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Angolense - Como caracteriza 
a situação actual do município 
da Samba? 
Pedra Fançony (P.F.): A Samba possui 
características 
próprias, mas, no essencial, está na 
mesma situação que 
os demais municípios de Luanda. 
Grande parte do seu 
território é constituída pelo mar, o que 
leva a que muita 
gente sobreviva da pesca. Ainda temos 
o problema 
da 
pobreza, do lixo, das doenças mais 
frequentes como o 
paludismo e as diarreias 
agudas. Esta quadra melhorou 
ligeiramente com um programa iniciado 
em 2008 que 
consistiu na disponibilização de 5 
milhões 
de dólares. 
Quando recebemos a missão de dirigir 
o município 
foi-nos recomendada, 
fundamentalmente, 
a melhoria 
da qualidade de vida da população. 
Essa melhoria 
passa pela situação do abastecimento 
de água potável, 
energia e saneamento 
básico. Quanto à energia, Luanda 
depende da barragem 
de Capanga que, como sabemos, 
possui algumas limitações. 
Como o nosso município é 
o que está mais afastado 
geograficamente, tem sido o 
menos beneficiado não devido a 
alguma incúria, 
mas 
pela capacidade da barragem em si. 

No mes passado inauguramos 
mais de 20 postos de 
transformação (PTs) e prevemos 
chegar aos 30 até ao 
final do ano. O abastecimento 
de água também tende 
a melhorar, pois existe uma subestação 
em fase final no 
Benfica que deverá beneficiar 
os moradores de grande 
parte do bairro. Contudo, 
o grande problema deste 
município, que, entretanto, deveria 
constituir a sua 
riqueza, 
são mesmo os terrenos. 
Refiro-me à burla, ao 
garimpo e à venda ilegal de lotes do 
Estado. Este é, provavelmente, 
o maior problema na Samba. 
Angolense - Porquê que os terrenos 
constituem um problema 
constante? 
P.F.: Porque dá dinheiro! É preciso 
notar que, apesar de 
os terrenos existentes na Samba 
constituírem reserva do 
Estado, as pessoas talhonam 
sem autorização e, muitas 
vezes, usando indevidamente o nome 
da Administração 
e os símbolos da República. 
O que, aliás, é fácil de fazer 
por computador. As pessoas que assim 
agem usam indevidamente 
certos nomes. É evidente que se 
disseram que 
o fazem a mando, 
por exemplo, do administrador 
ou de 
outro responsável, 
as populações encolhem- 
se. 
Angolense - Mas quando se 
movimentam máquinas 
pesadas para talhonamento e abertura 
de ruas, a situação é 
grave, não? Tem havido detenções? 
PF - Certamente. Existem 
pessoas que foram presas 
em 
flagrante e as máquinas 
apreendidas. Acontece, porém, 
que a população tem-se queixado de 
que, pouco tempo 



depois, essas pessoas são restituídas 
à liberdade, Temos, 
gradualmente, 
apertado o cerco e posto cobro ao 
problema. 
Devo também notar que, raramente, 
essas situações 
têm a ver com as chefias. O garimpo 
movimenta 
multo dinheiro, logo, torna-se fácil 
trabalhar as pessoas, 
incluindo 
funcionários da Administração 
e das esquadras 
da polícia, 
que assim agem sem conhecimento do 
administrador, 
do comandante ou do procurador. 
Angolense - Sabe-se que este negócio 
gera efectivamente 
bastante dinheiro. Em quanto se estima 
as perdas 
para o 
Estado? 
P.E: Até certa altura havia a volta de 
oito mil lotes ilegais 
na Samba sendo vendidos no mínimo a 
8 mil dólares 
cada, o que totaliza algo como 64 
milhões de dólares. 
Sabe O que isto representa? 
É muito dinheiro. Com este 
montante pode-se mover montanhas. 
Possibilita 
aos seus 
autores encontrar funcionários venais. 
Angolense - Quando é que a 
Administração soube dessas 
negociatas? 
P.F.: Em 2008, mas, na altura, 
conseguiu-se estancar porque 
nesse ano o lote de 20 por 30 metros 
quadrados chegava a 
custar 25 mil dólares. 
Depois baixou para seis mil. 
Angolense - Essa situação aconteceu 
apenas no Benfica ou 
noutras zonas também? 
P.F.: Aconteceu apenas nas reservas 
do Estado no 
Benfica. Quanto ao resto, são 
situações em que existe 
um dono identificado que vende a sua 
parcela. 

Angolense - Quer dizer então que o 
Benfica é completamente 
reserva do Estado? 
P.F.: Exactamente. Mas temos de nos 
situar. Quem 
parte do controlo da polícia para a 
auto-estrada, tudo 
que ficar do lado direito, construído ou 
não, é reserva 
do Estado. Se bem que tenhamos 
também de distinguir 
o seguinte: existem pessoas que já 
possuíam casas ou 
terrenos 
naquela zona antes de vigorar o 
decreto 65/07. 
O próprio Estado, claro, determinará 
como agir nessas 
situações. Tudo o resto que esteja livre, 
lavra ou não, 
está num regime completamente 
diferente. Quanto ao 
caso dos camponeses, na minha 
opinião, o ideal seria 
que os mesmos se mantivessem nas 
suas lavras. Seriam 
intimados a abandoná-los à medida 
que o Estado fosse 
necessitando 
das parcelas, mediante, 
claro, o pagamento 
de indemnizações. 
Angolense - Não acha duro e dramático 
persistir na velha 
prática de partir-se casas de cidadãos, 
que fazem 
das tripas 
coração para erguer um teto? 
P.F.: Esta questão está em estudo. 
Mas se quer a minha 
opinião e, como o que pretendemos 
são bairros novos de 
estilo modernizados, 
aquelas casas que não contradisserem 
a nova arquitectura 
desejada, poderiam permanecer. 
De contrário, evidentemente que o 
Estado tomará 
as medidas que se impuserem. 
Abundam hoje casos de, 
por exemplo, anexos 
mal construídos, sem respeito pela 
distância entre o muro do quintal e a 
casa. Tudo isso é 
um pouco pesado. 



Por outro lado, é preciso ver que em 
alguns desses terrenas seria 
conveniente termos prédios 
no lugar de casas. Os prédios resolvem 
vários problemas. 
Num dado 
espaço, em que estejam seis casas, 
poderiam 
estar seis prédios e beneficiar maior 
número de populares, 
sobretudo 
jovens. Até por uma questão de 
economia 
de material. Existem edifícios de nove 
ou dez andares 
com capacidade para albergar 90 ou 
mais famílias. 
Logo, é necessário 
que as pessoas saibam 
que o combate 
contra o garimpo nas reservas do 
Estado é benéfico para 
a própria sociedade. Não se trata de 
nenhuma mania do 
administrador nem do Estado. 
O Estado está precisamente 
a considerar esses benefícios 
quando pretende ter 
as coisas organizadas. 
Angolense - Significa que quem possui 
um terreno 
no 
Benfica pode dormir atormentado? … 
P.F.: Neste momento as pessoas 
devem aguardar mais 
ou pouco. Há uma nova legislação a 
este respeito 
em 
preparação desde Maio último. 
Desaconselho, por isso, 
toda e qualquer pessoa a comprar 
terrenos em mãos de 
individuais, pois somente à 
Administração Municipal 
compete concede- 
los. E não o fazemos aos fins-de- 
-semana. Quem vai comprar terrenos 
no campo pode 
ter a certeza de que está a fazê-lo 
ilegalmente. Repito: 
a única forma é através da 
Administração. Mas é 
óbvio 
que para podermos vender 
precisamos receber do 

Estado e isto ainda não começou 
na Samba. Por outro 
lado, se optarmos todos pela via que se 
tem seguido 
corremos 
o risco de termos novamente 
musseques que, 
como sabemos, resultam de 
construções 
anárquicas que 
não permitem, inclusive, a construção 
de esgotos nem 
canalização 
de água. Quando se permite este tipo 
de 
construções 
os resultados são precisamente os 
musseques. 
Musseques não são, de forma 
alguma, a qualidade 
de vida que pretendemos garantir 
para os cidadãos. 
Angolense - Vários populares 
alegam que a lentidão e 
burocracia das nossas instituições 
encorajam a construção 
desordenada e ilegal. 
PF - De certo modo sim. Mas é preciso 
notar que estamos 
a empreender esforços para acabar 
com esta situação. 
O 
Estado sabe que os jovens carecem de 
casa e que enfrentam 
rendas insustentáveis. 
O que é bastante doloroso. 
Mas é exactamente o Estado que, 
sabendo dessa realidade, 
projectou a construção 
de 1 milhão de casas em 
multo pouco tempo, precisamente para 
retirar esse peso 
dos cidadãos, sobretudo 
dos jovens. Simplesmente, 
as 
coisas nem sempre resultam da 
maneira desejada. 
A 
esta altura poderíamos estar bem 
avançados, mas houve 
a crise económica e outras situações 
que complicaram 
este desejo. Repito, e digo com 
conhecimento de causa, 
o Estado tem consciência 



do problema. Tanto é assim 
que até a Casa Civil e a Casa Militar da 
Presidência 
da 
República estão extremamente 
empenhadas em cumprir 
as orientações do Presidente no 
sentido de se andar o 
mais depressa possível. 
Às vezes não param nem aos 
sábados e domingos, 
indo muitas vezes noite adentro. 
Nós os administradores 
também sacrificamos os nossos 
fins-de-semana para 
trabalhar. 
Angolense - Os fiscais parecem ser um 
grande problema, 
considerando a frequência de 
denúncias contra os mesmos. 
Quem os fiscaliza? 
P.F.: Existem fiscais do município 
passíveis de serem 
usados e manipulados. São os tais 
venais. Mas também 
há outros que são abnegados. O 
problema da fiscalização 
dos fiscais não é tarefa fácil. É 
necessário trabalharmos 
com base na confiança, porque se 
estivermos constantemente 
a fiscalizá-los não teremos tempo para 
mais 
nada. Faríamos o seu trabalho. Temos 
de continuar 
a 
apostar na formação e na vigilância e 
esperar também 
que a população nos ajude. Temos 
recebido denúncias 
que já nos permitiram 
mover processos disciplinares, 
para além de sabermos 
de casos de alguns que foram 
parar a tribunal por processos movidos 
por cidadãos 
prejudicados. 
Angolense - É satisfatória a 
arrecadação de receitas do processo 
administrativo de terrenos? 
P.F.: Receitas com base em quê, se os 
ilegais nem licença 
de construção possuem! 
Os que estiverem legais 
pagam, 

mas esta é uma máquina que vai 
começar a funcionar 
em pleno agora. Recebemos 
orientações claras 
neste 
sentido durante uma reunião realizada 
em Viana, onde 
o Chefe de Estado 
disse-nos o que deveria ser feito. 
Angolense - Acha normal que alguém, 
que tenta sair do 
aluguer, aguarde um ano por uma 
licença de construção? 
P.F.: A situação não é bem essa. Às 
vezes as pessoas 
informam e informam-se mal. Esses 
papéis que vê aqui 
(mostra uma pilha deles) são licenças 
de construção. Se 
o Processo for devidamente 
constituído, é capaz de sair 
numa semana. 
Angolense - Então, porquê 
as queixas permanentes? 
P.F. Convém não misturar 
a questão do direito de superfície 
e licença de construção. 
O direito de superfície, 
cuja 
emissão compete ao GPL, está 
novamente suspenso, 
enquanto que a licença 
de construção é algo muito 
diferente. É da competência 
da Administração municipal. 
Alega-se demora porque 
muitas vezes os processos 
estão incompletos. Temos 
também de observar que em 
várias ocasiões as pessoas não se 
encaminham para o 
lugar apropriado. Existem três áreas 
que estão fora da 
competência da Administração: 
o perímetro desanexado 
do Futungo de Belas, 
a área da Edurb (que congrega 
também o Morro Bento) e a reserva do 
Estado. Sabemos 
de casos em que se emite uma licença 
para o Benfica, 
mas constrói-se na Edurb. É evidente 
que quando 
detectamos 
algo assim, anulamos. 



Angolense - Quando será retomada a 
emissão do direito 
de superfície? 
P.F.: Não estou envolvido neste 
processo mas sei que está 
em preparação a legislação a respeito. 
Pelo rítmo em que 
as pessoas estão, acredito que até os 
finais de Setembro 
as coisas estarão aclaradas. 
Angolense - O que é que as 
autoridades realmente planeiam 
fazer? Reaver todos 
estes terrenos? 
P.F.: Reafirmo que todo o terreno 
adquirido fora da 
Administração Municipal é ilegal. É 
verdade que existem 
casos de pessoas que se dirigiram 
à Administração e 
encontraram alguém que, feito de 
funcionário, garantiu 
que as ajudavam. Como era na 
Administração, essas 
pessoas acreditaram. Realmente 
existem funcionários 
nossos que assim procedem, como por 
exemplo, num 
caso 
em que se autorizou a entulhar 
o mar próximo do 
Morro da Samba. 
Angolense - O que fazer nesses 
casos? 
P.F.: Se for tudo legal, não há 
problema. As pessoas 
devem informar-se devidamente 
antes de agir. O lugar 
certo a contactar é a repartição 
do Reordenamento do 
Território e Urbanismo (ROTUA), uma 
secção que funciona 
no rés-do-chão da Administração 
Municipal. Para 
lém do administrador, neste momento 
as pessoas competentes 
para dizer alguma 
coisa com propriedade são 
a arquitecta Elisabeth ou o chefe de 
secretaria. Temos 
afixado aí os passos necessários 
para a aquisição de 
terrenos. 


