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Os contemplados estão contentes, mas 
à chegada não deixaram de manifestar 
a falta de água potável e energia 
eléctrica. Enquanto isso, mais de uma 
centena de familias não foram 
abrangidas. Ficaram ao relento, 
enquanto aguardam por um novo 
cadastramento.  
Tudo isto acontece depois da visita 
efectuada dia 24 de Fevereiro corrente, 
pelo governador provincial de Luanda, 
Bento Sebastião Francisco, aos campos 
que albergavam os sinistrados, quando 
se presumiu estarem criadas as 
condições de evacuação dos ocupantes 
das tendas, vitimas das enxurradas que 
se abateram sobre a capital do país, a 
22 de Janeiro de 2007.  
Para quem ganhou uma casa, o acto de 
dia 25 de Fevereiro ficará para sempre 
na história de sua vida, pois, marca 
assim o fim de penosos cinco anos em 
peripécias, tais como calor, chuvas e 
humidade dentro de uma tenda.  
Já para quem “lerpou”, o mesmo dia 
figurará em sua vida como mais um em 
que a exclusão caiu sobre si. É que 
enquanto houvesse quem delirasse de 
alegria, outros houve com muitos mo-
tivos para escorrer lágrimas pelo rosto. 
E porquê. Ao cabo de cinco anos, na 
hora do realojamento, o seu nome não 
consta da lista.  
Isso mesmo foi o que constatou a 
reportagem do A Capital ao assistir o 
processo de transferência dos popula-
res. O campo que em tempos parecia 
ter poucas famílias, acordou agitado de 

gente, nomeadamente, os próprios 
sinistrados e respectivos familiares, 
populares e responsáveis das comissões 
de moradores, todos ansiosos por 
verem terminado o caos aguentado 
durante anos.  
Às 06h00 da manhã, o movimento 
naquele povoado era caracterizado pela 
azáfama de cada família na arrumação 
dos seus pertences, aguardando pela 
hora dáverdade. No interior das tendas 
viam-se embrulhos de diversos 
tamanhos, arcas frigorificas, camas, 
geradores, televisores e não só.  
Três horas depois ouviam-se as sirenes 
da caravana dos carros que 
transportariam a população. Velhos, 
adultos, jovens e crianças, levantaram-
se em alvoroço para receber os gover-
nantes, cuja delegação integrava para 
além de membros da Administração 
municipal do Cazengll, alguns mem-
bros do Governo Provincial.  
Minutos depois chegava uma caravana 
composta de autocarros, camiões 
basculantes e máquinas escavadoras.  
Dados recolhidos pela nossa repor-
tagem no local davam conta de que 
havia uma lista actualizada que apenas 
abrangia 70 famílias, entretanto, 
cóntrária à antiga, datada de 2007, que 
previa contemplar um total de cerca de 
213 famílias.  
Assim que este facto foi tomado pú-
blico, logo os ânimos dos populares 
elevaram-se, gerando, de imediato, um 
grande alvoroço por parte daqueles que 
viram seus nomes excluídos.  
 
Casas a menos  
Piedade Nicolau foi um dos primeiros 
sinistrados a chegar ao “Campo da 
Poeira”, como ficou baptizado pelas 
condições naturais da zona, em 2007. 
Para ele, o que estava a acontecer, que 
considerou de batota, já era previsível.  
“Somos cerca de 80 famílías que per-
deram as casas no sector 08 do Buraco, 
comuna do Cazenga. Lembro que 
quando chegamos cá tivemos que ca-
pinar e limpar isso tudo. Fomos os pri-
meiros a erguer a primeira tenda. Mas, 



hoje os nossos nomes não constam da 
lista!”, deplorou, acrescentando que só 
abandonaram as tendas porque “já não 
aguentávamos o calor, a poeira, o frio e 
a chuva”.  
Para além disso, prosseguiu, numa 
tenda estavam apinhadas quatro a seis 
famílias o que interferia, e de que ma-
neira, na privacidade dos casais.  
Sentíamo-nos divorciados”, enfatizou 
Piedade Nicolau, para quem o 
administrador sabe que há famílias si-
nistradas que arrendaram casas e que 
foi por orientação deste que se 
mudaram para residências arrendadas.  
“Fizemos isso para evitar situações 
caóticas. Aqui chegaram a morrer pes-
soas por doenças respiratórias. O que 
estamos a ver hoje já era de se esperar, 
porque eujá havia dito: algum dia iriam 
nos passar por traz”, continuou, irado, 
prometendo que se a situação se 
mantivesse, “iremos marchar lá do 
Buraco até à Administração”.  
João Manuel da Costa, outro sinistrado 
do Sector 14 da Zona 17, comuna do 
Hoji-ya-Henda, também viu seu nome 
excluído da lista e, como outros na 
mesma condição, clamava para que se 
tomassem medidas tendentes a 
minimizar o sofrimento de quem já 
passou cinco anos em tendas.  
“Quando chegamos aqui a promessa 
era de ficarmos apenas uma semana e 
que depois seriamos evacuados para o 
Zango ou Panguila. Infelizmente 
acabamos por passar cá penosos cinco 
anos”, relatou, esclarecendo que os 
primeiros que haviam sido retirados do 
Campo foram para a Sapu-z, mas já na 
altura, atesta, registaram-se anomalias 
da parte do coordenador do centro que, 
alegadamente, vendeu casas à gente 
estranha em detrimento de quem vive 
nas tendas.  
“Colocaram mais pessoas no sentido de 
receberem mais casas”, observou. 
Noutro campo, apelidado de “Terras 
Perdidas”, localizado junto ao 
cemitério de Viana, mais de 50 
famílias, também não receberam casas. 
Retiradas do campo e transferidos para 

o Zango, até à manhã de segunda-feira, 
27 estas encontravam-se ao relento 
com crianças, velhos e diminuídos 
fisicos, tendo lá estado já há dois dias.  
Quintinha José mãe de gémeos de 
apenas dois meses de vida, lamentou o 
facto de a Comissão do Governo da 
Provincia para o Realojamento ter agi-
do com incoerência.  
“Sou mãe de gémeos com um parto 
fresco, os bebés estão com dois meses 
apenas. Deviam nos deixar nas nossas 
casotas de chapas, já que as tendas se 
tinham estragado. Agora, demoliram 
tudo e o pior é que vieram atirar-nos 
aqui onde nem há luz, nem água e a 
dormirmos ao ar livre”, manifestou a 
jovem mãe.  
De recordar que no Zango estão ainda 
mais de 500 famílias que residiam nas 
barrocas da extinta lixeira do Golfo 
desalojados em 2002 e realojados em 
tendas depois do Zango-4. Estes, 
clamam pela sua retirada das casas· de 
chapas que construíram depois das 
tendas se rasgarem. A zona não tem 
água potável, escolas, luz eléctrica, fa-
vorecendo assaltos e violações.  
 
Fala-se em recadastramento  
 
Pressionado pela população o admi-
nistrador do município do Cazenga, 
Tany Narciso, esclareceu que a lista 
nova teria sido feita de tenda em tenda, 
para confirmar os verdadeiros si-
nistrados de formas a evitarem-se infil-
trados no processo.  
“Fizemos um recadastramento das 
pessoas que viviam concretamente nas 
tenda. Apuramos que só eram 70 
famílias. Contudo, reconheço que 
houve pessoas que abandonaram as 
tendas e foram arrendar casas no inte-
rior do bairro”, defendeu-se ao acres-
centar que todo o cuidado é pouco nes-
tes processos para evitar os intrusos.  
“Aparecem sempre pessoas infiltradas 
e que querem boicotar o programa do 
Executivo. Só que todos aquelas que 
forem apanhadas nestas condições 



estarão sujeitas à medidas severas”, 
acautelou.  
Para acalmar os ânimos exaltados, 
quando menos se esperava, chegou o 
governador da província de Luanda. 
Serviu-se de um megafone para, em 
jeito de tranquilizar, enfatizar que todos 
aqueles que perderam as c'asas em 
consequência das chuvas e que já não 
viviam nas tendas, por optarem por 
sítios mais seguros, iriam receber, 
também, casas.  
Orientou às mais de 150 famílias que 
viram suas expectativas goradas no 
sentido de contactarem as adminis-
trações comunais das áreas afectadas, 
para junto das mesmas efectuarem 
novo cadastramento.  
Na manhã de segunda-feira, 27 a nossa 
reportagem tentou contactar o 
administrador comunal do Cazenga 
para sabermos como havia de ser pro-
cessado o cadastramento das pessoas 
que não foram abrangidas, entretanto, 
informaram-nos que o mesmo estava 
doente.  
Já na Administração municipal, en-
contramos um grupo de populares 
concentrados à entrada do gabinete 
administrador, exigindo explicações 
sobre a entrega das suas casas.  
O administrador saiu do gabinete e foi 
ao diálogo com eles.  
“Temos uma orientação de sua ex-
celência senhor governador, segundo a 
qual todos aqueles que não foram 
contemplados poderão receber casas. 
Mas é preciso organização e, porque 
também sabemos que há pessoas que 
incluíram nomes na lista e pagaram 
dois mil dólares norte-americanos, 
crianças de 14 anos, que não sabem o 
que é ter uma casa, cada um tem que se 
dirigir à sua comuha”, transmitiu Tany 
Narciso.  
 
Mas houve alegrias  
 
Dona Fausta Vilola foi a primeira a ser 
contemplada na chamada da lista 
actualizada. Feliz, saltou de alegria e 

rogou a Deus pelo que ela considerou 
de maravilha.  
“Graças a Deus o senhor ouviu as 
nossas preces. Hoje vamos deixar este 
lugar; abençoa todos aqueles gover-
nantes que pensaram e organizaram o 
local para nos albergar no Zango”, su-
plicou, recordando que a vida na tenda 
era uma lástima.  
“Aqui praticavam-se violações e rou-
bos. Os donos do bairro falavam mal de 
nós. Não nos deixavam acarretar água 
no chafariz à vontade. Vinham deitar o 
lixo deles aqui no Campo e nós não 
podíamos reclamar”, ilustrou.  
 
 
 
Jogo de Inocência Para Com os 
Irmãos Gorita 
 
O País  
09 De Março de 2012  
 
 
A família desalojada no Maculusso, 
que vive actualmente numa cabana de 
pano, chapa e lona com cerca de metro 
e meio, na rua Ché Guevara, então mu-
nicípio de Luanda, na província com o 
mesmo nome, desde Novembro de 
2011, receberam, Sábado, 3, mais uma 
visitá anónima que lhes prometeu o re-
gresso à casa de procedência, ao lado 
da qual estão alojados.  
Trata-se da quarta presença, em menos 
de três meses, já que a família 
desalojada foi visitada por uma dele-
gação em Janeiro e por outras duas em 
Fevereiro do ano em cmso, das quais 
não resultou qualquer solução a seu fa-
vor, senão o prolongado silêncio, que 
vai originando outras presenças do gé-
nero. Embora alimentem alguma fé no 
efeito positivo desta última vistoria, os 
irmãos Gorita não escollderam a sua 
desconfIança, fruto da maneira como 
termínaram·as buscas anteriores.  
“Não é a primeira vez que alguém vem 
em, nome do adnllnistrador, go-
vernador ou do Presidente da 



República e se dispõe a resolver a 
nossa situação, mas todos eles já não 
dizem mais nada, depois de saberem da 
história e das pessoas que nos 
submeteram ao despejo instaurado por 
um tribunal que consideramos injusto”, 
lamentou Heliodoro da Silva, o mais 
velho dos desalojados, recordando que 
as três visitas anteriores invocaram-se 
os nomes de José Tavares e de Bento 
Bento, administrador municipal e 
governador de Luanda, 
respectivamente. 
Da conversa que o mais velho dos 
Gorita teve com o agente do Estado, 
saltaram à vista a inocência da situação 
por que passam o entrevistado deste 
jornal, seus irmãos e alguns sobrinhos 
por parte dos govemantes e a vontade 
destes de repor a legalidade que ditou o 
despejo da referida família do Macu-
lusso. “Quando lhe perguntei como se 
tiuha apercebido da real situação por 
que passamos há mais de três meses, o 
oficial respondeu dizendo que estava 
na comitiva presidencial, que passara 
por ali com destino às imediações da 
liga Africana de Amizade de Solidarie-
dade para com os Povos (LAASP), 
para as exéquias fúnebres do 
nacionalista e militante do MPLA, 
Diógenes Boavida, e os mais altos 
mandatários do pais viram a cabana, 
tendo-os orientado, logo a seguir, para 
se inteirarem da situação, a fim de a 
resolverem”, explicou Heliódoro, 
acrescentando que na base dás 
preocupações dos líderes do Executivo 
estava a aproximação do período das 
chuvas, o que, segundo este ouviu do 
seu interlocutor, poderá tornar a crise 
dos Gorita numa inquietação da Nação.  
Por causa disso, o visitante propôs a 
Heliodoro da Silva, que revelou na 
ocasião a sua ocupação de investigador 
dentro do quadro do pessoal efectivo da 
Direcção Provincial de Investigação de 
Luanda (DPIC), para voltarem a 
errcontrar-se 72 horas depois, portanto 
na Quarta-feira, 7, dia em que o majs 
velho dos desalojados diz ter recebido, 
com bastante agrado, do homem do 

Governo alguns sinais de que o mesmo 
e aqúeles que o mandataram estavam 
interessados em chamar a justiça a fa-
vor dos Gorita.  
“Ele disse-me que seus chefes pediram 
para nos transmitir calma e acima de 
tudo muita paciência, porque, se no 
caminho do processo não constasse um 
despejo do tribunal, naquele mesmo dia 
a família desalojada voltaria 
imediatamente à casa que os viu 
nascer”, referiu, adiantando que, em 
tais condições, todo procedimento teiá 
de seguir os trâmites legais e jurídicos 
até que se encontrem os erros e, 
consequentemente, os indivíduos en-
volvidos que fizeram o caso chegar aos 
contornos actuais.  
Com a paciência, que considera de 
ferro, posta à prova, a julgar pelo 
tempo de vivência na cabana, 
Heliodoro ficou a saber, por intermédio 
do seu interlocutor, que o problema foi 
encaminhado para o governador da 
província de Luanda, Bento Bento e 
para Bento Soito, responsável pela 
requalificação dos municípios do 
Cazenga e Sambizanga. Entretanto, 
soube ainda que o representante do 
Governo para o caso da sua família 
deverá aguardar pela ordem de seus 
superiores hierárquicos; para junto com 
a sua equipa de trabalho começar a 
solucionar o caso, que os vizinhos dos 
sinistrados classificam como sendo 
mais um que se perde aos olhos de todo 
mundo.  
 
 
Zango para trás  
 
A nova intervenção parece ter trazido 
novamente a asperança ao seio dos ir-
mãos Gorita, que já se descontraem de 
algumas situações menos agradáveis 
com sorrisos e determinação, algumas 
vezes advindos de recordações da vida 
feita na residência condigna, outras das 
peripécias por que passaram, para que 
o processo pudesse chamar à atenção 
de gente importante.  



Nomes como os de José Tavares, Rosa 
Micolo, directora provincial da 
habitação e Joanes André, secretário de 
Estado para a Construção foram, vezes 
sem conta, trazidos à tona, até mesmo 
para lembrar a imposição do então ad-
ministrador de Luanda de seguir para a 
zona habitacional do zango, município 
deViana.  
Vale lembrar que, na altura, José Ta-
vares apresentou a referida proposta 
com o pretexto de melhor acomodar os 
Gorita, enquanto decorresse o processo, 
segundo tinham contado a O PAÍs as 
vítimas do despejo, que, habituádos a 
histórias do género que acabam em 
permanência num local temporário, 
garantiram terem jogado no seguro, ao 
recusarem a proposta do dirigente.  
A solução tinha cobrado aos irmãos 
Corita uma presença na sede da admi-
nistração de Luanda, onde, de tempos a 
tempos, se foram apercebendo do 
envolvimento de entidades notáveis, 
como foi o caso do secretário de Estado 
para a Construção, que teve de mini-
mizar o clima de tensão motivado pela 
proposta do número um do município 
mais influente da capital e a recusa dos 
despejados com a recomendação do 
caso à Rosa Micolo, directora pro-
vincial da habitação em Luanda, para 
quem os documentos apresentados 
provavam a legalidade da família Co-
rita, embora não o tenha declarado na 
altura da reunião, precisando que se 
necessitava de tempo para identificar as 
pessoas que estavam a jogar contra a 
verdade, recordou Heliodoro Silva.  
“Acredito que, depois de tudo isso; 
deixamos o Zango para trás”, atirou, 
suspirando de alívio.  
 
O nome do despejo 
 
Entre os órfãos de pai e mãe, hoje re-
legados para uma cabana adaptada a 
recursos do meio e da circunstância, o 
nome da madrasta, Isabel Ricardo José 
da Cruz, é apontado como causador de 
toda tragédia.  

Importa referir que a primeira esposa 
de Ernesto João Francisco Gorita 
ganhou a compra da casa, em tribunal, 
no ano passado, o que ditou 
imediatamente o despejo dos irmãos 
Gorita, em Novembro do mesmo ano, 
ao ponto de se fixarem ao lado da casa 
de origem.  
Os advogados da família despejada 
tinham chamado a atenção das 
entidades de direito para reverem a 
documentação da casa em posse das 
vítimas, que provava a legalidade da 
propriedade da habitação a favor do pai 
dos sinistrados.  
Repetindo a história do duelo com a 
madrasta, que contaram a O PAÍS em 
Dezembro de 2011, os Goritas não se 
importaram de contar que, em 1992, o 
seu progenitor se habilitou à compra da 
casa, através da Lei 19/91 do mês de 
Maio. “Depois de dois anos, concluiu-
se a compra com a recepção do Termo 
de quitação”, disseram, mostrando os 
documentos que o provam, para logo a 
seguir, revelarem que a primeira 
intenção de Dona Isabel, como é 
conhecida entre os irmãos Gorita, era a 
de vender o imóvel e dividir o dinheiro 
com todos membros da farmília.  
Mas essa proposta nunca foi aceite por 
parte de seus enteados, que guardavam 
as recomendações do pai, segundo as 
quais, a casa serviria a todos osfilhos, 
passando.mais tarde para o mais novo 
de entre eles, no caso, Gilson Gorita, de 
21 anos de idade.  
A reacção dos irmãos Gorita fez Isabel 
José Ricardoda Cruz arranjar um 
advogado, para, na qualidade de 
primeira mulher, reclamar pela ti-
tularidade da residência, uma ambição 
que terminou com a compra do imóvel, 
tendo suscitado aos filhos do dono da 
casa a pergunta como é que uma esposa 
consegue comprar a casa do seu 
marido.  
Para além da titularidade por compra, 
algumas versões contadas pela própria 
em outras publicações davam conta que 
a mesmà tinha sido sobrinha de um 
indivíduo que trabalhou como 



mordomo de um colono, tendo herdado 
a casa deste, passando-a posteriormente 
para si.  
 
Essa vertente mereceu, na altura, a 
reprovação de alguns juristas, 
defendendo que o facto de ter sido 
empregado de um proprietário, em 
nenhuma situação conferia o direito de 
herdar um imóvel, porque, se assim 
fosse, muitos descendentes de colonos 
seriam donos de grandes vivendas, 
localizadas, até no centro da cidade de 
Luanda.  
 
Advogados tomam novas 
posições 
Contactados por O PAÍS para se de-
bruçarem sobre os novos contornos que 
vai ganhando o caso Gorita com as 
novas visitas, os advogados recusaram-
se em prestar quaisquer depoimentos, 
alegando estarem proibidos de falar à 
imprensa.  
Entretanto, este jornal soube de uma 
fonte muito próxima destes que o 
procurador encarregue de tratar do 
processo referente à família despejada 
se encontra em viagem, uma situação 
que obrigou os advogados de defesa 
dos Goritas a tomarem novas posições.  
Trata-se de um Aditamento à queixa-
crime, que veio em conformidade com 
a solicitação feita pelos denunciantes e 
lesados no encontro ocorrido na sede 
da Procuradoria Geral da República a 9 
de Novembro de 20l1.  
Alguns juristas explicaram que o 
Aditamento é um documento jurídico 
que acresce insuficiências ou 
ilegalidades havidas num processo já 
denunciado.  
Vale lembrar que, no penúltimo mês de 
2011, os advogados de defesa já 
haviam concluído que o acórdão da 3ª 
Secção da Sala do Cível e Admi-
nistrativo do Tribunal Provincial de 
Luanda (TPL) icorrera em dois erros 
graves. O primeiro tinha a ver com o 
facto de o próprio Estado ter vendido 
uma só residência por duas ocasiões e a 

duas pessoas diferentes, nomeadamente 
a ErnestoJoão Francisco Gorita, o pai 
dos desalojados, em 1993, e a Isabel 
José Ricardo da Cruz, a primeira 
esposa e madrasta das vítimás do 
despejo, há menos de ano e meio, o 
que, no entender dos peritos em 
matéria de Direito, que invocam a lei 
em vigor, constitui burla por de-
fraudação. 
Já o segundo questionava como era 
possível o processo, que desembocou 
no despejo executado dos herdeiros da 
casa, ter durando menos de sete meses, 
quando a diligência do expediente 
implicava a venda, o cadastro do 
referendo na Conservatória do Registo 
Predial ou à Comissão Nacional para 
Venda do Património Habitacional do 
Estado (CNVPHE) e outros 
procedimentos que, na ocasião, os 
defensores preferiram não mencionar.  
O Aditamento à queixa-crime que 
chegou a redacção deste semanário 
coloca em relevo os documentos 
emitidos em fraude à lei, nomeada-
mente o Despacho da CNVPHE que 
aprova o processo de compra e venda 
do imóvel, o Guia de pagamento da 
casa, bem como o Termo de quitação 
número 158/09, conforme consta no 
ponto três do referido documento, que 
deu entrada à Procuradoria Geral da 
República a 28 de Fevereiro de 2012.  
Dirigido ao Procurador da República, a 
nota coloca os denunciantes e lesados a 
requererem que seja requisitado à 
Comissão Nacional para Venda do 
Pàtrimónio Habitacional do Estado o 
processo que deu origem à compra feita 
por Isabel Ricardo José da Cruz, citada 
no ponto um do aditamento como a 
pessoa sobre quem recai 
essencialmente a suspeita da prática de 
actos criminosos denunciados, uma 
responsabilidade que não põe de parte 
funcionários colocados na CNVPHE, 
cuja identificação pode ser aferida 
através de documentos emitidos em 
fraude à lei, como faz referência o 
ponto dois do documento datado de 23 
de Fevereiro de 2012.  
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pessoa sobre quem recai 
essencialmente a suspeita da prática de 
actos criminosos denunciados, uma 
responsabilidade que não põe de parte 
funcionários colocados na CNVPHE, 
cuja identificação pode ser aferida 
através de documentos emitidos em 
fraude à lei, como faz referência o 
ponto dois do documento datado de 23 
de Fevereiro de 2012.  
 
A Velha Maka dos Terrenos 
 
Semanário Angolense  
10 De Março de 2012  
 
 
Dali, a caravana rumou mais para o 
interior do município, no sentido Norte, 
para as chamadas «reservas fundiárias 
do Estado» do Km 30. Num terreno to-
talmente agreste, que antigamente 
serviu para lavras de mandioca, ainda 

se podem ver diversas construções a 
invadirem o espaço, entre elas naves 
para fins comerciais, sem qualquer 
urbanização, nem preparação do 
terreno, em altos e baixos, cada uma no 
seu sentido.  
Em meio a pilares a demarcar as 
reservas fundiárias e tabuletas do GPL 
a proibir a construção particular 
naqueles espaços, há centenas de casas 
já habitadas, umas mais pequenas que 
as outras, de bloco e cimento e 
pequenas barracas de chapas de zinco. 
Sem alinhamento, sem demarcação de 
ruas, sem definição de espaço, tudo 
desordenado, uma autêntica confusão. 
As casas são de construção recente e, a 
maioria, estão marcadas a tinta 
vermelha com as iniciais «GPL».  
De acordo com Ana Alberto, moradora 
de uma das barracas de chapa, ao lado 
da qual o governador parou para 
conversar com a sua vizinha, também 
moradora de uma barraca de chapa, 
mas com diverso material de constru-
ção, como burgau, blocos e areia, 
aglomerados em frente, aquelas 
inscrições foram ali postas no ano 
passado, 2011, quando a Administração 
de Via na começou a demolir as 
construções, o que despoletara uma 
briga feia entre os fiscais e a 
população. «Nós compramos ô terreno: 
há quem comprou aos fiscais e outros 
compraram aos donos das lavras», 
explicou a senhora.  
Questionada sobre o preço e a 
legalidade da compra respondeu: «O 
meu marido comprou o terreno aos 
fiscais por dois mil dólares e eles 
passaram um papel. Os preços variam 
conforme o espaço e a pessoa que 
vende. Há quem paga muito caro. Os 
que se dizem donos das lavras também 
passam papel, porque eles dizem que 
estes terrenos são de família desde os 
tempos dos avôs e sempre foram lavras 
que passaram de geração para geração. 
Mas a Administração disse que esses 
papéis que temos não valem nada. 
Depois da confusão do ano passado, 
disseram-nos que nos vão dar casas em 



outro lugar, mas até agora não estamos 
a ver nada».  
O governador de Luanda, depois de 
conversar abertamente com uma 
moradora, que disse ter adquirido o 
terreno de um camponês, dono de uma 
lavra, mas estava tentando enganá-lo, 
motivo que fez Bento Bento lançar 
mais algumas piadas. Recebeu queixas 
de um outro morador, distante de toda a 
gente para que ninguém ouvisse.  
Em seguida, questionou Bento Soito, 
coordenador do Programa de 
Realojamento das Populações de 
Luanda (em situação de risco), que 
disse não saber como aquelas pessoas 
apareceram naquela reserva, porque até 
há bem pouco tempo passara por ali e 
não havia nada. Esta sua afirmação foi 
corroborada pelo administrador do 
mercado do Trinta. «É verdade, senhor 
governador, o chefe Soito tem razão. 
Há dias não havia nada aqui», jurou o 
homem, enquanto as senhoras aqui 
referidas diziam que já ali moravam há 
mais de dois anos.  
 
 
Ravinas Terão Solução 
 
Semanário Angolense 
10 De Março de 2012  
 
 
Depois de deixar as «reServas 
fundiárias» do Km 30, o governador 
deslocou-se à chamada Caop, onde as 
ravinas serão um dos principais pro-
blemas. A caravana do governador ao 
transitar pelo meio daquele bairro 
densamente povoado, foi motivo de 
estupefacção dos moradores que saíram 
à rua e iam gritando: «Queremos 
água», «Queremos luz»!  
Na área, cerca de duzentas famílias 
vivem ao redor de uma grande ravina, 
correndo o risco de verem as suas casas 
a serem engolidas por ela. Algumas 
delas já caíram e outras estão na 
iminência de seguir o mesmo caminho.  
Devido à estiagem que o país está a 
viver, com a falta de chuvas um pouco 

por todo o lado, principalmente na 
província de Luanda, a ravina da Caop 
parece um monstro adormecido. As 
crianças brincam lá, há diversos 
caminhos para transitarem de um lado 
para o outro e até está a servir de 
depósito de lixo.  
Porém, se acontecer uma chuvada, 
porque é a época delas e Abril 
aproxima-se, a situação pode derivar 
para uma tragédia. A ravina já existe há 
dois anos e o governador prometeu aos 
moradores uma solução rápida, porque, 
segundo ele, já há engenheiro a 
estudarem o problema. «É nossa 
preocupação resolver isto o mais rápido 
possível e assim faremos», prometeu.  
O trabalho de campo do governador 
terminou na administração municipal 
de Viana, onde reuniu com o elenco 
local e seus acompanhantes para o 
balanço final da visita.  
Realce-se que acompanharam o 
governador, todos os directores do 
Governo Provincial de Luanda, assim 
como o general Farrusco e a coman-
dante da Polícia, comissária Bety.  
 
Família ao Relento por Culpa da 
Requalificação no Cazenga 
Folha 8 
 
10 De Março de 2012  
 
 
 
A família em causa era moradora da 
residência 2666 que se encontrava 
defronte a Vala do Suroca, no 
município do Cazenga e tal como 
outras da zona foi demolida em virtude 
do Programa de Requalificação do 
Cazenga.  
Após as referidas demolições, os 
moradores foram transferidos para o 
Zango III, mas por alguma falha no 
processo a família de Fernando Miguel 
Katabe não foi contemplada por 
supostamente não constar na lista das 
moradias demolidas. Ou seja, continua 
no Cazenga, mas ao relento como 



consequência da demolição da sua 
residência.  
A família em causa conta que foram 
orientados a remover a mobília pela 
equipa da Unidade Técnica de 
Saneamento do GPL e assim fizeram. 
A residência foi, seguidamente, 
demolida, mas a foi impedida de subir 
aos meios de transportes que estavam a 
transportar os moradores para o Zango. 
Depois de alguns dias ao relento, a 
família decidiu ir por meios próprios ao 
Zango mas sem sucesso.  
Desta feita, continua a viver a mesma 
dificuldade, mas, desta vez, no Zango. 
“Estou a dormir na rua com a esposa e 
os sete filhos e nem se prontifica a 
resolver a minha situação”, desabafou 
Fernando Katabe. Como consequência 
da referida situação, reclama, perderam 
grande parte dos bens como são os 
casos dos “cadeirães, panelas baldes, 
lençóis e outros”. O Departamento de 
Unidade Técnica de Saneamento 
escusou-se a falar do assunto.  
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Governador provincial quer 
eliminar a venda ilegal de 
terrenos em Luanda 
 
Jornal de Angola 
13 de Março de 2012  
 
 
O governador da província de Luanda, 
Bento Bento, definiu, ontem, medidas 
rápidas para eliminar a venda ilegal de 
terrenos. A medida foi anunciada 
durante uma reunião, no Governo 
Provincial, com os administradores 
municipais e distritais.  
Durante a reunião, a grande precupação 
era travar a anarquia nas reservas 
fundiárias do Estado. Para a solução 
deste problema, o Governo Provincial 
vai contar também com ajuda da 
Polícia Nacional para apanhar os 



infractores, que muitos são apontados 
como funcionários das próprias 
administrações.  
O director provincial da Comunicação 
Social, Ladislau Silva, no comunicado 
final da reunião, informou que a zona 
sul da cidade de Luanda, sobretudo os 
Ramiros, constitui grande preocupação, 
porque a maior parte das reclamações 
são neste território.  
"Vamos começar a tomar medidas 
sérias para estancar e desencorajar este 
tipo de atitudes, existem muitos 
cidadãos que são burlados por pessoas 
que se intitulam membros do Governo 
Provincial, daí apelamos mais urma vez 
à nossa população para não comprar 
terrenos a pessoas singulares, porque 
quem está autorizado a fazê-lo é o 
Governo de Luanda através das suas 
administrações", alertou.  
A administradora de Cacuaco, Rosa 
Dias dos Santos, disse ao Jornal de 
Angola que no seu município também 
são visíveis as ocupações ilegais de 
terrenos que são reservas do Estado. 
Pediu aos munícipes para estarem bem 
informados sobre os locais onde 
compram terrenos, por isso, "evitem 
comprar terrenos a terceiras pessoas".  
A administradora do município de 
Belas, Joana Quintas, apontou as zonas 
do Ramiros, Barra do K wanza e da 
Camama como as que causam grandes 
preocupações.  
"Considero isto falta de respeito às leis 
do país, as pessoas não devem ocupar 
terrenos do Estado, é bem verdade que 
também estão envolvidos funcionários 
das administrações, mas esta situação 
vai terminar nos próximos dias", 
assegurou Joana Quintas.  
A administradora referiu ainda que no 
município de Belas está prevista a 
construção de um centro de formação 
pesqueira, para 600 alunos, uma 
medida que vai ser benéfica, porque vai 
formar e educar os jovens, para 
futuramente desenvolverem pequenas e 
médias empresas.  
A reunião extraordinária do Governo 
Provincial de Luanda também analisou 

o grau de execução do programa de 
acções de impacto social.  
 
 
 
Projecto de Urbanização dos 
Bairros Garante Condições de 
Vida Condigna 
 
Jornal de Angola 
14 De Março de 2012  
 
 
O director do Gabinete Técnico de 
Reconversão Urbana, Bento Soito, 
afirmou ontem, em Luanda, que os 
habitantes do município do Cazenga e 
dos distritos do Sambizanga e Rangel 
vão ter melhores condições de vida.  
Bento Soito, arquitecto de formação, 
falava num encontro de apresentação à 
sociedade do projecto de reconversão 
urbana do município do Cazenga e do 
distrito do Sambizanga.  
Lançado em 2010 pelo Presidente da 
República, José Eduardo dos Santos, o 
projecto de reconversão urbana, 
segundo Bento Soito, demonstra 
actualmente sinais visíveis de 
crescimento.  
O plano director contempla a 
construção de redes de abastecimento 
de água potável, drenagem de águas 
residuais, colocação de passeios, rede 
de iluminação pública e sinalização 
vertical e horizontal.  
O projecto é de reconversão, rea-
bilitação e reestruturação urbana, o que 
vai permitir a edificação de moradias 
do tipo T2 e T3 e edifícios de cinco 
andares.  
A construção, acrescentou Bento Soito, 
obedece aos padrões internacionais 
modernos, sendo 55 por cento da área 
destinada à habitação, 30 por cento 
para as vias públicas e 15 por cento 
para os equipamentos sociais e espaços 
verdes.  
O antigo vice-governador de Luanda 
para a área técnica referiu que o 
gabinete técnico tenciona interagir com 



os habitantes. A execução final do 
projecto está a cargo de uma empresa 
de Singapura denominada Surbana. 
“As suas estratégias de implementação 
e o modelo de gestão e manutenção 
adaptado à nossa sociedade, qúe é 
funcional, fazem com que os habitantes 
se sintam confortáveis”, sublinhou 
Bento Soito.  
Kectar Kulkarni, arquitecto da empresa 
Surbana, garantiu que os habitantes dos 
bairros que vão ser reconvertidos vão 
ter um padrão de vida mais elevado.  
“Vamos também construir espaços de 
lazer, escolas, centros comerciais e 
outros serviços que vão estar mais 
próximos dos cidadãos, sem que haja 
necessidade de se deslocarem de 
automóveis”, garantiu o arquitecto. Por 
sua vez, o administrador do Cazenga, 
Tani Narciso, alertou que deve existir 
articulação entre as empresas que vão 
desenvolver os projectos e as 
instituições do Estado.  
“Temos o exemplo das estradas que 
foram construídas recentemente e que 
hoje estão a sofrer alterações, porque 
estão a condicionar os trabalhos que a 
EDEL, a EPAL e os serviços de 
telecomunipações pretendem fazer”, 
acrescentou o administrador do 
Cazenga.  
Convidado a pronunciar-se sobre o 
projecto de reconversão urbana, o 
director do aeroporto de Luanda, Costa 
Lima, manifestou oposição à 
construção de prédios em algumas 
zonas do Cazenga e do Sambizanga, 
porque, a concretizar-se, pode pôr em 
perigo a população, porque a área é 
sobrevoada por aeronaves.  
 
 
 
BENTO BENTO EM SUPOSTA 
NEGOCIATA DE TERRENO  
 
FOLHA 8 
17 de Março de 2012  
 
 

O governador de Luanda Bento Bento 
está a ser acusado de se apossar de 
forma ilícita, através de uma série de 
expedientes burocráticos, de bens 
públicos, onde se incluem uma 
avultada verba em dinheiro que ronda 
os 18 milhões de dólares e mecanismos 
velados de coação institucional que lhe 
permitiram beneficiar dum gigantesco 
terreno em Icolo e Bengo.  
Fontes bem situadas colocadas no cora-
ção do GPL afinçaram a este semanário 
que desde que tomou posse o actual 
governador de Luanda Bento Bento, 
que é também o 10 secretário provin-
cial do partido maioritário na capital 
enveredou por uma política frenética de 
se apossar o mais rapidamente de tudo 
que lhe aprouver com vista a um 
emiquecimento fácil no mais curto es-
paço de tempo.  
«Ele tem medo das eleições e pensa 
que após estas será descartado rapida-
mente e portanto procura acaparar-se 
de tudo o que puder. No fim de Dezem-
bro de 2011 já tinha desviado cerca de 
18 milhões de dólares através de em-
presas ligadas a si e que alegadamente 
insinuo! em terem prestado serviços ao 
GPL. E uma técnica antiga de peculato 
onde o jogador e o árbitro são o mesmo 
sujeito. O governo, representado por 
ele, vende ou presta serviços, a 
empresas representadas pelo mesmo 
titular do cargo público. Na maior parte 
das vezes os tais serviços nem se 
realizam, mas o Governo paga, o que 
lesa em milhões o erário público » 
garantiu-nos a fonte que preferiu o 
anonimato.  
O apetite voraz do nóvel governador de 
Luanda é tal que em cada município 
que passa quer possuir terrenos nele 
como que transformando a capital 
numa coutada pessoal com o interesse 
público a ser engolido pelo interesse 
privado. Catete, localidade do novo 
município de Icolo e Bengo não esca-
pou à regra com a visita a Icolo e 
Bengo  
a transformar Bento Bento num dos 
novos fazendeiros daquela região com 



a aquisição para si de um gigantesco 
terreno por aquelas bandas.  
«O custo é quase zero porque a 
aquisição é feita no Estado. Aliás, não 
é compra é ordem. Quando ele chega 
ao município, manda procurar os 
melhores terrenos das redondezas e ai 
daquele administrador que não cumprir 
ou não escolher um bom terreno pode 
dizer adeus ao cargo. E uma forma de 
coacção. Em Icolo e Bengo ele ficou 
com um terreno que dá acesso ao rio. 
Primeiro ele, segundo ele, sempre ele, 
não há espaço para as populações! 
frizou a nossa fonte.  
Segundo as mesmas fontes vindas de 
Icolo e Bengo, Bento Bento orientou a 
disponibilização de um grande terreno 
e quando o administrador local deu a 
conhecer que o mesmo situava-se fora 
das proximidades do rio, Bento Bento, 
zangado, orientou que se arranjasse um 
outro próximo do rio, o que foi 
cumprido prontamente e na referida 
altura, o governador de Luanda, disse 
que ficaria imediatamente com os dois 
terrenos.  
Descontentamento geral na comissão 
provincial de redimensionamento em-
presarial  
A passada do antigo dirigente da 
CUCA que agora catapultou-se a 
membro do BP do MPLA é tão grande 
que também visa privatizar para si, a 
actual sede da Comissão Provincial de 
Redimensionamento Empresarial, o 
que tem levantado um clima de 
crispação com os funcionários da 
instituição que se encontram 
estupefactos com o desiderato do 
governador de Luanda de desaloja-los 
do seu local de trabalho para tornar a 
sede da instituição em sua propriedade 
privada.  
«Alguém tem que fazer alguma coisa 
para travar o apetite deste homem 
senão quando o País acordar é o caos 
total em Luanda. Tudo o que é negócio 
o homem quer meter o bedelho, 
inclusive até em património do Estado. 
Estamos na disposição de escrever uma 
carta ao chefe do Estado e as instâncias 

superiores do MPLA para que tomem 
medidas contra a postura arrogante de 
Bento Bento que está a provocar uma 
série de obstáculos ao desenvolvimeto 
da cidade, porque ele não respeitava 
nada  ejulga-se todo poderoso, por isso 
todos tem medo até de denunciar as taís 
práticas !» rematou o nosso 
interlocutor.Sendo os funcionários o 
objectivo de Bento Bento é fazer da 
referida sede seu património pessoal, e 
vias disso obter rendimentos 
financeiros. 
« governantes assim querem resolver 
os problemas do povo ou os seus 
próprios problemas!», interrogam-se os 
trabalhadores que tambem estão 
agastados com a direcção que 
sengundo eles nada faz para impedir os 
atropelos do governador restando 
mesmo a soluçâo de apelar ao chefe de 
estado. 
Bento Bento é acusado de nâo ouvir e 
nem partilhar responsabilidades com os 
seus vices desvalorizando os seus 
pontos de vistas e sua colaboração além 
de ter um elevado défice de visão e de 
metodologia administrativa. 
 
 
 
Ilegal de Terrenos Soma e Segue 
no Kifica 
 
Semanário Angolense 
17 De Março de 2012 
 
 
A venda ilegal de terrenos, por parte de 
. elementos ligados à Fiscalização, 
mesmo em zonas consideradas de risco, 
tem estado a prosperar na zona do 
Kifica, um dos bairros mais recentes do 
município de Belas.  
Projectado para auto construção 
dirigida, o Kifica corte sérios riscos de 
vir a transformarse num «guetto», a 
avaliar pela anarquia lá reinante em 
termos de construção civil.  
Apesar das advertências feitas 
recentemente pelo governador de 



Luanda, Bento Bento, sobre este 
assunto, as negociatas de espaços tem 
estado a gerar conflitossfazer interesses 
imobiliátos entre os compradores, já 
que alguns fiscais, movidos pela sede 
do vil metal, chegam a vender o mesmo 
terreno a duas ou três interessados.  
A ganância pelo dinheiro é de tal sorte 
que os referidos negociantes não se 
coíbem também de vender espaços 
junto a vala de drenagem de águas 
pluviais. 
Depois de se ter estreitado algumas 
ruas para permitr a construção de casas, 
este jornal constatou no terreno que 
algumas ruas foram cortadas com o 
mesmo objectivo ou seja, para 
satisfazer interesses imobiário. 
Alguns moradores desse novo bairro 
estão igualmente preocupados com um 
muro de vedação no cruzamento de 
acesso à futura subestação da EDEL, 
por «constituir um perigo aos 
automobilistas, pois limita a sua 
visibilidade». 
«Esta obra já tinha sido embargada, 
tendo o primeiro muro de vedação sido 
derrubado, mas há poucas semanas, ele 
foi novamente autorizado a construir. 
Suspeito que ele tenha subornados  
alguns fiscais. Só pode!», atira um 
morador da zona. 
 
 
 
 
EXECUTIVO DEVE REAGIR 
 
SEMANÁRIO FACTUAL 
17 Á 24 DE MARÇO 
 
ada a requalificação da cidade de 
Luanda, em curso desde há alguns 
anos, concretamente logo à paz 
conquistada em 2002, moradores de 
distritos da capital estão a ser 
transferidos para zonas periféricas, 
depois de serem retirados das áreas de 
nsco.  
Esta medida adoptada pelo Executivo 
foi do agrado dos beneficiários que 

ganharam habitações com melhores 
condições.  
Esses aglomerados populacionais 
foram instalados nos Zangas 1,2,3 e 4, 
em Viana, onde a situação não é de 
todo agradável, porque a vivência aí é 
ainda pouco satisfatória.  
Isso porque, se os beneficiários saíram 
das zonas de risco onde construíram 
habitações precárias, de chapa de 
zinco, de papelão e de blocos de ci-
mento sem serem rebocados, as novas 
moradias estão sem água potável e com 
energia eléctrica irregular.  
a que chama a atenção dos interessados 
nas novas zonas de acolhimento, par-
ticularmente nos Zangas, é que os 
moradores encontraram melhorias 
visíveis, como asfalto de ruas, mas a 
água e a electricidade são "pavões", 
quer dizer, somem quando menos se 
espera.  
Aliás, nenhum morador se sente feliz, 
porque de manhã cedo tem de cal-
correar as ruas dos bairros a fim de 
encontrar um pouco de água para os 
seus afazeres, gastando dinheiro 
quando a rede da EPAL deveria conter 
água ininterruptamente.  
Estranho também é o facto dos novos 
bairros surgu:em sem que as au-
toridades as visitem posteriormente 
para saberem se os moradores vivem 
com tod~s as condições dignas.  
E preciso dizer que os ex-moradores 
das zonas de risco são também seres 
humanos e têm de ser tratados com 
dignidade, pois, deveriam receber casas 
com água potável, com rede eléctrica e 
com melhor acabamento, dado que o 
chão é bruto e sem quintal definido, 
ficando essa tarefa a cargo do novo 
inquilino.  
Sucede que estes moradores, a maioria 
sem recursos para se sustentar, acabam 
por vender as suas casas a alguém de 
posses, voltando, quase sempre, às 
antigas zonas onde viviam, na 
expectativa de conseguirem outras 
habitações sociais.  
Empreiteiros executam obras sem 
planificação  



Desconhece-se se os empreIteIros 
trabalham sem orientação superior, 
pois, as casas são entregues antes 
mesmo de serem construídas infra-
estruturas sociais, como escolas, 
hospitais, centros de lazer, arborização 
e jardinagem, tornando-se os 
moradores objectos que não adoecem, 
sem sede, sem comida e sem estudo.  
Porque, a serem pessoas, a dignidade 
só acontece quando são providenciadas 
infra-estruturas de apoio, uma vez que, 
sem estas, a existência de bairros perde 
sentido.  
Ademais, os transportes públicos não 
beneficiam as novas centralidades, mas 
apenas taxistas e gente sedenta de 
dinheiro, por estar desempregada ou 
sem recursos, transportam os 
moradores para onde eles querem.  
Daí que, após a construção, por 
empreiteiros estrangeiros, de novos 
bairros ou de edifícios para 
centralidades, o Executivo deveria 
enviar responsáveis para constatar se 
todas as condições estariam criadas 
antes da transferência de moradores de 
zonas de risco para ,novas áreas habita-
cionais.  
Aliás, é um paradoxo criar bairros sem 
infraestruturas sociais e enviar 
moradores para as casas sem, essa 
prerrogativa.  
E que, sem escolas, sem hospitais, sem 
lojas de referência e sem jardins, 
nenhuma urbanidade pode ser 
considerada, porque viver com 
dignidade é ter os meios necessários à 
volta, sempre e quando for precIso.  
O que se nota é que parece haver pressa 
em "despachar" as pessoas para os 
Zangos, em nome da requalificação de 
Luanda, sem primeiro se criarem infra-
estruturas necessárias, confrontando-se 
os habitantes com um dilema: onde 
encontrar água,  
 
energia eléctrica e outros serviços 
sociais?  
Uma nota de realce vai para o governo 
provincial de Luanda que, através dos 
seus parceiros de limpeza e 

saneamento, procede à recolha de lixo 
nos novos bairros dos Zangos.  
Neste capítulo, as queixas dos 
moradores são nulas, pois, reconhecem 
que, apesar da falta de água e de 
energia, a higiene faz morada nas 
novas centralidades dos Zangos.  
No entanto, sem que medidas 
veementes sejam adoptadas pelo 
Executivo, os Zangos continuarão sem 
água e com energia eléctrica deficiente, 
quando se sabe que qualquer projecto 
habitacional, por si só, não satisfaz o 
mais interessado, nomeadamente 
aquele que aprendeu que, sem água não 
há vida, sem saúde não há povo e que 
um país se faz com homens e livros, e 
que a escuridão somente é favorável 
aos amigos do alheio  
 
 
 
Querem a Minha Casa 
 
A Capital 
17 De Março de 2012  
 
 
A velha Teresa pedro, natural de 
Malange, conta 84 anos de vida. Mora 
na rua da antiga VIIIª Esquadra da 
polícia acional, ao Prenda, numa 
residência herdada de sua mãe há pou-
co mais de 40 anos.  
Entretanto, há dois anos, o sossego dela 
está a ser perturbado. Tudo porque, 
para seu espanto, de repente apareceu 
outra senhora, por sinal, também com o 
nome de Teresa, a reclamar a 
titularidade da mesma casa e espaço 
circundante.  
A confusão começou de forma ténue 
em 2010. Contudo assumiu contornos 
mais sérios no ano corrente, ao ponto 
de se registarem actos de violência, 
protagonizados, alegadamente, pela 
dona Teresa acabada de aparecer.  
“Fui invadida por um grupo de jovens, 
mandados pela dona Teresa que alega 
ser a dona da casa. Os jovens chegaram 
aqui e começaram a partir o anexo que 



está em construção”, queixou-se a 
anciã.  
Segundo ela o grupo de jovens 
agressores tirou as chapas, puseram os 
blocos fora de casa e, como se não 
bastasse, fotografaram a velha sem se 
saber para que fins.  
“Até ao momento não sei qual será o 
efeito dessa fotografia”, exclamou a 
velha Teresa Pedro, para depois acres-
centar que quando a invasão começou, 
ela nem sequer estava em casa.  
“Encontrei-os já em plena acção. 
Recorri à Polícia, mas quando vieram, 
puseram-se à favor da senhora Teresa. 
Já não queriam ouvir nada que eu 
falasse”, deplorou, manifestando-se 
intrigada quanto as razões que susten-
tam a pretensão de dona Teresa, tendo 
em conta que ela, a velha, quando lá 
chegou só havia lixo e capim que fez 
questão de remover até estar como se 
encontra agora.  
“Capinei tudo isso. Hoje ela vem dizer 
que o espaço lhe pertence!”, manh 
festou, convencida de que tal só pode 
estar a ser possível, porque a outra 
Teresa conta com cumplicidade do 
departamento da Fiscalização da Ad-
ministração municipal da Maianga.  
A velha sustenta a sua convicção 
baseando-se no facto de, depois de 
receber uma notificação da Administra-
ção municipal da Maianga a solicitar a 
comparência dela fazendo-se acompa-
nhar do documento comprovativo da 
titularidade do espaço em litígio, mais 
a licença da obra do anexo, os agentes 
da Fiscalização mostraram-se, clara-
mente, cúmplices de dona Teresa.  
“Recebi notificação no dia 01 de Março 
para responder na Administração 
municipal da Maianga, onde deveria 
contactar com os senhores Pinto Bunga 
e Artur Montenegro. Fui e disseram-
me' que eu tinha de deixar a casa”, 
relatou a velha Teresa Pedro, acrescen-
tando que a outra Teresa está segura na 
expropriação da casa, porque, para 
além da protecção que a Administração 
lhe dá, conta com o apoio de um irmão 

que, alegadamente, está a frente do 
processo.  
“Eu como não tenho ninguém que me 
defenda e, sabendo que sou velha, por 
isso é que estão a fazer isso”, lamentou, 
desesperada Teresa Pedro.  
Sente-se injustíçada, porque exibe um 
documento que, apesar de antigo, dá-
lhe hipóteses de ser sim, dona da 
residência em litígio. Já a outra Teresa, 
de acordo com a velha, não possui um 
só comprovativo da titularidade da 
mesma e, a Administração sabe disso.  
A única testemunha de velha Teresa 
Pedro, é Luís Joaquim Brás, neto dela, 
mas que já não vive com a avô. De 
acordo com ele, este problema remonta 
bastante tempo, tendo começado em 
2010 quando receberam a primeira 
notificação da Fiscalização da Admi-
nistração da Maianga.  
De lá para cá, a situação tende a ser 
mais aflitiva a partir do momento em 
que só neste mês de Março, receberam 
duas notificações.  
 
“Depois de eles terem invadido a casa 
da minha avô, começamos a ver que a 
coisa estava a ficar séria”, constatou, ao 
notar que, ainda assim, até ao momento 
não recorreram a mais outra instância, 
depois de participarem à polícia que, 
em seu entender, também não fez nada.  
“Simplesmente estão do lado da 
senhora Teresa”, sublinha Luís Brás, 
para a seguir enfatizar dizendo que a 
avô vive lá desde 1970 e que a casa foi 
deixada pela mãe dela, no caso, pela 
bisavô de Brás.  
“Desde aquela data nunca vimos 
ninguém a reclamar pelo terreno. Hoje 
é que ela aparece a dizer que o espaço 
lhe pertence?”, interroga-se o jovem.  
“Exigimos um documento, pelo menos, 
que comprovasse que ela é, de facto, 
dona do espaço”, mas a resposta da 
dona Teresa dizia, simplesmente, que 
não tinha documento, porque os que 
tinha haviam-se perdido.  
“Então, daí não aceitei falar mais com 
ela, porque ela mostrava ser uma 



usurpadora”, mesmo assim, atesta Luís 
Brás, a senhora não desistiu.  
“Voltou outra vez com o seu bando de 
jovens numa altura em que a velha 
estava aqui sozinha. Invadiram a casa 
toda, partiram algumas paredes da nova 
construção, tiraram toda a vedação de 
chapa que a velha colocou para fechar 
o quintal e, fugiram”, testemunhou, 
acrescentando que foi daí “recorremos 
à Administração municipal da 
Maianga”.  
“Notamos então, a partir .do 
comportamento de certos fiscais, que 
estavam do lado da senhora Teresa, 
mesmo sem apresentar qualquer do-
cumento”, porque, “eles próprios, 
mesmo assim, passaram um documento 
que autoriza dona Teresa de vir fazer a 
construção”.  
“Desta vez quando fomos à Admi-
nistração ela mostrou um papel que a 
autoriza a construir, mas ela não tem 
nenhum documento que comprova que 
este espaço lhe pertence”, afirmou Luís 
Brás, indignado com a postura 
cúmplice dos fiscais numa demons-
tração de puro proteccionismo a um 
ilegal, no caso, para ele, dona Teresa.  
“Como é que se justifica isso se a Ad-
ministração, enquanto representante do 
Estado, não se baseia na vertente de 
documentação para clarificar as coisas, 
simplesmente, vai a favor da senhora 
indocumentada?”.  
 
Fiscais são coniventes da situação 
 
Luís Bráz acompanha o caso de sua 
avô com dona Teresa desde os 
primórdios. Ambas nãosão tão 
desconhecidas assim, pois, de acordo 
com Bráz, são vizinhos de bairro. 
Tanto é que, a avô Teresa chegou a 
conhecer a mãe de dona Teresa, 
entretanto, já falecida.  
De acordo com a fonte, dona Teresa, 
considerada agora “usurpadora do 
espaço” pelos lesados, já não mora no 
bairro onde, aliás, possuem uma casa, 
também, herdada de sua falecida mãe, 

deixando nela como inquilino seu 
irmão.  
“No principio, pensávamos que ela era 
uma doente mental. Mas quando 
começamos a ver as reclamações 
constantes da velha demos conta de que 
era coisa séria”, afirmou, quando dava 
conta de que “nunca fomos dar 
participação; ela sempre é que vem 
incomodar e trás papeis”.  
O neto da velha Teresa Pedra confir-
mou que os documentos na posse da 
avô precisam, realmente, de ser actua-
lizados já que, “os fiscais disseram que 
os mesmos são inválidos, porque nós 
ainda não os renovamos”.  
“Eles disseram que, já que os nossos 
documentos não justificam nem ela (a 
dona Teresa), também tem.docu-
mentos, então, a opção seria vender a 
nossa casa”, revelou o jovem, que no 
entanto contraria a intenção da 
Administração dizendo que, “não se 
justifica uma decisão dessas depois de 
décadas de titularidade”.  
“Se pretendem receber a casa da minha 
avô, então, indemnizem-na e fiquem 
com todo o sítio. Vamos procurar outro 
lugar para ela”, assumiu, desesperado, 
o neto de velha Teresa pedro. 
A velha Teresa Pedro está aflita, por 
isso, pede que o Governo provincial de 
Luanda, a organizaçãoda Mulher 
Angolana, OMA, que intercedamjunto 
da Administração da Maianga, no 
sentido de resolverem o litígio que, em 
boa verdade, não tem razões lógicas 
para existir, já que, ela tem em sua 
posse um documento de há anos que 
lhe dá a titularidade do espaço que 
ocupa há 40 anos.  
 
 
Autor da notificação disse que 
não fala 
 
Depois de recebermos o caso da 
situação em tratamento, a nossa 
reportagem procurou; em primeiro  
Pelo facto de já não estar a residir no 
bairro onde está a velha Teresa pedro e, 



onde também a primeira tem casa 
enquanto co-herdeira de seus pais, não 
nos foi possível.  
Ainda assim, sabendo que o irmão da 
mesma, senhor Zito, alegadamente, 
pertencente à Força Aérea de Angola, 
(FAN), é o actual inquilino da casa 
onde morou dona Teresa e que, 
segundo as nossas fontes tem 
conhecimento da questão, fomos à 
residência dele no afã de obter seu 
parecer.  
Por ironia do destino, também, não o 
encontramos.  
E não ficamos por aqui. Precisamos e 
fomos à Administração da Maianga, 
para igualmente sabermos o parecer da 
repartição da Fiscalização sobre o 
assunto. Igualmente, não fomos bem 
sucedidos, apesar de termos encontrado 
o senhor Artur Montenegro, um dos 
mencionados no “Aviso de 
Notificação” à velha Teresa pedro, da-
tada de 01 de Março de 2012, como 
pertencente à área técnica, não obstante 
ser o assinante da referida notificação.  
Paradoxalmente, solicitado a pro-
nunciar-se sobre a questão, Monte 
negro limitou-se a dizer que não tinha 
autorização para falar, e que para 
conseguirmos que o fizesse, tínhamos 
que pedir autorização mediante o 
endereço de uma carta à direcção dele.  
Envidados estes esforços, nada nos 
restou senão a publicação do caso, já 
que, em causa está a inquietude de uma 
anciã octagenária.  
Se na verdade ela está na posse de um 
documento que data dos tempos dos 
comissariados, pela idade e a viver 
sozinha, perante a situação com a qual 
se depara hoje, competeria a própria 
Admnístração, num sentido 
pedagógico, encaminhar a velha para a 
área competente e, ajudá-la a actualizar 
os documento. 
Uma atitude destas teria maior impacto 
do que aquela em que são os fiscais a 
depreciarem a velha, única possuidora 
de comprovativo de titularidade, em 
benefício de outra senhora que, mesmo 

não tendo um só documento, invadiu a 
casa da velha e fez desmandos.  
 
 
 
 
 
Famílias residentes em zonas de 
risco beneficiam de terreno 
para construção  
 
Jornal de Angola 
22 de Março de 2012 
 
 
Várias famílias que residem em zonas 
de risco ou próximo das valas de 
drenagem das águas pluviais, nos 
arredores da cidade do Sumbe, em 
breve têm acesso a terrenos nas duas 
reservas fundiárias identificadas para a 
construção dirigi da de residências, no 
âmbito do Plano Nacional de 
Habitação.  
O facto foi revelado segunda-feira no 
Sumbe pelo administrador municipal, 
Sebastião Daniel Neto, no termo de 
uma visita inserida no levantamento 
topográfico e reordenamento das duas 
áreas identificadas das reservas 
fundiárias do município, onde está 
prevista a construção de mil 
residências.  
O administrador disse que as famílias 
contempladas nas reservas fundiárias 
são aquelas cujas habitações,são 
demolidas, de forma a facilitar os 
trabalhos das empresas de construção a 
quem foram adjudicadas as obras de 
construção das referidas habitações do 
modelo T 2 e T 3, independentemente 
das condições e dimensões da casa que 
for demolida.    
Sebastião Daniel Neto disse que apesar 
de ter terminado o prazo para 
aquisiçãüde um terreno numa das 
reservas fundiárias, os cidadãos 
interessados numa parcela para 
construção dirigida devem dirigir um 
pedido à adminl~tração municipal 
através de um requerimento onde 



constam todos os dados pessoais, para 
em fase posterior  abrangido.  
O administrador mostrou-se insatisfeito 
com a atitude pouco dignade muitos 
munícipes que continuam a destruir o 
bem público, fazendo alusão a uma 
rotura efectuada ilicitamente,na 
tubagem de distribuição dc água potávd 
ao hairro do Chingo.  
O responsável apelou aos cidadàos para 
evitar actos do género, que mancham a 
imagem do Executivo, que tudo tem 
feito para minimizar os principais 
problemas que ainda afectam a 
população e pediu também aos técnicos 
do Instituto Nacional de Ordenamento 
doTerritório e Instituto Geográfo Ca-
dastral de Angola a serem mais 
Célebres na estruturação deste 
processo.  
A visita; enquadrada narequalifi-. 
cação a que o município está a ser j 
submetido. contou com a presença . de 
uma equipa constituída portécni- 1 cos 
l.ocais do Instituto Nacional de 
Ordenamento do'lerritório.lnstituto 
Geográfico e Cadastral  Angola e das 
obras públicas.  
 
General apodera-se de espaço 
público  
 
Novo Jornal 
23 de Março de 2012 
 
 
 
Os moradores do largo frei João 
Cavasee, localizado na Ingombota, por 
detrás da Igreja Pentecostal do Sétimo 
Dia estão agastados, com as obras do 
hotel Katiavala propriedade do general 
Ledy. O empreendimento está a causar 
sérios transtornos aos residentes das 
vivendas e do edifício vizinho que 
acusam o oficial de apoderar-se de um 
espaço público para fins lucrativos. 
Apesar de recusar prestar escla-
recimentos sobre as queixas, o 
proprietário do hotel acabou por soltar 
um desabafo: "Não sou o único".  

Os moradores queixam-se das fossas 
das residências, que foram bloqueadas; 
do parque de estacionamento, que ficou 
limitado devido ao enorme gerador do 
hotel; e do fumo do gerador que põe 
em risco a saúde pública. Denunciam 
ainda a obstrução de uma das entradas 
de acesso ao prédio, a construção na 
lavandaria de um escritório a falta de 
canalização para as águas e esgotos do 
hotel, que vão parar à casa dos 
moraaores e aos espaços públicos.  
De acordo com os moradores, o general 
começou a fazer as obras do 
empreendimento dentro dos limites da 
sua propriedade, numa área pertencente 
a duas vivendas que comprou. Com o 
andar do tempo, foi-se apropriando do 
espaço, adicionando às obras mais 60 
metros do largo onde se encontravam 
as fossas das sete residências, sem 
apresentar qualquer documentação. 
Esta situação, segundo os queixosos, 
criou sérios problemas na evacuação 
das águas dos esgotos. "Temos as casas 
todas entupidas, não sabemos o que 
fazer", frisou um morador que preferiu 
o anonimato, salientando que, por 
conta disto, ele e os vizinhos se viram 
obrigados a cavar as fossas nos seus 
quintais.  
 
ESTACIONAMENTO E 
LAVANDARIA OCUPADOS  
 
Outra grande preocupação prende-se 
com o facto de o general ter instalado 
um grande gerador no meio do largo, 
limitando muito o estacionamento. 
"Além disso, jorra muito combustível 
que está a dar cabo do pavimento que 
nós asfaltamos, e com a agravante de 
que espalha muito fumo", notam.  
"Com ou sem energia da rede pública, 
o gerador não pára de funcionar", 
lamentam. Contactado o chefe da 
fiscalização, Joaquim Maradona, este 
mostrou-se surpreso com a situação, 
negando que os moradores tenham 
apresentado alguma queixa. "Para nós, 
este caso é novo. Não temos nenhum 
registo".  



Uma das moradoras que também pediu 
anonimato afirma que já perdeu as 
esperanças em relação à acção da 
fiscalização. "Já tentei várias vezes 
contactar a fiscalização, eles dizem que 
já fizeram a notificação e disto não 
pássam", frisou.  
O general Ledy recebeu o Novo Jornal, 
mas recusou pronunciarse sobre o 
assunto, alegando não estar autorizado 
a prestar quaisquer declarações à 
imprensa. Face a alguma insistência, 
ironizou: "Não sou o único. Há tantas 
obras deste género na cidade e só vêm 
ter comigo!"  
 
 
Administração do Kilamba 
Kiaxi embarga obra que 
Licenciou por suposta pressão 
 
Jornal O País  
23 de Março de 2012 
 
 
A dministração do Kilamba Kiaxi 
embargou uma obra que havia li-
cenciado, por suposta pressão de um 
dos lados envolvidos num litígio, na 
rua Teixeira Lopes, no bairro do Neves 
Bendinha, denuncia a cidadã Fátima 
Barreiro Jungo.  
A cidadã conta que adquiriu há alguns 
anos uma casa de madeira na rua 
Teixeira Lopes,com as dimensões de 
181.80 metros quadrado, e que a 
destruiu para construir no mesmo 
espaço uma residência mas o seu 
vizinho, que habitualmente encostava 
os seus carros ao lado da antiga 
residência, recusa perder o espaço para 
o novo proprietário. Fátima Jungo 
explicou que cedeu um espaço 
suficiente para o vizinho continuar a 
estacionar, apesar de não ser obrigada a 
isso pois o terreno é dela, mas este 
não.se contentou com as dimensôes do 
espaço e conseguiu que administração 
do Kilamba Kiaxi embargasse a sua 
obra, sem razão aparente. A 
administração, que licenciou a referida 

obra através da licença KK 0ll/2012, 
passada no dia 23 de Janeiro deste ano, 
embargou a obra sem ter ouvido a 
cidadã, diz a mesma. No entanto, no 
dia 13 de Março de 2012, foram 
convocados ela e o marido João 
Andrade Jungo para serem ouvidos 
pela administração mas o administrador 
mostrou-se indisponível, evocando que 
estava em reunião.  
A senhora e o marido dizem que o 
vizinho goza de influência junto da 
administração, razão porque conseguiu 
que fosse embargada a obra, mesmo 
tendo aprovado e legalizado todo 
processo, incluindo escritura do 
contrato promessa de constituição de 
direito superfície"  
O PAÍS foi ouvir a administração do 
Kilamba Kiaxi mas dizem não ter 
autorização para falar à imprensa, 
solicitando a seguir uma carta com a 
exposição do assunto.  
 
 
 
Luiana recebe moradores 
Jornal de Angola 
28 de Março de 2012 
 
 
 
 
O governo da província do Kuando-
Kubango tem já criadas as condições 
mínimas para, a partir do próximo mês 
de Maio, dar início ao processo de 
transferência de centenas de pessoas 
que vivem nas matas para a nova sede 
comunal de Luiana que está a ser 
reconstituída numa zona que fica a 30 
quilómetros da aldeia da Jamba, 
município do Rivungo.  
Na nova sede de Luiana, o governo 
inaugurou uma escola de três salas, 
duas casas para albergar os quadros e 
um posto de saúde com uma 
enfermaria, área de tratamentos, 
farmácia e cozinha, empreendimentos 
que custaram aos cofres do Estado 73 
milhões de kwanzas.  



A comuna de Luiana tem três furos de 
captação de água subterrânea, 
equipados com motores alimentados 
por placas de energia solar, que 
bombeiam para tanques de dez mil 
litros e servem, por gravidade, os 
chafarizes construídos para abastecer a 
população.  
O director provincial de Energia e 
Águas, Filipe Sabino, inaugurou 
também quatro sistemas idênticos na 
aldeia da Jamba, zona que serviu 
durante muito tempo de acampamento 
da UNITA, equipado e mantido pelo 
regime racista de Pretória. Na 
localidade, a população passa a dispor 
de água potável, desde a saída dos sul-
africanos.  
Executados no período de 30 dias, os 
projectos enquadram-se no Programa 
Água para Todos" e custaram aos 
cofres do Estado 63 milhões de 
kwanzas. Os empreendimentos fazem 
parte da estratégia do Executivo que 
visa melhorar o nível de vida das 
populações.  
O director Filipe Sabino esclareceu que 
o "Programa Água para Todos" 
começou a ser executado em 2008, no 
Kuando-Kubango, e disse que até agora 
foram já investidos 700 milhões de 
kwanzas na construção de 89 pequenas 
estações de captação de água potável, 
73 furos de água equipados com 
bombas e três sistemas convencionais 
de tratamento e distribuição de elevada 
capacidade .  
Cristina Capapo, administradora 
comunal de Luiana que superintende 
também na aldeia da Jamba, disse que a 
população passou a ter água potável 
com abundância. Realçou também a 
construção da escola e do posto médico 
na sede provisória de Luiana que vai 
também beneficiar a população da 
Jamba, porque, argumentou, antes estas 
infra-estruturas de carácter definitivo 
não existiam e os serviços de saúde e 
de educação funcionavam em locais 
improvisados como casas de pau a 
pique, debaixo das árvores ou em 
tendas.  

"Trabalhamos no sentido de darmos 
maior dignidade à nossa população, 
com a construção de novas infra-
estruturas sociais e económicas", disse 
o responsável.  
Os constantes ataques dos elefantes às 
culturas da população também constam 
das preocupações da administradora 
comunal.  
 
 
 
Hospedeira da TAAG vende 
casa a duas pessoas 
 
Jornal Continente 
30 de Março de 2012 
 
 
O processo, sob o nº 244/l0 está enga-
vetado, há mais de seis meses, na 3ª 
Secção do Tribunal de Luanda, depois 
de há um ano ter ocorrido a primeira 
sessão de julgamento.  
A história remonta há cinco anos, 
quando Maria Augusta "Gugu" fechou 
negócio com a esposa do empresário 
Henrique Miguel "Riquinho", consub-
stanciado na venda de uma residência 
na Sagrada Família, em Luanda e que 
pertencia a mãe da vendedora.  
Na ocasião, a compradora havia adi-
antado 750 mil dólares, 50% do valor 
acordado, tendo Maria Augusta pas-
sado uma procuração que permitia a 
nova proprietária habitar já na casa, 
coisa que esta não fez no momento 
porque a mesma estava ocupada por 
cidadãos estrangeiros com as respec-
tivas rendas em dia.  
Ao que consta, passado algum tempo, 
"Gugu" viu-se tentada com uma outra 
proposta, apresentada por Mário An-
tónio, uma figura proeminente da di-
recção do MPLA, que na altura tinha 
sido apeado da campanha eleitoral 
daquela formação política, alegada-
mente, por actos indecorosos.  
Mário António duplicou o preço e Ma-
ria Augusta não olhou a meios, tendo 
passado outra procuração ao político. 



Esperava-se, no entanto, que ela de-
volvesse, pelo menos o dinheiro à 
primeira compradora, já que facturou, 
mesmo que fosse sem juros.  
Contrário a isso, a hospedeira da 
companhia aérea angolana de bandeira  
pôs-se ao fresco, tendo comprado 
várias residências, sendo uma com o 
número 28, no condomínio Ípico, no 
Benfica, em Luanda.  
Consta que, "Gugu" não terá agido 
sozinha, uma vez que, depois da parte 
lesada ter recorrido aos órgãos de 
justiça, mesmo assim o assunto foi 
mandado para as calendas gregas.  
Ao que se sabe é que a burladora conta 
com a protecção da procuradora Ras-
gado, esposa do senhor Rasgado da 
Federação Angolana de Andebol e, 
quiçá mesmo, de Mário António.  
Isto vem a propósito do facto de, mes-
mo depois de ter sido detida por crime 
de burla e obrigada a devolver o din-
heiro em causa, foi logo libertada, 
arrogando-se a não devolver os valores. 
Na altura em que o assunto começou o 
tomar contornos alarmantes, Maria 
Augusta contratou os serviços de Inglês 
Pinto, bastonário da Ordem dos 
Advogados de Angola, tendo este se 
retirado por ter notado as trapaças da 
sua cliente, bem como o envolvimento 
directo de pessoas "estranhas", como é 
o caso da procuradora Rasgado, que 
desde as primeiras horas a defendeu 
com garras, mesmo sabendo que se 
trata de uma burladora.  
O certo é que, não sendo a protecção 
que a burladora detém, através de pes-
soas, como a procuradora Rasgado, que 
deveria ter a missão de fazer cumprir a 
lei, "Gugu", teria, há muito tempo três 
cenários: devolver o dinheiro à lesada, 
com os respectivos juros, entregar uma 
nova casa ou estar na cadeia.  
 
Tribunal de Luanda faz vista grossa 
propositadamente  
 
Comenta-se à boca pequena que a pro-
curadora Rasgado terá feito jogos de 
bastidores no Tribunal Provincial de 

Luanda, razão porque o processo con-
tinua encalhado até agora, apesar das 
provas evidentes que a lesada possui e 
apresentadas naquela instituição.  
O "stand by" é uma artimanha para dar 
tempo ao tempo, por forma a que 
futuramente, o processo transite do 
fórum criminal para o cível aliviando 
assim Maria Augusta, que à luz da 
decisão que o tribunal irá tomar, ela 
pagará o dinheiro "a la vonte", como 
dizem os franceses, em parcelas insig-
nificantes.  
 
Caso vergonhoso  
 
Contactado o empresário "Riquinho", a 
partir do Brasil, onde se encontra em 
férias, tendo aproveitado a sua estadia 
para consultas médicas, disse que se 
trata de um caso já vergonhoso, por-
quanto, deveria ter sido resolvido há 
muito tempo, tendo em conta os factos 
favoráveis à lesada.  
Mesmo assim, deu o beneficio da 
dúvida e mantém confiança nas auto-
ridades judiciais, sobretudo a Procura-
doria-geral da República.  
"Riquinho" manifestou-se, por outro 
lado, optimista na resolução deste as-
sunto, o mais depressa possível, justi-
ficando que nos últimos dias a justiça 
angolana tem estado a funcionar.  
"Acredito também que a hospedeira fez 
mal  os cálculos e que a intenção dela 
era fazer com que o dinheiro que 
recebeu no segundo comprador, inve-
stir e arrastar o assunto para cinco ou 
sete anos para que o processo transite 
da área criminal para o cível, mas está 
enganada, porque a justiça vai funcio-
nar", disse o interlocutor, acrescentado 
que se o caso do empresário americano 
burlão foi resolvido, este também será, 
porque a culpa, nos seu entender, não 
pode morrer solteira.  
De acordo com a fonte, a burladora 
será obrigada a devolver o dinheiro, 
750 mil dólares, acrescidos dos re-
spectivos juros de 20%, devido ao 
tempo que está com os valores mon-
etários, cinco anos.  



De recordar que, os nossos esforços 
para contactarmos a hospedeira da 
TAAG, visada nesta mantéria, foram 
gorados, porque o seu telemóvel estava 
desligado.  
Não nos foi, igualmente, possível con-
tactar a procuradora Rasgado.  
 
 
 
ÁFRICA DEVE INVESTIR 
EM REFORMAS NO 
DOMÍNIO DE FUNDIÁRIO E 
DO CRÉDITO 
 
Jornal de Angola  
30 de março de 2012 
 
 
A África deverá investir numa reforma 
fundiária para melhorar o acesso das 
populações à terra, segundo o 
"Relatório Económico sobre a África 
de 2012", lançado em Addis Abeba.  
Da autoria da Comissão Económica das 
Nações Unidas para a Africa (CEA) e 
da União Africana (UA), o relatório 
observa que, apesar da Africa dispor de 
60 por cento das terras aráveis do 
Mundo, o acesso a terra, 
nomeadamente pelas mulheres, 
continua a ser um sério problema e a 
insegurança na ocupação impede os 
agricultores de investir o seu trabalho e 
os seus baixos recursos na tecnologia 
para melhorar e aumentar a 
produtividade dos solos disponíveis.  
"A necessidade de uma reforma 
fundiária é reconhecida, mas são 
raramente tomadas medidas sobre. isso. 
Este problema persiste apesar de países 
como a Etiópia experimentarem novas 
práticas de uso dos solos para reduzir a 
incerteza entre os agricultores", indica 
aquele relatório económico anual.  
Apesar de saudar o exemplo Etíope de 
certificação fundiária como um meio 
eficaz de melhorar as práticas de uso 
dos solos para reduzir a intromissão e 
melhorar a conservação, os redactores 
do relatório ressaltam que não existe 

nenhum modelo universal único de 
reforma fundiária que os países devam 
seguir de forma absoluta.  
Os tipos de propriedade fundiária em 
cada país são determinados por factores 
históricos e culturais, notando que 
"nem o velho sistema de propriedade 
das terras municipais nem a forma 
moderna de propriedade privada podem 
resolver de modo adequado o problema 
da penúria das terras, exacerbado pelo 
rápido aumento demográfico, por 
décadas de degradação e pelas novas 
ameaças das mudanças climáticas".  
"O controlo do Estado sobre as terras 
(exemplo da Etiópia) impede também o 
investimento e a produtividade, pois os 
pequenos fazendeiros ficam na 
incerteza", sublinha o relatório.  
 
Serviços finaceiros 
Por outro lado, o documento insta os 
países africanos  a instalarem os 
serviços financeiros nas zonas ruraís 
com vista a facilitar as trocas de bens 
de serviços e as actividades· comerciais 
em tais áreas.  
"A procura de serviços financeiros nas 
zonas rurais em África é grande, mas 
os provedores de tais serviços são 
muito poucos e até inexistentes", indica 
o relatório que adianta que, nos países 
onde existem, as instituições de micro-
crédito têm um alcance fraco devido à 
insuficiência dos seus capitais, e estão 
mais voltadas para os empréstimos à 
população rural do que para a 
mobilização da poupança desta 
população, para além de que as 
garantias exigi das desanimam os 
candidatos potenciais ..  
Os autores do documento dizem que o 
estatuto de subdesenvolvimento dos 
bancos rurais constitui um grave 
obstáculo à poupança e à prestação de 
serviços financeiros essenciais nas 
zonas rurais.  
Por isso, os governos são aconselhados 
a alargar a intermediação firianceiranas 
zonas rurais, pela liberalização do 
sector financeiro e bancário e pelo 
incentivo à concorrência entre os 



diversos fornecedores, nomeadamente 
as cooperativas de poupança e crédito, 
as associações de poupança e emprésti-
mos e os bancos comerciais nacionais, 
com vista a promover a com-
petitividade entre os produtores dos 
meios rurais, aproximando-as dos 
conceitos mais modernos, e estender os 
serviços bancários.  
 


