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Com o Programa Integrado para o 
Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza 
na agenda de trabalho, daí a presença dos 
dezoito governadores provinciais, a segunda 
sessão extraordinária da Comissão Permanente 
Conselho de Ministros, no passa do dia 12, em 
Luanda, apreciou um programa que prevê o 
reassentamento de 150 mil pessoas em dois 
municípios da província do Kuando Kubango. 
De acordo com um comunicado de imprensa 
chegado ao Angolense, os cidadãos, entre os 
quais antigos militares, serão reassentados nos 
municípios de Mavinga e do Rivungo, 
devendo contar com apoios para actividades 
produtivas, a condição primordial para a 
criação de empregos. Trata-se, segundo o 
documento, de um programa operativo que 
contém um cronograma de acções 
complementares ao executado pelo Governo 
do KK, analisado em obediência a uma 
deliberação da reunião do órgão colegial do 
Executivo angolano realizada em Menongue, a 
16 de Junho. 
O comunicado acrescenta que este programa 
operativo pretende contribuir para a melhoria 
das condições de vida dos habitantes, 
reduzindo o índice de pobreza e aumentando a 
assistência médica e medicamentosa. No 
campo da educação, lê-se, estão previstas 121 
novas salas de aulas, para um total de 
quinhentos alunos, com vista ao incremento da 
taxa de frequência escolar. Quanto ao 
Programa Integrado de Combate à Pobreza, 
que contempla, entre outras, acções como a 
construção de infra-estruturas, vias de acesso e 
o relançamento da agro pecuária, a Comissão 
Permanente do Conselho de Ministros 
considerou de positivo o trabalho efectuado até 
ao momento, uma vez que “o mesmo tem 
estado a ser realizado com a concertação 
permanente entre as entidades centrais e 
locais, contando com o envolvimento da 
sociedade civil, tanto na fase de identificação 
das prioridades específicas dos municípios, 

como na de execução dos projectos”. 
Sob orientação do Presidente da República, 
José Eduardo dos Santos, a sessão 
extraordinária passou em revista o ponto de 
situação de um subprograma de construção 
casas em cada um dos municípios do país, 
tendo recomendado o contínuo 
aperfeiçoamento da articulação logística entre 
as várias entidades intervenientes. Desta 
forma, o Governo, que se diz empenhado na 
solução dos problemas básicos da população, 
tenciona assegurar em tempo útil a aquisição, 
o transporte e a distribuição dos kits de 
construção aos beneficiários. Por outro lado, 
apreciou uma proposta de lei prestes a ser 
remetida à Assembleia Nacional, que prevê em 
resposta à necessidade de uma alteração da 
divisão territorial e político-administrativa, a 
desanexação da província do Bengo e posterior 
integração na de Luanda dos municípios de 
Icolo e Bengo e da Quissama. 
De igual forma, indica ainda o comunicado de 
imprensa, foi analisada a proposta de lei que 
eleva à categoria de município as comunas da 
Catumbela e Cacula, nas províncias de 
Benguela e da Huíla. No quadro do Plano 
Director dos Transportes da Província de 
Luanda, o Conselho de Ministros analisou uma 
proposta que estabelece um modelo integrado 
de transporte colectivo (rodoviário, ferroviário 
e marítimo) e para os novos centros urbanos da 
cidade, com vista a encontrar soluções que 
descongestionem e façam fluir o trânsito 
intermunicipal, dando resposta à dinâmica das 
necessidades das pessoas e dos agentes 
económicos.
Se no léxico administrativo angolano já existia 
a expressão “Reserva Fundiária do Estado”, os 
autóctones só tomaram concedimento mais 
tarde quando lhes foram destruídas as 
residências, sob pretexto de ergue-las em 
terrenos reserva dos para execução de 
projectos Públicos.


