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O Presidente José Eduardo dos Santos 
lançará nos próximos 
dias um programa de realojamento 
das mais de 
20 mil famílias 
que se encontram a viver em tendas 
em Luanda, sobretudo 
nos municípios de Viana, como 
consequência das enxurradas 
dos últimos três anos. A 
informação foi avançada pelo governador 
provincial 
de Luanda, José Maria dos Santos, em 
conferência de 
imprensa de balanço dos seus primeiros 
meses de governação 
sem, no entanto, adiantar o dia do 
lançamento 
do referido programa. No entanto, o 
Expansão apurou 
que o mesmo estava previsto para o passado 
dia 25 e 
teria lugar 
no município de Viana, que acolheu o 
maior 
número de pessoas carenciadas.”O processo 
[de realojamento] 
vai iniciar 
esta semana e acredito que uma 
percentagem bastante significativa 
terá o seu problema 
resolvido antes do fim do ano”, garantiu, 
apelando para 
a necessidade 
de as pessoas deixarem 
de construir em 
locais de risco. Por outro lado, o GPL 
destacou o facto 
de no primeiro trimestre do ano em curso 
ter arrecadado 
e depositado na Conta Única do Tesouro 
cerca de 92,3 
milhões Kz, representando 
um acréscimo de cerca de 
1743% em relação ao período 
homólogo de 2010 em que 

foram arrecadados 5,2 milhões Kz. Sobre a 
diferença, 
o vice- 
governador provincial para área Económica 
e 
Produtiva, Miguel Catraio, esclareceu que 
resultou 
sobretudo do facto de se alterar a lei 
relativamente às 
receitas arrecadadas ao nível dos 
municípios.”No ano 
passado 
tínhamos instrumentos que orientavam a 
utilização 
das receitas 
locais ao nível de algumas 
estruturas 
municipais. 
Havia um procedimento de cativação 
e, como é evidente, 
as receitas que eram canalizadas para o 
Tesouro eram do 
cálculo diferencial, mas ao abrigo da nova 
lei este procedimento 
ficou 
alterado, não está em causa nenhuma 
conduta condenava dos responsáveis 
locais”, explicou, 
salientando ser intenção do GPL manter a 
tendência de 
crescimento das receitas a serem 
arrecadadas. Relativamente 
aos programas para a agricultura e pescas 
na 
província, 
o vice-governador anunciou 
que os mesmos 
se enquadram 
no programa da província 
de combate à 
fome e à pobreza, 
realçando que o GPL tem trabalhado 
com as instituições 
bancárias no sentido de financiar 
as iniciativas privadas. O governo de 
Luanda anunciou 
ainda para os próximos tempos, 
entre outros, os programas 
de requalificação urbana em alguns 
municípios 
que poderá beneficiar cerca de cinco 
milhões 
de pessoas; 
assim como o início do novo modelo de 
recolha 



de lixo e 
o programa de regulação 
das reservas fundiárias. 


