Desenvolvimento Socioeconómico para a 
cidade de Luanda. Foi este grupo que 
procedeu, desde então, a uma 
inventariação 
exaustiva dos principais problemas da 
capital 
e com base na qual se estruturou o 
programa que a equipa de José Maria 
dos Santos, o novo governador, terá a 
pesada   responsabilidade de 
concretizar. Estão lá os 
pendentes de sempre, a começar pelas 
nossas “famílias “ insuficiências no 
abastecimento de água e luz, os bens 
básicos mais críticos de qualquer 
ajuntamento humano, 
seja ele no Norte rico e desenvolvido 
como numa aldeola perdida de Kiribati, 
no Pacífico.Diz-se entre nós, com algum 
sarcasmo mas absoluta propriedade, que 
a água e a luz chegam e sobram para 
fazer a cama a qualquer governador. 
Na mesma linha do líquido da vida e do 
recurso que move o mundo moderno, 
está o saneamento básico que, em 
Luanda, surge muito associado à 
drenagem. O Executivo, 
de forma sintomática, refere-se  
exclusivamente a eles na listagem dos 
problemas como “drenagem e 
saneamento”, numa ligação umbilical que 
em muitas outras metrópoles não é o 
caso. Aqui fala-se da 



capacitação da cidade para se livrar das 
águas residuais e pluviais e da recolha 
dos resíduos sólidos (lixo).  


