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Cerca de mil famílias realojadas 
no bairro do Zango 
I,  município de Viana, no âmbito do 
programa de emergência 
habitacional, continuam 
sem ter acesso a energia 
eléctrica, nove anos depois de serem 
para ali transferi 
das pelas autoridades de Luanda. 
Os moradores, grande parte dos quais, 
desalojados de 
zonas de risco como a encosta da 
Boavista, 
consideram- 
se esquecidos por quem, inicialmente, 
prometeu melhore condições de 
habitabilidades. Mas, passados todos 
estes anos, boa parte do Zango I 
continua às escuras, ao contrário do 
Zango li que há muito beneficia deste 
bem público, apesar de ser um projecto 
que nasceu 
muito posteriormente. Perante tal 
constatação, os habitantes desta 
parcela do 
Zango, situada a mais de trinta 
quilómetros 
de Luanda,  consideram haver um 
tratamento discriminatório, pela 
forma como o Governo olha para os 
diferentes projecto habitacionais aí 
construí dos. “Porquê e que o Zango li 
que é um processo que veio 
recentemente, 
mas hoje já tem luz, tem água”, 
desabafou 
um dos moradores, numa manifesta 
indignação pelo tratamento 
diferenciado 
dado aos projectos habitacionais 
aí erguidos. “Prestam mais atenção ao 
Zango m, em detrimento dos Zango I e 
II”, disse, numa referência às 
autoridades 
de Luanda, responsáveis pelo 
provimento 
de condições  como a energia eléctrica, 
água e saneamento básico da  urbe.  

Informações disponíveis referem que o 
processo de electrificação 
daquele bairro iniciou em 2007, através 
de um  trabalho que esteve a cargo de 
duas empresas, mas que, segundo os 
moradores, mais não fizeram senão a 
afixação 
de alguns postes e uma cabina 
eléctrica. 
Confrontada com reclamações de 
populares da zona, a EDEL, Empresa 
Distribuidora de Electricidade de 
Luanda, teria dado um outro passo no 
sentido de resolver 
o problema, adjudicando a empreitada 
à Odebrecht que, segundo moradores, 
também acabou por abandonar 
o trabalho, alegando falta de 
pagamento 
por parte do Governo. Penalizados com 
tudo isso são os moradores 
cujas casas continuam às escuras, com 
todas as consequências disso 
decorrentes. 
Uma das consequências é o crescendo 
de acções delituosas em períodos 
nocturnos, em que a escuridão se 
apossa 
completações de populares da zona, a 
EDEL, Empresa Distribuidora de 
Electricidade de Luanda, teria dado 
um outro passo no sentido de resolver 
o problema, adjudicando a empreitada 
à Odebrecht que, segundo moradores, 
também a  cabou por abandonar o 
trabalho, 
alegando falta de pagamento por parte 
do Governo.  Penalizados com tudo 
isso são os moradores cujas casas 
continuam às escuras, com todas as 
consequências disso 
decorrentes. Uma das consequências é 
o crescendo de acções delituosas em 
períodos nocturnos, em que a 
escuridão se apossa completamente do 
bairro, sobretudo nas horas em que os 
moradores decidem desligar os 
geradores. “Existem violações, temos 
aqui pessoas que estudam de noite e 
quando saem os delinquentes 
aproveitam fazer as suas acções 
nessas zonas escuras”, queixam-se os 
moradores, 
apelando o Governo a equacionar 



o mais rápido possível o problema da 
Luz para os habitantes do Zango I e 
parte do II, onde as populações têm 
assumido Elevados custos com a 
compra 
de combustível e reparação 
de geradores. “Não queremos mais 
entrar em Dezembro 
sem luz”, rogam os moradores. 


