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O Governo Provincial de Luanda apresentou 
ontem o novo sistema informático de emissão de 
novos modelos de agregado familiar, cartões e 
atestados de residência, durante uma cerimónia 
realizada na administração municipal da Maianga, 
presidida pelo governador interino de Luanda, 
Graciano Domingos.  
Durante a sua intervenção, o governador interino 
manifestou à direcção do município da Maianga a 
sua satisfação pela “modernidade da gestão 
administrativa e visão de futuro” e considerou que 
Luanda deve abraçar o que de melhor se utiliza 
em tecnologia para a gestão de territórios.  
“Para uma melhor governação, os elementos 
estatísticos são da mentais e isso passa também 
pelo controlo administrativo da população, com 
vista à planificação do desenvolvimento de infra-
estruturas salientou. Graciano Domingos 
considerou que o novo sistema facilita a actividade 
administrativa, economiza tempo, poupa o cidadão 
de alguns aborrecimentos e ajuda a combater a 
extorsão de dinheiro e reconheceu que “a Maianga 
dá um passo que o governo da província ainda 
não deu”.  
Apesar disso, garantiu que, no futuro, o Governo 
Provincial de Luanda vai funcionar em rede. “Se 
não houver uma cadeia rigorosa de verificação de 
dados dos cidadãos, estaremos a participar de” 
forma errada “ num processo de informações” o 
governador interino garantiu que, apesar da 
alteração da divisão político-administrativa da 
província, que entrou ontem em vigor, se 
impõe.uma modernização, admitindo a hipótese de 
conexão do sistema informático de emissão de 
documentos com os serviços da polícia.  
Protegido contra adulterações o administrador 
municipal da Maianga, Manuel Marta, garantiu que 
foram criadas condições para se evitarem 
adulterações na emissão de documentos e 
reafirmou que projecto é uma iniciativa da 
administração. “O projecto está inserido, desde 
2008, e foi apenas aperfeiçoado com a 
colaboração do Centro Nacional de Tecnologias 
de Informação. Agora está mais seguro e a sua 
aplicação permite o atendimento com maior 
celeridade à comunidade.  
De acordo com” os técnicos do CNTI, O sistema 
oferece como vantagens a dinamização no 
atendimento aos munícipes, a disponibilização de 
informações, em tempo real, dos processos 
recebidos pela administração e a 
responsabilização dos seus funcionários. 


