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Ao todo, 60 mil pessoas que viviam de forma 
dispersa nos municípios de Mavinga e 
Rivungo, em função do conflito armado que 
assolou o país, foram até ao momento 
realojadas nesta localidade, no âmbito de um 
programa do governo do Kuando-Kubango.  
A acção, levada a cabo em colaboração com 
o Executivo central, visa garantir a 
implementação dos programas de 
desenvolvimento agrícola, educação e 
saúde, em beneficio da população que se 
encontrava dispersa.  
No Kuando-Kubango, o processo está a 
facilitar a assistência da população com 
abastecimento de água potável, energia 
eléctrica, saúde, educação e o 
desenvolvimento de actividades agrícolas.  
Essa realidade foi constatada, recentemente, 
numa visita de campo efectuada pelo 
governador do Kuando-Kubango, Eusébio de 
Brito Teixeira, destinada a avaliar de perto o 
grau do comprimento dos programas de 
desenvolvimento rural integrado e combate a 
pobreza e de cuidados primários de saúde.  
Para se dar sequência ao processo de 
realojamento no Kuando-Kubango, o 
executivo angolano, ao aprovar o plano 
operativo de emergência para o biénio 
201112012, destacou como uma das 
prioridades o realojamento de 150 mil ex-
militares e mutilados de guerra nos municí-
pios de Mavinga e Rivungo.  
O governo da província criou, 
recentemente, uma comissão para este 
processo, chefiado pelo vice-governador 
para os serviços técnicos, Simão Baptista, e 
integrada pelos directores provinciais. A 
referida comissão começa a trabalhar em 
breve, contando com o apoio das forças de 
defesa e segurança, justiça e outras 
instituições locais. O objectivo principal do 
programa é promover a criação de projectos 
de fomento agrícola. Para tal, foram 
disponibilizados 394,9 milhões de kwanzas. 
Parte deste valor é destinada a aquisição de 
kits para a preparação de terras, sementes 
de massango, massambala e artefactos de 

pesca. O governador manifestou a sua 
satisfação com esta acção do executivo 
angolano e considerou a mesma como 
tendo natureza humanitária e de justiça 
social, pois é ti da em consideração a actual 
condição de vida dessas pessoas e a 
contribuição relevante que deram a 
construção da liberdade e da paz em 
Angola. 


