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Duas mil e 600 pessoas, totalizando quinhentas 
Famílias, que moraram na antiga grande lixeira do Golfe 
II, por detrás do projecto Nova Vida, foram transferidas 
Para a região de Calumbo, no município de Via 
Na, no âmbito de um programa da Associação de 
Prot1ssionais e Amigos de Combate á Pobreza 
(APACP). 
Para o efeito, a APACP tem em curso desde 2002 um 
Projecto auto-denominado "comunidade piloto força 
De vontade" (CPFV), que recebeu do Programa de 
Realojamento das Populações, do Governo Central, um 
Espaço de terreno de 20 hectares em Calumbo. 
Em conversa tida esta semana com o Administrador do 
Projecto, Jacinto l\1ateus Cahango, o semanário 
Factual soube que a APACP uma organização não governamental, 
Tem como um dos principais objectivos 
É o resgate da dignidade humana de compatriotas que 
Vivem em situação de extrema pobreza. 
Um breve historial sobre a iniciativa da organização da 
Sociedade civil, Jacinto Cahango recordou "que a partir 
Do ano de 2002 a associação iniciou um trabalho de 
Enquadramento da comunidade bastante carente que 
Vivia dispersa e perdida na grande lixeira do Golfe II, 
No município de Kilamba Kiaxi". 
A iniciativa foi impulsionada pela cidadã Deolinda 
Bebiana de Almeida, quadro do Ministério angolano 
Das Relações Exteriores. 
"Esta comunidade era constituída em grande parte por 
Pessoas jovens em estado de drogados e embriagados, 
Por isso mesmo muitos deles considerados meliantes de 
Alto risco. A eles se juntavam pessoas idosas, mães e 
Crianças débeis, doentes mentais e suficientes físicos, 
Todos vivendo no lixo e do lixo", lembrou. 
A fonte descreveu que "era gente completamente 
Abandonada por todos e de tudo, a maior parte sem 
Documentação nenhuma, que conhecia pouco ou nada 
De civismo, abundando entre eles a lei do mais forte". 
Na altura, acrescentou: 
Essa gente nada pouco ou nada tinha, vivendo de 
Restos de comida de restaurantes da cidade de Luanda 
Que iam parar à lixeira. Com os poucos recursos 
Financeiros que obtinham da venda de latas e de garrafas, 
Compravam o que era possível para a subsistência". 
Com o passar do tempo e depois de muito trabalho de 
Sensibilização, a comunidade ganhou a confiança da 
Associação, que conseguiu finalmente identificar e 
Seleccionar algumas centenas de famílias que viviam 
Nesta lixeira, por mudança comprovada de 
Comportamento. 
O agente social realçou que a transferência da população 



Da Lixeira para o quilómetro 40, na comuna do 
Calungo, iniciou em finais de 2005. 
As famílias com o apoio APACV organizaram-se numa 
Comunidade que se auto denominou “Comunidade 
Piloto Força de Vontade” 
A missão principal da CPFV é tornar-se numa 
Comunidade coesa, responsável e virada para o auto 
Desenvolvimento sustentável dos seus membros. 
Jacinto Cahango apontou que a sua organização tem 
Trabalhado com a comunidade em três vertentes 
Designadas A, E e T (AET). 
A primeira vertente A (água) tem a haver com o 
Fornecimento do precioso liquido á comunidade neste 
Momento ela consome, por enquanto, o produto via 
Camiões cisternas, três vezes por semana, graças a um 
Apoio do gabinete da primeira dama da república, Ana 
Paula dos Santos. 
Entretanto estão em curso negociações entre a 
APACP, a EPAL e o Programa de realojamento das 
Populações para a canalização da água a partir do 
Zango IV, para a comunidade que dista a 500 metros, 
Esclareceu. 


