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Milhares de Habitações são Erguidas no 
Namibe 
 
Jornal de Angola 
02 De Março de 2012  
 
 
As obras de construção de quatro mil fogos 
habitacionais no Namibe, no âmbito do 
Programa Nacional de Habitação Social, já 
começaram, confirmou ontem a governadora 
provincial.  
Cândida Celeste, que falava na abertura da 
primeira sessão ordinária do conselho 
provincial de auscultação e concertação social, 
referiu que a construção das habitações sociais 
é dos maiores desafios da província.  
A governadora apresentou, na reunião, as 
acções do Executivo para a província, inscritas 
no Programa de Investimento Públicos (PIP) 
para este ano.  
Este ano, disse, a prioridade vai para os 
sectores da Educação, Saúde e Energia e 
Aguas.  
Em relação à Educação, anunciou a 
construção, ainda este ano, de mais escolas, 
com o objectivo de reduzir o número de 
crianças fora do sistema de ensino. Cândida 
Celeste salientou a abertura no município do 
Namibe da Escola Superior Pedagógica.  
No sector da Saúde, referiu, a atenção vai para 
a reabilitação do Hospital Provincial Ngola 
Kimbanda, construção de postos e centros de 
saúde e para o reforço do programa de 
combate às grandes endemias.  
Quanto à Energia e Aguas, garantiu a 
continuação dos projectos aprovados, no ano 
passado, inseridos no PIP e no programa 
“Agua para todos” para melhorar a rede de 
abastecimento e fornecimento de energia e 
água.  

Cândida Celeste afiançou que o governo 
provincial vai, este ano, prestar atenção 
especial às vítimas de calamidades naturais, 
com a construção para elas, em cada muni-
cípio, de cem fogos habitacionais.  
A governadora disse que as acções de combate 
à pobreza permitiram melhorar a vida da 
população, principalmente das zonas rurais.  
 
 
 
Novas Habitações no Lubango 
 
Jornal de Angola  
02 De Fevereiro de 2012  
 
 
As comunas da Quilemba, Hoque, Arimba e 
Huíla, município do Lubango têm em 
construção bairros sociais. As obras 
começaram no início deo mês de Fevereiro e 
estão enquadradas no Programa de Combate à 
Pobreza. Para o êxito dos trabalhos, a 
Administração Municipal do Lubango investiu 
140 milhões de kwanzas.  
O município do Lubango nos últimos anos tem 
estado a beneficiar de várias infra-estruturas 
socioeconómicas com destaque para escolas, 
centros e postos médicos e habitações para os 
quadros técnicos.  
No decurso de 2012, além de escolas e postos 
de saúde, também decorrem as obras de 
construção, de casas nas comunas do Lubango, 
o que vai proporcionar uma habitação digna 
aos beneficiários.  
Outros projectos do Programa Municipal de 
Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza 
no município do Lubango estão em curso com 
destaque para habitações sociais. Este ano, vão 
ser abertos furos de água em diversas localida-
des do município do Lubango, no quadro do 
Programa “Água para Todos”, o que 
proporciona uma vida saudável à população.  
Para além destes projectos, o Governo 
Provincial, através do Programa de 
Investimentos Públicos, também vai executar 
algumas obras para benefício das populações. 
A responsável do gabinete de estudos e 
planeamento da Administração Municipal do 
Lubango, Margarida Acácio, informou que o 
Programa de Combate à Pobreza prevê ainda a 
execução de várias obras sociais. Muitas 



empresas de construção civil estão envolvidas 
nas empreitadas. Exemplificou que no caso 
das habitações sociais, para o sucesso das 
obras, a Administração Municipal do Lubango 
vai gastar 140 milhões de kwanzas, Estão 
envolvidas as empresas de construção civil 
Topo de Gama, Orcalves e Marafashion. As 
habitações, disse Margarida Acácio, também 
vão alojar quadros da administração do Estado 
e professores das comunas do Lubango.  
O programa contempla ainda o acabamento 
das obras de construção dó cemitério do 
Mutundo, um centro para cegos e obras sociais 
na comuna do Hoque.  
A responsável do gabinete do plano da 
Administração Municipal do Lubango 
esclareceu que estão criadas as condições para 
que no prazo de 130 dias as casas sejam 
entregues às administrações comunais.  
 
 
Efectivos de Luanda e Benguela 
Recebem Casas 
 
Novo Jornal  
02 De Março de 2012  
 
 
O COFRE DE PROVIDÊNCIA da Policia 
Nacional quer construir mais de mil casas para 
agentes da corporação.  
A inauguração da Unidade Delta da Polícia de 
Intervenção Rápida, o relançamento da 
Brigada de Segurança Electrómca e a entrega 
de residências a efectivos marcaram as 
comemorações do 36° aniversário da Polícia 
Nacional, assinalado a 28 de Fevereiro.  
Efectivos de Luanda e Benguela foram os 
beneficiários das 142 casas, construídas sob 
chancela do Cofre de Previdência do Pessoal 
da Polícia Nacional (CPPPN). Atendendo à 
enorme quantidade de filiados que a instituíção 
possui na capital do país, deste leque de 
residências foram entregues 94 (média renda) 
aos oficiais comissários e 44 (baixa renda) aos 
oficiais superiores subalternos. 
Ao proceder à entrega simbólica de urna das 
residências, o comandante-geral da Polícia Na-
cional, Ambrósio de Lemos, disse que a 
entrega destas habitações enquadra-se nos 
esforços que estão a ser desenvolvidos para 
melhorar as condições de vida do seu efectivo, 

tendo em conta o seu “trabalho árduo” em prol 
da população.  
“Além do seu vencimento, que pode ou não 
corresponder com o custo de vida, a 
corporação tem que ter a preocupação de 
encontrar outros incentivos para que o polícia 
possa estar em condições absolutas de 
trabalhar”, frisou o comandante-geral.  
Ambrósio de Lemos revelou ainda que a 
direcção do CPPPN está neste preciso 
momento a trabalhar no sentido de criar todas 
as condições necessárias para que os 
beneficiários tenham à sua disposição todos os 
serviços sociais (escolas, creches, bancos, 
clínica e universidade).  
Nesta primeira fase, pelo menos 500 famílias 
foram beneficiadas, estando ainda em 
construção 16 edifícios de quatro andares 
(constituídos por 16 apartamentos).  
Para reforçar ainda o lote de residências a 
serem construída pelo CPPPN, coube ao vice-
ministro ao Interior, Eugénio Laborinho, a 
missão de fazer o lançamento da primeira 
pedra para a construção de 652 residências 
sociais de baixa renda para efectivos da Policia 
Nacional, na zona do Zango, município de 
Viana. Deste lote de casas que serão erguidas 
num terreno de 30 hectares, prevê-se a entrega 
de 100 dentro de seis meses aos seus futuros 
proprietários.  
A direcção do CPPPN prevê fazer ainda este 
mês o lançamento da primeira pedra para a 
construção de um pequeno complexo habita-
cional na província da Lunda Sul, denominado 
“Micro Vila Azul”.  
Quanto ao critério de venda das mesmas, 
Ambrósio Lemos explicou que variam em 
função do tempo de candidatura e da qualidade 
do serviço prestado pelo efectivo na área em 
que está inserido. Entretanto, o Novo Jornal 
soube que o preço daquelas casas estão entre 
os 60 a 100 mil dólares.  
Desde a sua entrada em funcionamento em 
2004, o CPPPN, dirigido pelo comissário Luís 
Alexandre, é considerado uma das maiores no-
vidades do Plano de Modernização e 
Desenvolvimento (PMD) da corporação. Para 
já, as eleições para o novo corpo directivo 
Cofre estão marcadas para este mês. Ainda no 
quadro das comemorações do dia da Policia 
Nacional, o ministro do Interior, Sebastião 
Martins, inaugurou as instalações da Unidade 



Delta, de modo a proporcionar melhores 
condições de traballio ao efectivo da Policia de 
Intervenção Rápida (PIR).  
 
BRlGADA ELECTRÓNICA EM REVISTA  
 
A Brigada de Segurança Electrónica vai 
beneficiar de um programa de modernizarão 
para melhor responder as necessidades da 
população. Este anúncio foi feito pelo 
comandante-geral, Ambrósio de Lemos, no 
acto central das comemorações do 36° 
aniversário da Policia Nacional. Ambrósio de 
Lemos referiu que a modernização da Brigada 
de Segurança Electrónica consta já do Progra-
ma de Investimentos Públicos (PIP) do ano em 
curso.  
“O Executivo disponibilizou já a verba que 
entrou no PIP de 2012 para a constituição 
efectiva de uma brigada electrónica séria”, 
informou o número da Polícia.  
O projecto da criação desta brigada teve início 
com a implementação do PMD e não 
caminhou de forma como se esperava por 
imperativos de vária ordem, fun-
damentalmente, financeiros.  
“A Brigada de Segurança Electrónica requer 
um investimento bastante elevado e nós, na 
altura, iniciámos o projecto com verbas 
próprias da corporação, agora o Executivo 
disponibilizou valores que entraram no PIP de 
2012 para a constituição efectiva desta 
brigada”, continuo o interlocutor.  
O comissário-geral referiu-se igualmente sobre 
o PMD em curso na corporação, sublinhando 
que mais de 50 por cento das acções aí 
contidas foram já cumpridas. Adiantou que 
para adaptar-se a . nova realidade, a Policia 
deu início, em 2002, ao Processo de Mo-
dernização e Desenvolvimento (PMD). que 
vem proporcionando resultados cinimadores 
no que diz respeito ao seu crescimento, 
capacidade e qualidade.  
Ao referir-se da formação, notou que ela tem 
sido um dos grandes pilares da corporação nos 
últimos tempos. “A formação dosefeetivos 
policiais tem sido a nossa grande preoçupação, 
até porque o desenvolvimento não se compa-
dece com o empirismo”, frisou o comandante-
geral.  
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Jornal de Angola 
02 De Março de 2012  
 
 
As obras de construção de quatro mil fogos 
habitacionais no Namibe, no âmbito do 
Programa Nacional de Habitação Social, já 
começaram, confirmou ontem a governadora 
provincial.  
Cândida Celeste, que falava na abertura da 
primeira sessão ordinária do conselho 
provincial de auscultação e concertação social, 
referiu que a construção das habitações sociais 
é dos maiores desafios da província.  
A governadora apresentou, na reunião, as 
acções do Executivo para a província, inscritas 
no Programa de Investimento Públicos (PIP) 
para este ano.  
Este ano, disse, a prioridade vai para os 
sectores da Educação, Saúde e Energia e 
Aguas.  
Em relação à Educação, anunciou a 
construção, ainda este ano, de mais escolas, 
com o objectivo de reduzir o número de 
crianças fora do sistema de ensino. Cândida 
Celeste salientou a abertura no município do 
Namibe da Escola Superior Pedagógica.  
No sector da Saúde, referiu, a atenção vai para 
a reabilitação do Hospital Provincial Ngola 
Kimbanda, construção de postos e centros de 
saúde e para o reforço do programa de 
combate às grandes endemias.  
Quanto à Energia e Aguas, garantiu a 
continuação dos projectos aprovados, no ano 
passado, inseridos no PIP e no programa 
“Agua para todos” para melhorar a rede de 
abastecimento e fornecimento de energia e 
água.  
Cândida Celeste afiançou que o governo 
provincial vai, este ano, prestar atenção 



especial às vítimas de calamidades naturais, 
com a construção para elas, em cada muni-
cípio, de cem fogos habitacionais.  
A governadora disse que as acções de combate 
à pobreza permitiram melhorar a vida da 
população, principalmente das zonas rurais.  
 
36 Anos da Polícia Nacional Garantida 
Habitação 
 
A Capital 
03 De Março de 2012  
 
A inauguração da Unidade Delta da polícia de 
Intervenção Rápida, o relançamento da 
Brigada de Segurança Electrónica e a entrega 
de residências ao efectivo marcaram as 
comemorações do 36º aniversário da polícia 
Nacional.  
Foi, no entanto, a entrega de 142 residências 
aos efectivos da corporação destacados nas 
províncias de Luanda e Benguela, que se 
constituiu no ponto mais alto das 
comemorações dos 36 anos da polícia 
angolana, assinalados na última terça feira, 28 
de Fevereiro, no que as actividades sociais diz 
respeito.  
Deste total de imóveis, erguidos pelo Cofre da 
Previdência do Pessoal da Polícia Nacional 
(CPPPN), 138 estão localizados na Vila Azul, 
à sul de Luanda, e as restantes em Benguela. 
Atendendo a enorme quantidade de filiados 
que a instituição possui na capital do país, 
deste leque de residências foram entregues 94, 
de média renda, aos oficiais comissários e 44, 
de baixa renda, aos oficiais superiores e 
subalternos.  
No acto de entrega simbólica de uma das 
residências à uma subinspectora da 
corporação, o comandante-geral da polícia 
Nacional, Ambrósio de Lemos, sublinhou que 
a entrega destas habitações enquadra-se nos 
esforços que estão a ser desenvolvidos para 
melhorar as condi ções de vida do seu efecti-
vo, tendo em conta que eles trabalham 
arduamente com a população no seu dia-a-dia.  
“Para além do seu vencimento, que pode ou 
não corresponder com o custo de vida, a 
corporação tem que ter a preocupação de 
encontrar outros incentivos para que o polícia 
possa estar em condições absolutas de 
trabalhar”, frisou.  

Ambrósio de Lemos revelou, na ocasião, que a 
direcção do CPPPN está neste preciso 
momento a trabalhar no sentido criartodas as 
condições necessárias para que os moradores 
da Vila Azul tenham à sua disposição todos os 
serviços no s0ciais, entre eles, escolas, 
creches, bancos, clínicas e universidades.  
A título de exemplo disse que neste complexo 
vai se criar um ciclo de ensino constituído por 
estruturas para acolher as crianças a partir da 
iniciação, o ensino ao secundário e, por último, 
um pólo universitário. Este último terá uma 
capacidade bastante elevada e contará com 
várias faculdades.  
Atendendo a elevada quantidade de efectivos 
que vivem em condições inapropriadas, este 
complexo, actualmente habitado por mais de 
500 famílias, está a ser ampliado com a 
construção de 16 edifícios de quatro andares 
(constituídos por 16 apartamentos), o que fará 
um total de mil e 24 focos por edifício.  
Para reforçar ainda o lote de residências a 
serem construídas pelo CPPPN, coube ao vice-
ministro do Interior, Eugênio Laborinho, a 
missão de fazer o lançamento da primeira 
pedra para  
a cunstrução de 652 residências sociais de 
baixa renda para efectivos da polícia Nacional 
na zona do Zango, município de Viana. Deste 
lote de casas que serão ergui das num terreno 
de 30 hectares, prevê-se a entrega de 100 
dentro de seis meses aos seus futuros 
proprietários.  
Quanto aos critérios oe venoa oas mesmas, 
Ambrósio Lemos, explicou que variam em 
função do tempo de candidatura e da qualidade 
do serviço prestado pelo efectivo na área em 
quem está inserida. As residências da Vila 
Azul estão a ser comercializadas a um preço 
que ronda os 100 mil dólares e as demais 
variarãq entre 60 a 80 mil, a serem pagos por 
prestações. Face à procura de indivíduos não 
afectos à corporação, prevê-se a venda de 40 
por cento das moradias a civís.  
Ainda no quadro das comemorações do Dia da 
Polícia Nacional, o Ministro do Interior, 
Sebastião Martins, procedeu ainda a 
inauguração de novas instalações denominadas 
Unidade Delta, de modo  proporcionar 
melhores condições de trabalho ao efectivo da 
Polícia de Intervenção Rápida (PIR).  
 



 
 
 
 
 
A Construção Civil na Política Social 
dos Estados (2) 
 
Semanário Angolense  
03 De Março de 2012  
 
 
 
Vimos que os Estados que não elegem a cons-
trução civil como plataforma privilegiada para 
o combate à pobreza e o desemprego correm 
sérios riscos. O ramo é suficientemente 
aliciante para países credores, que, como a 
experiência nos demonstra, não se coíbem de 
fazer valer as suas posições, tomando-as por 
vezes como moeda de troca para ajudas 
financeiras.  
Neste mundo injusto em que parece valer tudo, 
as trocas comerciais e as relações bilaterais em 
matérias da construção civil e obras públicas 
sofrem fortes influências no jogo de cedências 
mútuas, com a disponibilização do 
«privilegiado sector» como condição para o 
asseguramento do sucesso das estratégias dos 
mais fortes.  
Angola e todos os demais países interessados 
na construção civil para obras em grande esca-
la deverão estar preparados para enfrentar a 
relativa cobiça e o oportunismo dos «grandes» 
no tocante à reciprocidade de vantagens: o 
sector da construção civil é gerador natural de 
postos de trabalho e emprego em quantidades 
insuperáveis; oferece oportunidades vastas e 
diversificadas aos cidadãos mais 
desfavorecidos; embora em pequena escala, 
gera infalivelmente bolsas de riqueza para os 
cidadãos mais laboriosos de forma gradual e 
extensiva. É o sector mais popular depois da 
agricultura, na criação de grandes espaços de 
trabalho.  
Alguém sentenciou um dia que sem construção 
não há nada! Fê-lo com justa razão. A 
construção civil atinge a todos, sem excepção, 
na indústria, na medicina, no comércio, na 
saúde, nos serviços, nos desportos, na vida 
privada dos cidadãos – pela incontornável 

influência na criação das condições básicas de 
vida - e em tudo que é primário e essencial 
para melhorar os indicadores do nosso 
desenvolvimento socio-económico.  
Não deve por isso estar «desimpedido» para 
atender apetites desesperados dos países pouco 
solidários com as causas dos povos menos 
desenvolvidos. Para que isto aconteça, é 
importante verificarmos se dispomos de es-
paços livres internamente, orgulhosamente 
gerados, e que devem ser preservados, para 
que se possa defender com êxito a causa dos 
nossos mais necessitados desempregados. Não 
existe maior riqueza, senão um bom posto de 
trabalho. O bom carpinteiro ou o ladrilhado r 
de alta produtividade que não encontra espaço 
para realizar a sua profissão, aquele 
profissional electricista ou serralheiro que vive 
atormentado pelos receios de um concorrente 
mais veloz na procura do posto de trabalho, 
apoiado por acordos pouco virtuosos para a 
construção civil, perdem as esperanças de um 
aproveitamento profissional, e tudo isso vai 
correr em prejuízo da credibilidade nas 
políticas de fomento do emprego e do combate 
à pobreza.  
Dos erros grosseiros mais evidenciados nas 
relações bilaterais ou multilaterais entre países 
com desequilíbrios estruturantes nas suas 
economias, e neste caso na indústria da 
construção civil, destaca-se a cedência massiva 
de postos de trabalho por via das engenharias 
contratuais que os países mais fortes impõem 
aos mais fracos. Uma política é socialmente 
frágil quando não centra o homem no ponto de 
gravidade situado no cruzamento das 
diagonais. Quando o homem fica de fora e as 
obras da construção civil ficam no centro, o 
que resulta é a massificação do desemprego, 
da delinquência, da ociosidade, a proliferação 
da dança como meio recreativo de perdição da 
juventude, a injecção de bebidas alcoólicas, a 
realização diligente e efusiva pela juventude 
de festas com direitos de propaganda televisiva 
e a violência resultante da frustração pessoal.  
 
Mas quando o homem ocupa o centro e as 
obras gravitam em torno do volume de 
profissionais conjugados com os interesses da 
empregabilidade e da ocupação social, a 
melhoria da qualidade de vida, o trabalho, o 
matrimónio feliz, a constituição de famílias se-



guras, a vida, a alegria de viver e o incentivo à 
formação académica crescem 
exponencialmente em direcção à felicidade 
geral.  
Ou seja, quando há emprego e boas 
remunerações por obra feita, sobretudo quando 
elas são em grande quantidade como no nosso 
caso, a juventude já pode sorrir. Mas quando a 
construção civil não entra nas contas como 
factor privilegiado de criação de emprego, o 
seu mundo pára. Os edifícios de referência que 
vi construírem, em tempos, na cidade de 
Luanda, quando a capital bateu recordes 
internacionais em índices de crescimento 
económico de modo absolutamente esma-
gador, eram edifícios cujos operários e 
profissionais da construção civil rondavam a 
faixa etária dos 20 anos! Eram jovens 
angolanos.  
Nesta época, o ritmo de construção e os 
padrões de qualidade eram dos mais 
invejáveis. Angola era para os países africanos 
vizinhos uma verdadeira pérola. Os pedreiros, 
canalizadores, ladrilhadores, electricistas, 
carpinteiros, técnicos de construção (na altura 
gentes técnicos de engenharia) éramos nós!  
Alguns dos engenheiros mais famosos eram 
igualmente nacionais. A formação no ramo, 
com a sua consequente aliciante e assegurada 
ocupação e remuneração, puxava para si 
centenas de jovens que se matriculavam com o 
orgulho de virem a pertencer ao grande 
exército dos construtores.  
A construção civil em Angola sempre foi uma 
área de prestígio acrescentado, mais a mais 
para aqueles jovens vaidosos que expunham as 
suas longas réguas Tês, de desenho, e material 
escolar para serem vistos como futuros 
construtores, como futuros agentes de 
engenharia civil ou futuros engenheiros.  
Se deixarmos morrer esta vaidade natural na 
juventude, haveremos de os ver bebendo em 
cada esquina e em cada sábado, litros de 
cerveja e a dançar orgulhosamente um bom 
Kambwa.  
 
 
Entrega de Casas Entre os Destaques do 
36º Aniversário  
 
Folha 8 
03 De Março de 2012  

 
 
A entrega de 146 residências aos efectivos das 
província de Luanda e Benguela foi um dos 
destaques das festividades do 36° aniversário 
da Polícia Nacional, assim como a inau-
guração da Unidade Delta da Polícia de 
Intervenção Rápida e o relançamento da 
Brigada de Segurança Electrónica. As 
residências fazem parte do projecto imobiliário 
do Cofre da Previdência do Pessoal da Polícia 
Nacional (CPPPN) e 138 estão localizados na 
Vila Azul, à sul de Luanda, e as restantes em 
Benguela. A diferença registada, segundo 
explicações, deveu-se à enorme quantidade de 
filiados em Luanda onde foram entregues 94 
moradias de média renda aos oficiais comis-
sários e 44 de baixa renda aos oficiais 
superiores subalternos.  
Na ocasião, Ambrósio de Lemos adiantou que 
o projecto habitacional enquadra-se nos 
esforços que estão a ser desenvolvidos pela 
corporação no sentido de melhorar as 
condições de vida do efectivo. “Para além do 
seu vencimento, que pode ou não corresponder 
com o custo de vida, a corporação tem que ter 
a preocupação de encontrar outros incentivos 
para que o polícia possa estar em condições 
absolutas de trabalhar”, argumentou, 
destacando as condições sociais dos projectos. 
“Neste complexo (Vila Azul) vai se criar um 
ciclo de ensino constituído com estruturas para 
acolher as crianças a partir da iniciação, o 
ensino primário, o secundário e por último um 
pólo universitário. Este último terá uma 
capacidade bastante elevada e contará com 
várias faculdades”. Segundo projecto, o com-
plexo, actualmente habitado por mais de 500 
famílias, está a ser ampliado com a construção 
de 16 edifício de quatro andares (constituídos 
por 16 apartamentos), o que fará um total de 
mil e 24 focos por edifício. Destas, 
perspectiva-se a entrega das primeiras cem 
(100) casas dentro de seis meses. A direcção 
do Cofre prevê fazer ainda este mês o 
lançamento da primeira pedra para a 
construção de um pequeno complexo 
habitacional na Lunda Sul, denominado, Micro 
Vila Azul. Quanto aos critérios de venda das 
mesmas, Ambrósio Lemos, explicou que 
variam em função do tempo de candidatura e 
da qualidade do serviço prestado pelo efectivo 



na área em quem está inserida. As residências 
do Vila Azul estão a ser comercializadas a um 
preço que ronda os 100 mil dólares e as 
demais variarão entre 60 a 80 mil, a serem 
pagos a prestações. Atendendo a procura de 
indivíduos não afectos a corporação, prevê-se 
a venda de 40 por cento das moradias a civis.  
Além dos projectos habitacionais o Cofre de 
Providência tem outros com destaque para o 
da construção de uma clínica de referência 
para atender as preocupações médicas e 
medicamentosas dos seus associados que, 
desta feita, aguardam pelo projecto com 
expectativa. O CPPPN funciona desde 2004, 
faz parte dos destaques do Plano de 
Modernização e Desenvolvimento da Polícia 
Nacional e é presidido pelo comissário Luís 
Alexandre.  
 
 
 
Construção de habitações sociais 
decorre de acordo com o previsto  
 
Jornal de Angola 
8 de Março de 2012 
 
 
O projecto de construção de seis mil 
habitações sociais para funcionários públicos 
na província do Bié decorre de forma 
satisfatória, garantiu ontem, no,Cuito, o vice-
governador para a Área Técnica e Infra -
estruturas, Andrade Adolfo.  
Erguidas no âmbito do "Projecto Horizonte", 
as habitações também vão ser vendidas a 
jovens empreendedores e licenciados, a preços 
que variam entre 50 e 65 mil dólares  
O vice-governador defendeu a existência de 
controlo na comercialização das residências, 
para prevenir eventuais irregularidades no pro-
cesso de venda.  
Em declarações à Angop, após a visita de 
constatação ao local, Andrade Adolfo garantiu 
que o projecto, além de melhorar a imagem da 
cidade do Cuito e dar dignidade às pessoas, 
está a oferecer muitos empregos aos Jovens.  
O "Projecto Horizonte", que está a ser 
executado pela empresa KoraAngola, prevê 
empregar nas obras mais 400 jovens, que vão 
juntar-se aos 150 angolanos que já trabalham 

no projecto. As residências são do tipo T2, T3 
e prédios de até quatro andares.  
As primeiras 400 residências seão entregues 
aos beneticiários no mês de Agosto próximo, 
segundo garantias da empresas que está a 
executar a obra. Integrou a comitiva do vice--
governador para a Área Técnica e Infra-
estruturas, o director provincial do 
Ordenamento do Território e Urbanismo e das 
Obras Públicas,  
Emídio Kafuanda. No Bié, a KoraAngola vai 
erguer e comercializar mil casas no Andulo e 
seis mil no Cuito. O "Projecto Horizonte" inse-
re-se no Programa Nacional de Habitação e é 
parte do projecto "Meu sonho, minha casa", 
executado pelo Executivo. A KoraAngola é 
responsável pela construção de 40 mil fogos 
habitacionais, distribuídos nas províncias do 
Bié, Huambo, Kwanza- Sul, Moxico e Luanda.  
 
 
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.  
 
 
Presidente Visita Lunda Norte 
 
O País  
09 De Março de 2012  
 
 
O Presidente da República, José Eduardo dos 
Santos, cumpre hoje uma visita de trabalho à 
província da Lunda Norte. Na província, o 
Chefe de Estado irá constatar o andamento dos 
projectos de desenvolvimento para a região.  
No âmbito da visita, noticia a Angop, o 
ministro do Urbanismo e Construção, 
Fernando Fonseca, inaugurou nesta Quinta 
Feira, no Dundo, uma casa protocolar do 
governo da província da Lunda Norte, erguida 
numa área de 2.500 metros quadrados.  
A obra, orçada em cerca de dois milhões de 
dólares, foi cónstruída de raiz e possui uma 
suite presidencial, áreas de serviços de apoio, 
entre outras.  
 
Nova centralidade do Dundo em 
conclusão.  
 
A primeira fase nova centralidade do Dundo, 
com 419 edifícios, que totalizam 5004 
apartamentos, está já em 
fasedeconclusão,devendoserentregue, na sua 
totalidade, até-Setembro deste ano.  
A informação foi avançada. nesta Quinta Feira 
pelo presidente do Grupo Pan-china, 
construtora do projecto, Wang Pade, em 
declaràções à Angop, assegurando que em 
Maio serão entregues os primeiros mil e 600 
apartamentos.  
Wang Pade, que se encontra na Lunda Norte 
para constatar o andamento das obras, disse 
que o ritmo do andamento das obras é bom, 
estando já concluídas as estruturas de todos os 
edifícios, alguns dos quais já beneficiaram de 
acabamentos.  

Garantiu que serão cumpridos os prazos para a 
entrega da obra, estando a decorrer a fase de 
acabamentos e asialtagem das estradas.  
No bairro Sarnakaka, arredores da cidade do 
Dundo, ergue-se a nova centralidade que vai 
transformar a antiga vila mineira do Dundo 
numa cidade na verdadeira açepção da palavra. 
A mesma enquadra-se no programa nacional 
de ):labitação traçado pelo Executivo central.  
A actual cidáde foi herdada da desanexação da 
antiga Lunda, em 1978, transformando- a 
numa nova proVÚlcia que perdeu, entretanto, 
as infraestruturas que caracterizam uma cidade 
para Saurirno, urbe que saiu beneficiada.  
Iniciada em fmais de 2009, cidade de 
Samanyonga, como será conhecida, estão a ser 
erguidos 419 edifícios, compostos por cinco 
mil e quatro apartamentos, para além de um 
hospital para 95 camas, uma creche com 24 
salas e uma escola para mil e trezentos alunos.  
Os prédios de cinco, oito, nove, onze e 18 
pisos serão. compostos por apartamentos de 
T5, T4 e T3.  
Quando estiverem concluídas as quatros fases 
da empreitada, a centralidade terá cerca de 20 
mil apartamentos. O trabalho envolve dois mil 
e 375 chineses e cerca de mil e 900 angolanos, 
alguns dos quais já ocupam cargos de 
destaque, como de operadores de máquinas, 
soldadores, entre outros.  
 
 
 
 
Comissão Estuda Acesso às Novas 
Centralidades 
 
O País  
09 De Março de 2012  
 
Manuel Vicente coordena a Comissão Ad Hoc 
que irá estudar e morntorar aplicação das 
regras de comercialização dos imóveis das 
novas centralidades, com vista a criar as condi-
ções para o acesso pelos interessados, refere 
uma nota da Secretaria de Comunicação 
Institucional e Imprensa do Presidente da 
República.  
Fazem parte da comissão, além de Manuel 
Vicente, ministro de Estado e da Coordenação 
Económica, e integra os ministros das 
Finanças, do Urbanismo e Construção e outras 



entidades Num outro despacho, o Presidente 
da República cria um grupo de trabalho para 
dirigir o processo de elaboração de um estudo 
diagnóstico sobre a organização, regulação e 
supervisão dos mercados de seguro, resseguro 
e fundo de pensões.  
O Presidente da República, José Eduardo dos 
Santos, procedeu igualmente à nomeação de 
António Resende para o cargo de Vice-Gover-
nador da Província de Luanda para a Área 
Técnica e Adriano Mendes de Carvalho para o 
cargo de vice-governador da província de 
Luanda para a Área dos Serviços 
Comunitários.  
Por outro lado, procedeu também à nomeação 
de Francisco Fato para o cargo de vice-
govemador da província do Huambo para o 
Sector Económico e Guilherme Tuluca para o 
cargo de vice-govemador da província do 
Huambo para o Sector Político e Social, tendo 
exonerado Henrique David Deolindo Barbosa 
do cargo de vicegovernador da província do 
Huambo 'para o Sector Económico e Lotty No-
lika do cargo de vice-governador da província 
do Huambo para o Sector Político e Social.  
O Presidente da República exarou também 
decretos presidenciais referentes à organização 
administrativa da província de Luanda, tendo 
em conta a constituição do município de 
Luanda, como órgão desconcentrado da 
Administração Local do Estado, com estatuto 
próprio e autonomia administrativa financeira 
e patrimonial.  
Por essa razão, segundo uma nota da 
Secretaria para Assuntos de Comunicação 
Institucional e Imprensa do Presidente da 
República, distribuída em Luanda, o diploma 
defme os distritos urbanos que compreendem a 
cidade de Luanda, que são os distritos urbanos 
da Ingombota, da Maianga, do Kilamba Kiaxi, 
do Rangel, da Samba e do Sambizanga.  
O diploma em apreço precisa que os distritos 
urbanos podem organizar-se em bairros, estes 
em zonas e as zonas em quarteirões e são diri-
gidos por um administrador. Entretanto, um 
outro decreto presidencial estabelece o regime 
de relacionamento entre o Governo da 
Província de Luanda e a Comissão 
Administrativa da Cidade de Luanda enquanto 
se criam as condições administrativas e 
técnicas para a implementação do quadro legal 
aprovado.  

a decreto estabelece que o governador 
provincial de Luanda é a autoridade máxima 
da província, a quem compete dirigir a 
actividade administrativa dos órgãos sob a sua 
jurisdição a diploma, por outro, lado, fixa as 
competências da Comissão Administrativa da 
Cidade de Luanda, que procede à gestão do 
OGE afecto à Cidade de Luanda, dos 
investimentos em curso na cidade, dirigindo e 
orientado a actividade dos órgãos e serviços da 
Comissão Administrativa dos demais órgãos 
dos serviços municipais.  
Compete também à Comissão Administrativa 
da Cidade de Luanda nomear, empossar e 
exonerar os titulares de cargos de chefia das 
diferentes repartições sob a sua dependência. 
Contudo, excluem-se das competências da 
Comissão Administrativa de Luanda as áreas 
que, de acordo com os diplomas específicos, 
estejam afectas às empresas ou institutos 
públicos de âmbito provincial ou central.  
 
O referido grupo de trabalho é coordenado por 
Aguinaldo Jaime e integrado por Fernando 
Jorge Júlio de Aguiar, Fernanclo Bráulio dos 
Santos Lima, Maria Carlota de Jesus Van-Dú-
nem Sungo do Amaral e Silva. a grupo de 
trabalho deve funcionar em estreita 
colaboração e coordenação com o Instituto de 
Supervisão de Seguros.  
 
 
 
Primeiros Apartamentos São 
Entregues em Maio 
 
Jornal de Angola 
10 De Março de 2012  
 
Os primeiros 1.608 apartamentos da nova 
urbanização no Dundo começam a ser 
entregues à população em Maio, segundo 
informações avançadas ontem, durante a visita 
do Presidente da República, José Eduardo dos 
Santos, ao empreendimento.  
O projecto prevê a construção, até Setembro, 
de 5.004 apartamentos e três edificios 
públicos. Até 2020, a urbanização terá 20 mil 
apartamentos. Estão concluídos os trabalhos de 
fundação de 405 edifícios e estão implantados 
mais de 300 edifícios, com estruturas de 



alvenaria concluída, aguardando apenas por 
acabamentos.  
Anova urbanização inclui outras infra-
estruturas sociais e económicas, como um 
hospital com 92 camas, uma escola para 1.350 
alunos, infantário com 24 salas, bombas de 
combustível, supermercados e posto policial.  
O projecto está implantado numa área de 116 
hectares e vai contar com 26 quilómetros de 
asfalto, redes de abastecimento de água po-
tável e energia eléctrica, e drenagem das águas 
pluviais. Para minimizar as 
enormes.dificuldades de abastecimento de 
vários materiais de construção, tendo em conta 
a distância que separa a Lunda Norte do litoral 
do pais, sobretudo Luanda, foram edificadas 
no local fábricas de processamento de areia e 
produção de blocos, manilhas de betão, asfalto 
e vários laboratórios de controlo de qualidade.  
No local, foi também construido um centro de 
captação de água, com capacidade para 
abastecer a obra e garantir o consumo dos cer-
ca de três mil trabalhadores de nacionalidade 
chinesa que asseguram as diferentes áreas 
técnicas do projecto. A obra garante emprego a 
mais de dois mil angolanos, após receberem 
formação profissional. A energia eléctrica é 
garantida por 27 geradores de 250 a 5 400 kva.  
A construção da nova urbanização é da 
responsabilidade da empresa chinesa Pan-
China.  
 
 
Lesados do «Bem Morar» Indignados 
Com Comunicado da Build Angola 
 
Semanario Angolense 
10 De Março de 2012  
 
 
Clientes do Projecto Habitacional Bem Morar, 
cujas obras se encon, tram paralisadas há 
largos meses, estão indignados com o teor de 
um comunicado que a direcção da Build 
Angola fez publicar no passado sábado, 03, no 
semanário Folha 8.  
Em contacto com este jornal, alguns dos 
supostos lesados disseram que o comunicado 
em causa constitui um «embuste», feito no 
sentido de «apagar» a imagem negativa 
referida empresa obteve junto da opinião 

pública, depois das denúncias de sucessivos 
casos de burlas.  
Dizem ter sérias dúvidas de que o comunicado, 
embora escrito num português acentuadamente 
abrasileirado, tenha sido elaborado pelos 
expatriados Paulo Sodré e Paulo Marinho.  
As suspeitas, segundo eles devem-se ao facto 
de os responsáveis da referida empresa «terem 
há muito deixado de dar o rosto» e de. estarem 
a usar determinadas pessoas para lhes darem 
cabere,. tura.  
«Se eles fossem honestos, não hesitariam em 
dar a cara, conversar com os clientes, a invés 
de, recorrerem a intermediários para fazerem 
passar a sua mensagem. Não temos a mínima 
dúvida de que eles são burladores, porque se 
assim não fosse, eles teriam os escritórios 
abertos e os telefones em funcionamento», 
denunciaram.  
Pairam tambémsuspeitas quanto à 
autenticidade do documento publicado pelo 
Folha-8, visto que o mesmo não tem 
estampado nenhum carimbo ou selo da Build 
Angola.  
Na óptica dos visados pela alegada burla, o 
comunicado, «longe de esclarecer as 
verdadeiras razões que estiveram na origem do 
fracasso do “Bem Morar”, serviu mais para 
atirar areia aos olhos dos clientes».  
«Eles querem dar um calmante à malta que 
meteu o dinheiro nesse projecto, mas que 
dificilmente terá o seu “kumbu” de-volta», 
disseram as fontes do SA.  
Embora o comunicado faça alusão a uma nova 
administração à frente do projecto, não faz, no 
entanto estranhamente, nenhuma referência às 
causas que levaram ao afastamento da anterior 
gestão.  
«Sabemos que é difícil a situação, temos noção 
de que ela foi criada por nós, face a uma 
gestão que prejudicou o acabamento atempado 
das obras, mas ainda assim acreditarmos, que 
somos, nesta hora, a chave para solução deste 
intricado problema, que lesa os interesses, não 
só dos nossos clientes, como da imagem do 
grupo», lê-se no comunicado, no qual a Build 
Angola aparenta assumir a sua mea-culpa.  
Num aparente paradoxo, já que deixa no ar a 
dúvida sobre se o insucesso do projecto ficou-
se a dever a uma suposta má gestão dos 
brasileiros ou aos clientes que não honraram 
os seus compromissos, o comunicado diz que 



«ao longo de todo o ano 2011, e que durante 
esse tempo, por insegurança, os clientes foram 
deixando de cumprir com seus pagamentos».  
Como consequência disso, a Build Angola 
reconhece que a sua «carteira de recebimento 
atingiu um valor de inadimplência que, caso 
não existisse, todos os empreendimentos 
estariam em ritmo normal de obras».  
Dirigido aos seus «estimados clientes, 
entidades judiciais e governativas e aos bancos 
e fornecedores», o documento, com data de 28 
de Fevereiro, refere que a nova administração 
da Build Angola terá já adquirido «o direito de 
superfície e com registo muitas áreas para os 
empreendimentos».  
Numa tentativa de tranquilizar os clientes, 
revela, mais adiante, que, «não faria sentido a 
nova administração da Build Angola 
abandonar ou fugir do país, quando tem ativos 
bastantes que, colocados no mercado 
representam mais-valia».  
O comunicado diz também que a empresa em 
causa está «a envidar, face aos atrasos, 
esforços no sentido de se capitalizar com a 
venda de uma parte dos seus ativos, que 
superam em larga escala o passivo atualmente 
existente com os seus clientes e alguns 
fornecedores».  
 
O controverso documento dá ainda a conhecer 
que os interesses da Build Angola em Angola 
serão doravante «representados em todos os 
atos pelo escritório de advogados WTMA & 
Associados», que, segundo se apurou, tem à 
testa o advogado e jornalista William Tone. 
Consta que, há três semanas, o referido 
advogado foi escorraçado por alguns clientes 
do «Bem Morar», por, segundo eles, estar a 
defender causas lesivas ao interesse nacional.  
As tentativas de colher a versão dos 
expatriados brasileiros não foram bem-
sucedidas, visto que Paulo Sodré, um dos mais 
conhecidos rostos do projecto, tinha até ao 
fecho da presente edição o seu telemóvel 
desligado.  
Ricardo, um outro cidadão brasileiro, entendeu 
dar um «baile» ao articulista desta matéria. 
Depois de o jornalista lhe ter lhe explicado ao 
que ia, disse que não era pessoa visada. 
Prometeu, contudo, que tudo faria a fim de 
manter o contacto entre o seu compatriota e o 
articulista, alg-ü que não aconteceu até ao 

fecho da presente edição, nesta quinta-feira, 
08. 
 
 
 
PR determina regras para venda de 
casas 
 
Semanário Factual 
De 10 á 17 de Março 
 
 
 Presidente da República, José Eduardo dos 
Santos, destinou um despacho presidencial que 
cria uma Comissão Ad-hoc, com a finalidade 
específica de estudar e monitorar a aplicação 
das regras de comercialização dos imóveis das 
novas centralidades, com vista a que sejam 
criadas condições para o acesso aos imóveis 
pelos interessados.  
A referida comissão é coordenada por Manuel 
Domingos Vicente, ministro de Estado e da 
Coordenação Económica, e integra os 
ministros das Finanças, do Urbanismo e 
Construção e outras entidades.  
Noutro despacho, Dos Santos cria um grupo de 
trabalho para dirigir o processo de elaboração 
de um estudo diagnóstico sobre a organização, 
a regulação e a supervisão dos mercados de 
seguro, resseguro e fundo de pensões.  
O referido grupo de trabalho é coordenado por 
Aguinaldo Jaime e integrado por Fernando 
Jorge Júlio de Aguiar, Fernando Bráulio dos 
Santos Lima, Maria Carlota de Jesus Van-
Dúnem.  
O grupo de trabalho deve funcionar em estreita 
colaboração e coordenação com o Instituto de 
Supervisão de Seguros.  
 
 
 
Falcone e JES de Costas Viradas 
 
Folha 8 
10 De Março de 2012  
 
Zanga entre compadres  
 
A situação da cidade do Kilamba apresentada 
como uma grande obra do executivo de José 
Eduardo dos Santos, parece cada vez mais 



difícil. Primeiro, o facto de não poder ser 
enquadrada no sistema de financiamento 
bancário, pelos valores de custo dos 
apartamentos, que excedem os USD 60.000,00 
(sessenta mil dólares) estipulados por lei e que 
seriam esses sim uma garantia de segurança 
das instituições financeiras, na concessão de 
empréstimos aos potenciais interessados.  
Segundo e este parece o mais intricado, está 
relacionado ao facto de ainda não ter sido 
possível o executivo JES, chegar a um acordo 
definitivo com Pierre Falcone, o principal 
investidor do projecto.  
As negociações não parecem estar no bom 
caminho devido os valores em causa e a 
introdução de dados novos, por parte da equipa 
negocial presidencial.  
Uma fonte de F8 disse que o imbróglio reside 
no facto de JES ter lembrado ao amigo 
traficante de armas francês que “deveria 
descontar parte dos valores adiantados pelo 
governo angolano aquando da sua prisão em 
Paris, avaliados em mais de 60 milhões de 
dólares, utilizados nos pagamentos de cauções 
e honorários dos advogados, numa altura em 
que este tinha todas as suas contas bancárias 
bloqueadas”.  
De qualquer modo, a ser verdadeira, esta 
versão dos factos dá todo o sentido à 
salgalhada infanto-juvenil das hesitações do 
Estado no que toca ao preço das casas, e, a 
partir daí, passaria a ser facilmente 
compreensível que o Presidente da República, 
José Eduardo dos Santos não soubesse o preço 
das habitações, na medida em que se trata de 
um projecto público-privado, quer dizer, como 
o governo quer ficar com o mesmo, terá agora 
de negociar com Pierre Falcone.  
E é aqui que a porca torce o rabo, pois as 
negociações para a venda do projecto de 
Falcone não parece estarem a ser pacíficas 
com a nossa fonte, e outras mais, a garantir 
que o ex-traficante franco-angolano teria 
pedido pela sua intervenção um montante a 
rondar os USD 8.000.000.000,00 (oito biliões 
de dólares), que estarão na base do aumento do 
preço de USD 60 para mais de 125 mil dólares 
a que estão a ser vendidos os apartamentos.  
Ora esse montante, pedido pelo francês, é 
muito superior ao que Dos Santos acha justo 
pagar por esse projecto imobiliário. E, segundo 
parece, a discórdia é tão grande que os amigos 

correm o risco de virem a ser futuros inimigos. 
Nesta hipótese, entram em jogo amigos 
ocasionais de Angola e desses dois amigos, 
tentando evitar um desaguisado entre os dois 
homens, no qual quem tem mais a perder pelo 
menos uma parte do penacho que transporta é 
JES, pois o traficante francês hoje é detentor 
de muitos segredos de Estado.  
E a maka das contas a pôr em perigo uma 
jubilosa, exemplar e linda amizade, levando 
bocas a se meterem num trombone, a dizer 
que, por causa delas Pierre Falcone, está 
mesmo de costas viradas com o Amigo - Presi-
dente e disposto a assumir as últimas 
consequências em defesa dos seus interesses, 
alegadamente legítimos, tanto que, mantém-se 
no seu imponente escritório em Pequim, 
capital chinesa e não vem a Angola a um bom 
par de meses.  
Recorde-se por outro lado, que Falcone foi o 
traficante das armas que permitiram José 
Eduardo dos Santos, apertar o cerco e eliminar 
fisicamente, em combate, Jonas Savimbi, no 
dia 22 de Fevereiro de 2002, nas chanas do 
leste, pondo fim ao conflito militar entre o 
governo e a UNITA/Militar. Uma crise real, 
dado os valores em disputa, poderá fazer com 
que uma das partes e, sabe-se qual será, venha 
a público colocar “as fezes na ventoinha” e 
espalhar a engenharia como conseguiram 
romper as barreiras das sanções e de embargo 
internacional de compra de armas e a forma 
como elas foram transportadas do exterior até 
os portos e aeroportos angolanos.  
 
Muitos países receberam, segundo a fonte do 
F8, chorudas comissões financeiras, para 
fecharem os olhos, deixando transitar pelos 
seus portos e aeroportos os armamentos 
dirigidos a Angola, em operações maquinadas 
pelo traficante francês.  
Outro ponto que é uma granada descavilhada 
na mão é a forma, como o francês Falcone e o 
russo Gaidamak, conquistaram sem aprovação 
da Assembleia Nacional os passaportes 
diplomáticos, sem que tenham alguma vez 
organizado um processo pessoal e frormulado 
a intenção de serem cidadãos angolanos.  
Questão não menos sensível prende-se com a 
forma que Dos Santos o nomeou embaixador 
de Angola em Paris junto da UNESCO, 
quando contra ele já pendia um mandado 



internacional de captura e um processo judicial 
em Paris, em que era acusado como traficante 
de armas, de fuga ao fisco, corrupção activa de 
membros do governo gaulês e promotor do 
trãnsito de armas para o regime de Angola, 
através do território francês.  
Recorde-se ainda ser possível justificar como, 
na primeira vez, o gabinete de José Eduardo 
dos Santos pagou uma caução de 10 milhões 
de dólares levados à mão em malas por 
agentes da Secreta Angolana. Isto sem 
esquecer que desde o início desta “business 
story” a Sonangol teria desembolsado mais 
cerca de 50 milhões para a defesa da causa 
Falcone.  
No fundo, é uma pena que, por umas centenas 
de milhões de dólares, talvez um bilião ou 
pouco mais, tão frutuoso negócio capote por 
razões tão “pequeninas”!  
Falcone havia conseguido um grande 
financiamento para a construção da cidade do 
Kilamba, ainda antes da sua prisão em Paris e 
o projecto ainda assim, foi crescendo, 
crescendo e, com a ajuda dos chineses, os 
preços também. Aí é que está o mal, pois, na 
sua conclusão final, nem ele conseguiu im-
plantar o que se propunha em termos 
imobiliários, nem JES pôde viabilizar o 
projecto e as desavenças começaram em 
função dos valores que um pede e o outro acha 
exagerado.  
O mais engraçado, embora não tenha graça 
nenhuma, é que todo esse kumbu em disputa 
entre os “grandes compadres das armas” é do 
autóctone Mwangolé, que continua votado ao 
abandono e discriminação institucional!  
De notar no que toca a este ponto preciso a 
necessidade de transcrevermos a opinião de 
um reputado economista da nossa praça, 
quando nos instou a reparar, portanto, que 
quase tudo o que o Executivo fez foi show-off, 
condomínios de luxo aos pontapés por todo o 
sítio, estádios e meia-dúzia de infra-estruturas 
para a CAN de 2010 e projectos imobiliários 
faraónicos, dentre os quais se destacam os da 
centralidade do Kilamba e o faustoso plano da 
futura zona ribeirinha do Futungo e do 
Benfica.  
Entretanto, no que toca ao bem-estar 
individual das pessoas, este atingiu o fundo do 
precipício qualquer coisa como 10 à 20% das 

populações de Cabinda ao Cunene. 
Praticamente nada claro e tudo escuro.  
 
 
 
A HISTÓRIA DO KILAMBA  
 
A finalização da primeira fase do secretíssimo 
projecto da centralidade do Kilamba, que 
deixou toda a gente banzé perante a 
grandiosidade do empreendimento, foi 
inaugurada a 11 de Julho de 2011 pelo 
presidente da República, num alarde de 
enorme orgulho pelo trabalho realizado.  
 
Segundo José Eduardo dos Santos, essa 
monumental empreitada propulsava Angola 
para os píncaros da , capacidade de 
governação das mais ufanas sociedades do 
planeta!  
Ora o que acontece é que hoje estamos na 
situação inversa, de inépcia flagrante, 
grandiosa mas só para “Inglês ver”, mais nada. 
Comecemos pelo princípio.  
A cidade do Kilamba tem sido um mistério 
desde que saiu da cabeçorra do ou dos que o 
conceberam. Como referido, a obra foi 
inaugurada com pompa, circunstância e 
opulentos arrotos de vaidade, tendo JES nessa 
altura anunciado que os preços das residências 
desse complexo urbanístico não ultrapassariam 
os 60 mil dólares, o que levou ao rubro a 
chamada da velinha angolana da esperança que 
nunca se apaga.  
Infelizmente, logo a seguir à festa da 
inauguração foi constatado um “senão” na bela 
obra, um facto curioso: JES, que durante a 
festa tinha dito sessenta mil dólares por casa, 
passado algum tempo disse ao seu povo que 
era preciso pacientar pois ainda não se sabia 
exactamente o valor a que elas seriam 
vendidas.  
 
ESTRANHO, NÃO?  
Muito estranho, mesmo, poís se aLguém com 
altas responsabilidades de Estado, 
responsáveL e gesto r das suas contas, aprova 
projectos e não sabe, depois da inauguração 
dos mesmos, a que preços eles podem ser 
comercializados em favor do povo que lhe dá 
os votos, a estranheza transforma-se em 



desconfiança. Deve haver gato, e as pessoas 
começam à procura do rabo do bichano! ...  
Procura daqui, procura dali, a investigação 
levou-nos até ao previsível encontro com o já 
incontornável fazedor de altas negociatas, 
Pierre Falcone, também conhecido desde então 
pelo cognome de “Senhor China”, pois, 
segundo a nossa fonte, foi pelas suas mãos 
que, na fase critica das negociações do crédito 
“chinês”, Angola pôde obter dos cofres desse 
país asiático, após convencimento, os biliões 
que serviram de incremento aos faraónicos 
projectos de JES. Este cidadão franco-
brasileiro e também de nacionalidade 
angolana, obtida ilegalmente, diga-se, porque 
o processo não respeitou os trâmites legais 
nem a aprovação na Assembleia Nacional, mas 
a vontade de Dos Santos, pôde penetrar, num 
repentino Lavamento da sua imagem, nos mais 
secretos corredores do poder e das Finanças.  
Falcone, depois de ter ajudado o seu amigo 
angolano com as armas que ocasionaram a 
derrota de Jonas Savimbi e da UNITA-Militar, 
propôs nova ajuda, neste caso económlca, 
lançando mãos a um megalómano projecto, 
que numa primeira fase, pasme-se, envolveria 
um financiamento avaliado em mais de 1.500 
milhões de dólares (um bilião e quinhentos 
milhões de dólares), constituindo um dos 
maiores empréstimos chineses a um investidor 
privado.  
Carecendo apenas da aprovação das 
autoridades angolanas, Falcone, obteve a 
garantia bancária de JES, antes mesmo de ter 
ido para a França, onde viria a ficar preso por 
cerca de dois anos, sem que, no entanto, o 
programa parasse, uma vez já ter terreno 
disponibilizado a preço de saldo para o tal 
mega projecto urbanístico aprovado, pela 
Presidência.  
Esse projecto era, e é, precisamente, o da 
centralidade do Kilamba Kiaxi! Com todos os 
preliminares na mão, o homem trouxe não só o 
dinheiro, como ainda as empresas chinesas 
para começarem a corporizar aquela que 
passou a ser a maior empreitada habitacional 
de todos os tempos em Angola, cuja finalidade 
foi a de testar a parceria público/privada, entre 
Falcone/JES, visando transformar em 
real1dade o seu sonho de um milhão de casas.  
Conclusão, a cidade do Kilamba apresentada 
como exemplo de solução, não passa de um 

bluff, uma ousada jogada de poker a tapar a 
não construção em 4 anos de um milhão de 
casas.  
Quer dizer, o Executivo realizou o que tem por 
hábito fazer para esconder as suas falhas ao 
aderir a um projecto de Pierre Falcone com um 
financiamento chinês. Mas agora, no final de 
contas, o Estado quer serenamente abocanhá-
lo e o facto de ainda não o ter feito, deve-se à 
contingência de não se ter finalizado as 
negociações com o dono do projecto, o 
traficante de armas francês! 
 
É uma vergonha. Depois de ter sido anunciada 
há quase um ano, a cidade continua 
desabitada, com as suas corujas e abutres, os 
gatos e umas boas ninhadas de ratos, numa 
clara demonstração de má gestão presidencial.  
Estas foram as informações que chegaram à 
Redacção do F8, vindas da mesma fonte que 
permitiu ao nosso bissemanário avançar 
pormenores que nunca foram desmentidos 
sobre o caso do “Angolagate”. Trata-se de um 
fonte segura e credível.  
Seria bom que a estas revelações aqui 
noticiadas se seguisse seja uma confirmação 
oficial, seja uma denegação 
devidamentejustificada e com provas 
irrefutáveis. Até hoje, nenhum desmentido 
chegou ao nosso conhecimento, portanto, o 
que aqui referimos só pode ser consentâneo 
com a realidade.  
 
Regime Demolidor Desaloja Mais 54 
Famílias 
 
Folha 8 
10 De Março de 2012 
 
A direcção da Socipesca, capitaneou a brutal 
acção de despejo, com as máquinas 
demolidoras, insensíveis ao clamor de 
crianças, mulheres e velhos, que imploravam 
pelos seus poucos pertences e ainda a 
indicação de um tecto condigno, nesta altura 
do campeonato, em que as crianças 
começaram o ano lectivo e uma mudança de 
residência causará sérios transtornos.  
Mas esta situação colhe apenas a in-
sensibilidade do regime, por ser a sua imagem 
de marca, quanto a colocar autóctones pobres 
ao relento, devido a venda do terreno, quando 



a maioria está ligada a Empresa Socipesca 
desde 1975.  
SE os trabalhadores nunca foram in-
demnizados e contavam que a sua fixação no 
local cobria essa falha, não conseguem 
perceber, como depois dos cofres receberem a 
entrada de milhões de dólares, os antigos 
directores, a maioria ligada ao comité 
provincial do MPLA, não acautelaram uma 
solução pacifica e honrada para acomodação 
destas 54 famí1ias, que envolvem mais de 
quinhentas pessoas.  
F8 esteve no local e ouviu o lamento das 
pessoas, cuja porta de saída é o desterro para a 
tórrida e desértica localidade denominada 
Somália, situada entre o antigo aeroporto e o 
deserto, uma zona sem água, luz, transportes, 
postos de saúde e escolas para receberem as 
centenas de garotos, gue precisam de continuar 
a estudar. É a típica moda de um governo, cuja 
característica mais próxima é neocolonial e 
não democrática, pois trata os negros piores 
que cães, duvidando-se se os colonos, fariam 
pior. Basta ver que para alguém sair deste 
campo de concentração terá de percorrer cerca 
de 18 quilometros, o que para os kandengues é 
muita distância diariamente.  
Portanto, estas pessoas juntam-se ao já 
numeroso exército de esbulhados e dis-
criminados, que vêm ao longo dos anos 
sofrendo as agruras do deserto, das enxurradas 
e sem condições humanas. Estão atiradas a sua 
sorte, enquanto os novos ricos do regime, 
visam apenas o lucro e o governo local fala de 
falta de verbas para apoiar socialmente os mais 
carentes.  
“Tenham pena dos mais velhos e das crianças, 
partiram as nossas casas sem nos avisar 
porque? Será que já não somos angolanos”, 
interroga o ancião, José Cavonguelua de 78 
anos de idade, natura de Caconda e trabalhador 
daquela empresa desde 1973. 
Que as pessoas face as estas políticas se 
decidam penalizar o regime, nas eleições, este 
não se preocupa, pois os cidadãos vão ou não 
votar, os seus boletins, em função da fraude 
vão a mesma parar nas contas do partido no 
poder o MPLA.  
O administrador do município do Narnibe, 
Armando Valente disse que os trabalhadores 
negociaram mal com a entidade patronal, mas 
o governo local providenciou terrenos para 

aquela população e os direitos de superficie 
foram pagos pela entidade patronal.  
Armando Valente, garantiu ainda que vai 
desencadear um processo de averiguações que 
visa apurar a veracidade sobre o cumprimento 
ou não dos compromissos assumidos por parte 
da entidade patronal em relação as 54 famílias. 
No encontro preliminar em que estiveram 
frente-a-frente, ou seja o representante da 
empresa Socipesca, João Cabinda e os antigos 
trabalhadores, acordaram que a empresa iria 
atribuir vinte chapas de zinco a cada uma das 
farmílias e um montante em dinheiro, para 
permitir que cada um dos visados possa erguer 
a sua residência. Uma típica negociação para 
os negros, pois fosse com estrangeiros e em 
nenhum momento colocariam estas condições, 
que envergonham o próprio programa do 
MPLA, que tinha um forte pendor social, mas 
transformou-se em forte pendor monetarista, 
insensivel e corrupto.  
“Fomos apanhados com as calças nas mãos”, 
lamentou o administrador Armando Valente 
que diz. da parte da Administração e em 
resposta ao pedido da entidade patronal 
dirigida ao Governo da Província, procedeu-se 
ao loteamento de terreno e distribuiu-se as 54 
farmílias, depois de a entidade patronal ter 
pago o direito a superffcie no valor de 18 
milkwanzas cada um dos cinquenta e quatro 
terrenos de 40/20.  
«A Chicoil, por exemplo, quando manifestou a 
necessidade de construir o Hotel Chik-Chik, 
entrou em negociações com as farniIias que 
viviam ao redor do hotel Moçamedes, solicitou 
terreno ao governo da província para a 
construção de casas para as pessoas, o governo 
da província fez baixar o despacho e nós 
cumprimos, distribuímos o terreno solicitado, 
construíram-se as casas e procedeu a entrega a 
população. alvo, mas agora penso que os 
visados falharam ao negociar», enfatizou, o 
administrador. João Cabinda, representante da 
Soci.pesca, empresa que vendeu os terrenos a 
terceiros e demoliu as casas dos trabalhadores, 
recusou-se a falar a nossa reportagem.  
Soube-se no entanto de fonte segura que um 
grupo de ex-governantes da província do 
Namibe, na década 80, ficará com estas 
instalações, sem contudo terem feito quaisquer 
benfeitorias. “Algumas pessoas desalojadas 
trabalham nesta empresa desde 1975, quem 



afinal olha por nós quando o governo e o 
MPLA nos empurraram para o deserto, onde 
só há cobras e lacraus? Pelo menos que 
criassem lá as mínimas condições”, lamenta 
Josefina Tchilombo de 61 anos de idade, viúva 
de antigo pescador, ligado à empresa.  
A pequena Francisca Jovita Jambela tem 15 
anos de idade estuda a 6ª classe e teme que 
com esta mudança da Praia Amélia para a 
localidade denominada Somália, não consiga 
percorrer 18 quilómetros/dia, a pé. «Além de 
mim, temos estes colegas alguns com 9 a 11 
anos de idade, como é que vamos percorrer 
todos os dias a pé 18 quilómetros», 
questionou.  
 
 
Governo provincial satisfeito com 
projecto de urbanização 
 
Jornal de Angola 
12 de Março de 2012 
 
 
O vice-governador para área Técnica e Infra-
Estruturas da província do Bié, Andrade 
Adolfo, está satisfeito com andamento positivo 
do "Projecto Horizonte", destinado à 
construção de seis mil casas na cidade do 
Cuito.  
Após uma visita ao local, o vicegovernador 
sublinhou que o governo continua a trabalhar 
com a empresa Kora-Angola, para que, após a 
conclusão das habitações, se dê prioridade à 
obtenção da casa própria aos funcionários 
públicos.  
O vice-governador frisou que o Governo 
Provincial e colaboradores têm de aperfeiçoar-
se, ao monitorar o processo de 
comercialização das habitações, para prevenir 
eventuais cedências irregulares de casas.  
Além dos funcionários públicos, constam nas 
prioridades os jovens empreendedores e 
quadros licenciados. Andrade Adolfo disse que 
o preço da venda deve oscilar entre os 50 e os 
65 mil dólares.  
O vice-governador informou que o projecto, 
além de melhorar a imagem da cidade do 
Cuito oferece muitos empregos aosjovens. O 
"Projecto Horizonte" prevê empregar 550 
jovens.  

A Kora-Angola vai erguer e comercializar mil 
casas no município Andulo e seis mil no 
Cuito.  
O "Projecto Horizonte" insere se no Programa 
Nacional de Habi tação "Meu Sonho, Minha 
Casa" do Executivo.  
A directora de marketing da cons trutora Kora- 
Angola, Lídia Santos, garantiu o 
comprometimento da empresa com os prazos 
estabelecidos para a construção das seis mil 
habitações na cidade do Cuito e de outras mil 
no Andulo, 130 quilómetros a Norte da capital 
provincial do Bié.  
Lídia Santos sublinhou que os trabalhos 
iniciados em 20 11 se encontram em fase de 
edificação das habitações, depois da limpeza 
da zona e da criação do sistema de drenagem e 
arruamentos. Segundo explicou, o local já 
beneficiou do processo de urbanização, com a 
construção de passeios, esgotos, canalização 
de água potável, iluminação pública e outros 
serviços indispensáveis para a população.  
O projecto fica concluído em dois anos e cinco 
meses. Lídia Santos disse ainda que o tipo de 
material utilizado para a construção dos fogos 
habitacionais oferece rapidez na construção. 
As primeiras 400 casas são entregues aos pro-
prietários entre os meses de Junho e Agosto de 
2012. Até ao final do ano, 1. 100 outras ficam 
prontas.  
 
 
 
 
Moradores de Homobe têm casas em 
Setembro  
 
Jornal de Angola 
13 de Março de 2012 
 
 
Em Homobe de Cima, Belize, norte de 
Cabinda, são construídas até Setembro, 200 
casas sociais T3, cuja primeira pedra foi 
colocada numa cerimónia a que presidiu o 
governador da província.  
Mawete João Baptista lembrou que o projecto, 
fruto da independência nacional proclamada 
em 11 de Novembro de 1975, surge no âmbito 
do programa nacional de construção de 200 
casas em cada município, recentemente 



anunciado pelo Presidente da República, José 
Eduardo dos Santos.  
O secretário provincial do Ordenamento do 
Território, Urbanismo e Ambiente, Paulo 
Luvambano, referiu, ao Jornal de Angola, que 
as obras de construção das casas somente 
começam a partir de Abril devido aos 
trabalhos de desmatação e da limpeza do 
terreno. Concluídos os trabalhos que estão a 
ser realizados, outros passos vão ser dados 
para a concretização do projecto habitacional.  
Na construção das 200 casas, anunciou, estão 
envolvidas várias empresas locais de 
construção civil para permitir que as obras 
terminem em seis meses, como foi decidido 
pelo governo da província.  
O administrador do Belize, José Cubaia, 
declarou estar satisfeito por o seu município 
ser o primeiro da província de Cabinda a 
beneficiar do projecto.  
O programa prevê também a construção de 
igual número de casas nos municípios de 
Buco-Zau e Cacongo.  
No município de Cabinda vão ser edificadas 
duas mil casas no âmbito do subprograma de 
construção de 110 mil fogos habitacionais.  
 
 
 
 
Casas feitas de contentores 
conquistaram o mercado nacional 
 
O País 
16 de Março de 2012 
 
Já imaginou mudar o local da sua residência 
sem que tenha de verdadeiramente mudar de 
casa? É possível se a casa assentar no 
aproveitamento de contentores. A mobilidade, 
a salvaguarda do ambiente e o custo são os três 
argumentos avançados por Romualdo Lucena, 
director da Container Solution, uma empresa 
angolana que, desde 2006, confere a 
contentores cujo destino mais que provável 
seria a sucata funções aparentemente 
impensáveis como a de alojamento, balneário 
ou escritório. Pelo menos, explica, tem sido 
essa a principal oferta da Container Solution: 
'centrámo-nos muito na adaptação do 
contentor a escritório, alojamento e balneário", 

refere Romualdo Lucena, adiantando en-
tretanto ser amplo o leque de possibilidades 
aberto pela reconversão de contentores. 'Hoje a 
Container Solution também oferece outro tipo 
de produtos: roulottes, bares, cafés, 
restaurantes, condominios, portarias, guaritas, 
procuramos diversificar a nossa oferta', 
precisa.  
A procura por esta solução original tem 
provindo muito do mercado empresarial, 
designadamente do mercado da construção. O 
responsável da Container Solution sublinha 
que se trata de uma tecnologia verde, que 
aproveita, em particular, no caso do mercado 
nacional, o facto de se importarem muitos 
mais contentores que os que são expedidos 
para fora do país, evitando que os contentores 
abandonados degradem o ambiente. Trata-se, 
sintetiza, de 'uma proposta diferente, 
sustentável, barata, durável, flexível, já que se 
pode transformar o contentor em função do 
que o cliente deseja'.  
Uma solução que tem, para os clientes que a 
adoptam, a grande vantagem da mobilidade, 
uma vez que pode, por exemplo, ser utilizada 
em diferentes canteiros de obras. Mobilidade 
de que, no entanto, também particulares 
podem tirar partido. Romualdo Lucena refere 
o caso de um cliente da empresa que comprou 
uma casa, composta por dois contentares, no 
Zango, e que se mudou agora para o Kazenga - 
'Apenas fomos efectuar novamente a abertura 
dos contentares, retirar a solda e mudá-los para 
o Kazenga'.  
 
Variações e preços  
 
Nascida na Europa e prestando-se às mais 
diferentes variações, desde as mais simples às 
mais imaginativas e sofisticadas (na Holanda 
os estudantes fizeram uma Vila Universitária 
com base em contentores, em Uxbridge, Reino 
Unido, os paralelepípedos que carregam carga 
marítima, deram origem ao Hotel Travelodge) 
a casa-contentor não configura, no entanto, 
uma resposta à questão da habitação social, já 
que, apesar de ser móvel e barata, não é, 
mesmo assim, suficientemente competitiva em 
termos de preço no mercado da habitação 
social. É que o revestimento térmico utilizado' 
a lã de rocha, um isolador de temperatura e de 
ruídos produzido a partir de fibras de rocha, 



que é importado do Brasil e de Portugal e que 
também já se encontra no mercado nacional, 
encarece o projecto. Um contentor-casa básico 
(abarcando dispensa, quarto e casa-de-banho), 
explica o director da Container Solution, 
possui uma porta em alumínio, o revestimento 
interno em lã de rocha, o revestimento de tecto 
e paredes em PVC ou contraplacado, um piso, 
vinílico e a instalação eléctrica, incluindo o ar 
condicionado. Este contentor pintado acabado, 
é comercializado a USD 12 mil. O modelo de 
contentor de 40 pés, denominado 'residência', 
abrange sala, cozinha, quarto e casade-banho, 
sendo comercializado a USO 26 mil. 'Se, 
porém, o cliente já possuir o contentor a 
factura, esclarece Romualdo Lucena, reduz-se 
em 30%, pelo que o preço final situar-se-á em 
USO 9 mil'. Uma vantagem que se faz sentir 
para os clientes da área da construção, dado 
que as obras já dispõem de contentores. Mas o 
preço muitas vezes vai mais além, atendendo a 
que 'o cliente opta por soluções diferentes das 
básicas, por exemplo pelo piso em 
contraplacado, cerâmico ou noutro material - 
os valores vão-se moldando às solicitações do 
cliente', adianta Romualdo Luce na. Contas 
feitas, tudo isto significa que, em média, o m2 
de 'adaptação' de um contentor fica a USD 
850, a que haverá que abater 30% caso já se 
disponha do contentor.  
Mas as combinações desta espécie de 'lego' são 
praticamente infinitas, podendo os contentores 
ficar ao mesmo nível ou em níveis diferentes, 
apresentando a construção, no último caso, 
vários pisos. O aproveitamento de contentores 
pode tornar-se insuspeitável, à vista 
desarmada, em edificações de elevada 
qualidade e refinado padrão arquitectónico. 
'Actualmente estamos a fazer uma casa com 
três contentores de 40 pés, abarcando 83 m2, a 
qual é constituída por sala, cozinha, quarto; é 
toda ao mesmo nível mas já podemos fazer em 
diferentes níveis', adianta o director da 
Container Solution, que se prepara para deitar 
mãos a projectos modelo que dêem a conhecer 
ao mercado todo o potencial da idéia.  
A empresa transforma os contentores em 
Luanda, nos seus estaleiros de Viana, mas 
coloca-os em todo o território nacional, 
representando as despesas de transporte um 
extra que acresce na factura final. Até agora, 
para além de Luanda, a Container Solution tem 

fornecido essencialmente o Lobito, o Lubango 
e Benguela. Prevê, entretanto, abrir escritórios 
no interior do país e tem, refere o seu director, 
'um projecto de expansão em África', sendo o 
mercado da vizinha África do Sul um dos 
alvos que a empresa tem na mira.  
Embora tenha registado alguma retracção na 
facturação em 2009 e 2010, anos em que a 
economia do país se ressentiu com a crise in-
ternacional, a Container Solution vem 
acompanhando a recuperação do mercado e 
espera obter este ano um,valor de facturação 
entre USD 3,5 milhões a USD 4 milhões. 
Conta com 32 colaboradores nacionais. 'As 
equipas são constituídas por 9 a 10 pessoas: 
um serralheiro, electricista, pintor, carpinteiro, 
canalizador e ajudante', precisa o seu director. 
No plano financeiro a empresa só trabalha com 
recursos próprios, dado que cobra 50% no acto 
da encomenda e o remanescente após a entrega 
do produto final. E só opera sob encomenda: 
'inicialmente tínhamos contentores já 
transformados em stock mas depois 
verificámos que, além de ocuparem espaço, 
nem sempre se adaptavam ao desejo do clien-
te, pelo que as adaptações a fazer eram tantas 
que acabávamos perdendo aquele projecto', 
refere Romualdo Lucena.  
À Container Solution, cujo prazo médio de 
entrega de uma encomenda de um contentor 
básico anda entre os 15 e os 20 dias, basta ter 
15 a 20 contentores em stock pois o produto a 
recic1ar não falta no mercado.  
 
 
Condomínio para jovens em fase de 
revestimento  
 
Jornal de Angola 
16 de Março de 2012 
 
O condomínio para a juventude, em 
construção desde Janeiro deste ano, na 
província do Uíge, com um total de 200 
habitações, encontra-se na fase de 
acabamentos . 
O bairro está localizado no bairro Catapa, 
município do Uíge, numa área de três hectares 
e é construído no quadro de um programa do 
Governo que visa a melhoria das condições 
sociais e de habitabilidade da juventude. A sua 
conclusão está prevista para Junho deste ano.  



O bairro da juventude foi visitado pela 
secretária do Presidente da República para os 
Assuntos Sociais, Rosa Pacavira, no quadro da 
sua deslocação de quatro dias à província do 
Uíge.  
No município do Uíge, Rosa Pacavira, 
acompanhada do governador Paulo Pombolo, e 
de técnicos do seu gabinete, visitou vários em-
preendimentos sociais em funcionamento 
desde o inicio deste ano, em algumas aldeias e 
regedorias.  
Rosa Pacavira inteirou-se do andamento das 
obras de edificação do palácio do Governo 
Provincial e da Universidade Kimpa Vita, 
cujos trabalhos se encontram em conclusão. 
Durante os quatro dias no Uíge, a secretária do 
Presidente da República para os Assuntos 
Sociais visitou também empreendimentos so-
ciais nos municípios de Songo, Bungo, Púri e 
Sanza Pombo.  
No município do Sanza Pombo, visitou quatro 
escolas primárias nas aldeias de Quitunda, 
Quipungo, Quiteca e na regedoria de Minanga, 
erguidas no quadro da melhoria dos serviços 
de ensino nas localidades.  
Visitou também o novo mercado rural, 
localizado na regedoria de Panda, com seis 
bancadas, dois balneários públicos e armazém 
para produtos do campo. Na sede municipal do 
Púri verificou o andamento das obras na rede 
de distribuição de água potável.  
Ainda no Púri, além das três novas escolas 
primárias em funcionamento desde Fevereiro 
deste ano e uma casa protocolar, avaliou as 
condições do hospital municipal, inaugurado 
em 2011, com capacidade para atender mais de 
70 pacientes por dia.  
No município do Bungo, entre outros 
empreendimentos, Rosa Pacavira inaugurou 
um hospital municipal com capacidade para 64 
camas. Falando à imprensa, a responsável 
mostrou-se satisfeita com a execução dos 
projectos ligados ao Programa Integrado de 
Combate à Pobreza no país.  
"Nos 15 municípios visitados, o programa 
encontra-se bem encaminhado, apesar de 
algumas falhas de ordem técnica", manisfetou 
a secretária do Presidente.  
Salientou ser importante o recrutamento de 
mais quadros qualificados para o bom 
encaminhamento do programa, visando a 
melhoria e bem-estar da população.  

 
 
 
 
Financiamento com elevada taxa de 
juro 
 
Folha 8 
17 de Março de 2012 
 
 
Plano de financiamento crédito habitacional, 
do BFA ronda na ordem dos 85 mil como 
valor mínimo e 140 mil dólares como mais 
alto, tendo uma taxa de juros superior a 13% e 
amortizada em 15 anos.  
Os interessados ao plano de financiamento 
devem suportar uma renda mensal acima dos 5 
mil dólares norte americanos, o que deixa 
alguns trabalhadores da função pública, priva-
das e estudantes, insatisfeitos e revoltados, 
face ao baixo rendimento que adquirem.  
Portanto, o crédito disponibilizado para 
clientes que necessitem de financiamento 
serve também, para aquisição de uma moradia 
nova ou usada, obras ou construção, com um 
prazo alargado de até 15 anos, e um valor de 
empréstimo na ordem dos 90% do valor da 
avaliação do imóvel ou do valor da 
aquisição/transacção. "O empréstimo bancário, 
para muitos, seria uma oportunidade em 
concretizar o sonho da própria casa, mais as 
instituições de financiamento negam este 
directo aos menos afortunados", declarou um 
dos entrevistados.  
A razão da concepção da Cidade do Kilamba e 
os projectos de habitações sociais foi de 
reduzir o défice habitacional, e de tal modo 
proporcionar melhores condições e bem-estar 
a população. A residência, segundo as 
declarações do presidente da república 
rondaria no mínimo 60 mil dólares norte 
americanos.  
Dentre outros projectos sociais, a nova cidade 
do Kilamba construída de raiz numa área de 
mais de três milhões de metros quadrados, 
conta já com a segunda fase de 
implementação, vai albergar mais 400 mil 
fanu1ias. O mesmo possui mais de 100 
edifícios e terá para alem das moradias, 
escolas, hospitais, posto policial, estruturas 



para os sectores de energia e agua, parques de 
lazer, creches e outros.  
Em alusão ao programa de investimento 
público, o executivo cita a cidade do Kilamba, 
Jardim das Rosas, Nova Vida, Zango, e as 
demais, como sendo o maior feito do 
investimento/ desenvolvimento no sector de 
construção e reconstrução do país.  
Face a este polémico plano de financiamento, 
o credito disponibilizado para clientes com um 
mínimo salário de cinco mil dólares, suscitou 
recolha de opiniões em volta deste desiderato. 
O descontentamento é visível e a preocupação 
da juventude patente através da forma em que 
o país está a ser dirigido por alguns 
governantes.  
 
Reacçôes dos trabalhadores e estudantes  
A classe juvenil é o grosso que apresenta o 
maior descontentamento com os preços das 
casas destes projectos privados, veio para 
reduzir o défice habitacional que afecta a 
população. O referenciado projecto "Kilamba" 
em particular, dividido em três fases ate a sua 
conclusão, terá mais de 80 mil apartamentos. 
Pese embora, a primeira fase com mais de três 
mil apartamentos, já esta a ser comercializado 
com preços acima de 60 mil dólares, ficando 
aquém das possibilidades da classe média para 
qual está direccionado.  
António Muanha, mestre de obras lamenta o 
facto de não poder concorrer a compra de um 
apartamento no supracitado projecto, "ganho 
menos de 500 dólares, tenho 4 filhos, sustento 
a casa e os estudos dos mesmos, agora 
pergunto ao Estado. Quando conseguirei juntar 
60 mil dólares para comprar uma residência 
nestes projectos e com este salários, quando 
um banco vai aceitar - me como fiador? Peço 
ao Governo a rever estas politica 
propagandistas e iludistas a este misero povo", 
ressalvou.  
"O preço destas casas adequa-se ao bolso dos 
milionários, aqueles que constantemente vão 
ao banco depositar o erário público nas contas 
particulares, nós dos musseques do Cazenga, 
Bairro Operário, Bairro Azul, Miramar, 
Sambizanga, etc. Continuaremos nas cubatas" 
adiantou Fernando Neto, estudante 
universitário.  
Adiante, uma das figuras emblemática do 
partido dos camaradas "MPLA", afecto ao 

CAP na qual não iremos denunciar o número, 
mais pertencente ao distrito de Sambizanga, 
mostra o descontentamento por não conseguir 
adquirir casa na nova centralidade do Kilamba. 
"E preciso reconhecer o que é bom, o governo 
está a trabalhar e o que precisamos agora é, 
transparência no processo de distribuição das 
casas e devemos reconhecer que a oposição é 
tão merecida como nós" conferenciou.  
 
 
Edificação de centenas de casas no 
Moxico 
 
Jornal de Angola 
19 de Março de 2012 
 
A administradora municipal adjunta do 
município fronteiriço dos Bundas disse sábado 
em Lumbala-Nguimbo que a construção de 
200 fogos na circunscrição, prevista para este 
ano, reduz o défice habitacional que afecta a 
juventude local.  
Filomena Miza confirmou à Angop a presença 
em Lumbala-Nguimbo da empresa de cons-  
trução civil EBOMEX, a quem foi adjudicada 
a empreitada, estando já a trabalhar na 
desmatação e loteamento do terreno para a 
construção das primeiras 100 moradias.  
A administradora municipal esclareceu que as 
outras 100 residências são erguidas na segunda 
fase da empreitada prevista para o próximo 
ano.  
A responsável esclareceu que 50 outras casas 
são também construídas na localidade, cujo 
projecto conta com o envolvimento da 
juventude local para sua celeridade.  
O município faz fronteira com a Zâmbia e tem 
registado o regresso constante de cidadãos na-
cionais que se encontravam naquele país na 
condição de refugiados, referiu Filomena 
Miza, acrescentando que isso obriga a 
administração a construir mais escolas nas 
aldeias, para absorver as crianças em idade 
escolar.  
Quanto à reabilitação do troço rodoviário que 
liga Lumbala-Nguimbo a Mungo (na Zâmbia), 
avançou que os trabalhos estão dependentes da 
reposição das pontes sobre os rios Ninda e 
Luaty, pelo Instituto Nacional de Estradas de 
Angola (INEA), estando previsto o seu 



arranque em Abril. "Estamos esperançado que 
tudo corra bem ", disse.  
 
 
 
 
Autoridades manifestam empenho na 
construção de casas sociais 
 
Jornal de Angola 
19 de Março de 2012  
 
 
As autoridades da província do Bié estão 
empenhadas na construção de 900 casas 
sociais nos municípios, no âmbito do 
programa habitacional do Executivo.  
O governador Boavida Neto afirmou que, em 
cada município, vão ser erguidas 100 casas 
sociais com todas as infra-estruturas, para me-
lhorar as condições de vida da po-
pulação.Boavida Neto fez este anúncio ontem, 
na vila de Kamacupa, a 82 quilómetros a leste 
do Cuito, no fim da reunião técnica do go-
verno que avaliou o programa de combate à 
pobreza.  
Na presença dos administradores municipais, o 
governador destacou ainda a necessidade dos  
membros do governo provincial se envolverem 
directamente neste projecto social.  
Boavida Neto apelou ao dinamismo dos 
responsáveis para implementarem os 
programas de modernização dos municípios, 
principalmente no melhoramento dos serviços 
básicos de saúde e educação.A primeira pedra 
do Programa Nacional de Urbanismo e Habita-
ção na província do Bié foi colocada em 
Fevereiro do ano passado pelo ministro de 
Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da 
República, Carlos Maria Feijó.  
O programa prevê a construção de sete mil 
casas, sendo seis mil na cidade do Cuito e mil 
no município do Andulo. Além de residências, 
as novas urbanizações têm estabelecimentos 
escolares e hospitalares, esquadras policiais e 
recintos desportivos.  
Na ocasião, o assessor do ministro do 
Urbanismo e Construção, António Pereira 
Gameiro, sublinhou que o programa Nacional 
de Urbanismo e Habitação enquadra-se na 
estratégia do Executivo que visa a construção 

de um milhão de fogos habitacionais em todo 
o país.  
 
 
Governador visitou bairro de casas 
económicas 
 
Jornal de Angola 
21 de Março de 2012 
    
A Administração Municipal do Lubango 
começou em Fevereiro a construção de casas 
económicas na comuna do Hoque, no quadro 
do programa de Desenvolvimento Rural e 
Combate à Pobreza.  
Para verificar o andamento do programa, o 
governador provincial da Huíla, Isaac dos 
Anjos, foi à comuna do Hoque, onde pôde 
também verificar as obras de construção do 
mercado no Quilómetro 40, junto à estrada que 
liga a província da Huíla às províncias do 
KuandoKubango, Huambo e Benguela.  
O novo mercado vai permitir acolher os 
vendedores da actual praça localizada na 
Estrada N acional 280. Luísa Caputo, 
administradora comunal do Hoque, disse à 
nossa reportagem que, além de oferecer 
melhores condições, o novo mercado vai ter 
capacidade para mais de mil vendedores.  
Na comuna do Hoque, o governador provincial 
da Huíla, Isaac Maria dos Anjos, visitou ainda 
as obras de construção de uma escola de seis 
salas, que vai atender a partir do próximo 
semestre, mais de 400 crianças que se 
encontram a estudar em salas provisórias.  
O governador provincial foi verificar o estado 
da ponte sobre o rio Hoque, que devido ao 
mau estado em que se encontra tem estado a 
causar dificuldades na circulação de pessoas e 
bens, especialmente na época das chuvas.  
Luísa Caputo afirmou que a localidade está a 
registar melhorias significativas, fruto do 
programa da construção de várias infra-
estruturas sociais. A administradora comunal 
anunciou que no quadro do programa de 
fomento habitacional, está prevista a 
construção de 100 casas na comuna, tendo já 
sido reservados 35 hectares para o bairro.  
Luísa Caputo revelou que, no quadro do 
programa de Desenvolvimento Rural e 
Combate à Pobreza, a comuna vai contar, 
ainda este ano, com mais uma unidade sanitá-



ria. Trata-se de um centro de saúde construído 
de raiz que vem reforçar a rede sanitária local, 
marcada por alto défice em termos de 
cobertura, já que a comuna dispõe de apenas 
cinco postos médicos para uma população de 
97 mil habitantes.  
 
Agricultura e pecuária  
 
Com uma área cultivável de aproximadamente 
40 mil hectares, a comuna do Hoque é 
potencialmente rica no ramo agropecuário. 
Estima-se que existam na região mais de 30 
mil cabeças de gado bovino, distribuídas por 
três mil criadores que garantem a preparação e 
o cultivo das terras. A nível do município do 
Lubango a comuna sé a maior produtora de 
cereais, cultivando em grandes quantidades 
milho, feijão, massango e massambala e está a 
apostar na produção de hortícolas.  
A administradora comunal salientou que na 
comuna existem 54  fazendeiros. Os 
camponeses e agri- cultores foram agrupados 
em 13 associações e dez cooperativas, to-
talizando 19.943 famílias camponesas que 
asseguram toda a produção alimentar.  
Luísa Caputo informou que para a campanha 
agrícola 2011/2012 está planificada a 
utilização de uma área de 27.408 hectares. A 
administradora disse que do total da área 
planificada, foram lavradas e semeadas na 
primeira época apenas 5.353 hectares por 
causa da prolongada estiagem que assolou a 
maioria dos municípios da província da Huíla.  
 
Segunda fase da campanha  
 
Para a segunda fase da campanha agrícola 
2011/2012, está prevista uma área de 9.779 
hectares j á semeados. "A irregularidade da 
chuva condiciona os resultados das culturas na 
presente campanha agrícola, o que preocupa as 
autoridades locais, estando já em curso 
trabalhos de sensibilização junto dos 
camponeses no sentido de se fazerum 
aproveitamento das baixas para diversificar as 
culturas resistentes à seca, como a massam-
bala, massango, mandioca, batata e preservar 
as reservas al 
 
 
 

 
 
 
Empresário angolano diz que 
residências podem baixar de preços 
 
Semanário Continente 
23 de Março de 2012 
 
 
 
Em entrevista ao CONTINENTE, Francisco da 
Silva, gestor da JEFRAN, Lda, garantiu que 
com terrenos bonificados a sua empresa 
poderá fornecer residências de alto e médio 
padrão a metade do preço que o mercado 
actualmente fornece . 
Em seu entender, o Executivo angolano pode 
criar políticas para redução da especulação 
imobiliária, desde que crie facilidade nos 
acessos aos terrenos fornecidos às construtoras 
nacionais.  
Tais políticas, segundo o interlocutor, 
passariam pelo estabelecimento de normas às 
reservas fundiárias, por parte do Executivo, 
devendo as construtoras, por seu turno, 
estabelecerem compromissos com vista à 
baixarem os preços das residências, utilizando 
materiais de construção comprados no 
mercado interno, o que capitalizaria também, 
os empresários deste ramo. "Reclamamos a 
quem de direito para que se criem políticas de 
distribuição de terrenos, destinados à 
construção, incentivando a edificação de 
residências do bom padrão e a baixo custo", 
advogou o interlocutor, acrescentando que o 
grupo alvo desta iniciativa será a juventude. 
Trata-se, igualmente, de uma iniciativa que 
visa aderir ao repto lançado pelo Executivo 
para a construção de um milhão de fogos".  
Francisco da Silva, lamentou o facto de alguns 
empresários que até beneficiaram do tal 
processo de obtenção de terrenos bonificados e 
actualmente conservam-nos feito museus, pois, 
lá não lançam nem sequer uma pedra, pior 
ainda se alguém solicitar, fazem preços 
insuportáveis. Adiante, revelou que há, de 
facto, especulação no preço das habitações 
com alto padrão e até mesmo económicas, 
sendo quase sempre inflacionados.  



"Nós podemos demonstrar isto. Com as obras 
que estamos a apresentar e com a mão-de-obra 
local, sem recorrermos à mão-de-obra 
expatriada os resultados são outros e evita-se a 
especulação de preços".  
Indagado sobre os passos dados para a 
concretização da iniciativa da empresa que 
dirige, que consiste em construir residências 
para serem vendidas a baixo preço, respondeu 
dizendo que as autoridades estão atentas, uma 
vez que foram já feitas demarches junto das 
mesmas, através de cartas e outros contactos.  
"Acreditamos que as autoridades e outras 
instituições e pessoas singulares estão atentas 
ao nosso pedido, aguardamos pelas respostas 
para podermos contribuir na edificação do 
nosso país", disse Francisco da Silva, 
sugerindo que a ideia de ter casas muito caras, 
como a que temos no país, resultante da 
especulação imobiliária, tem a ver com a 
oferta.  
"Mas, como somos parceiros do Estado, 
estamos aqui para dar o nosso contributo, 
construindo casas com qualidade necessária".  
JEFRAN, empresa de direito angolano, está 
vocacionada para a construção e obras 
públicas. Neste momento, está a construir 
várias residências, entre elas T4, avaliadas em 
200 mil dólares, que noutros condomínios 
estão a ser vendidas acima de 500 mil dólares, 
enquanto que as de médio padrão a JEFRAN 
orça em cem mil dólares. "Isto porque temos 
que comprar terrenos, a cidadãos individuais, a 
preços especulativos", lembrou, sublinhado 
que, mesmo trabalhando com capital próprio, a 
JEFRAN continua a edificar residências dando 
facilidade de pagamentos aos potenciais 
compradores para, de certa forma, ajudar os 
jovens e o Executivo na solução do défice de 
casas existentes no país. A empresa tem 
construído casas convencionais do tipo T3, 
concluídas dentro de 90 dias, bem como as 
moldadas que poderão ser entregues em 3 dias, 
num valor estimado em 65 mil dólares. Note-
se que estas residências com acabamento de 
auto padrão, contam com a entrega e 
dedicação de 130 trabalhadores nacionais.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PELÉ ENVOLVIDO EM 
ESCÂNDALO IMOBILIÁRIO 
 
AGORA 
24 de Março de 2012 
 
 
Os clientes dos vários projectos habitacionais 
implementados pela imobiliária Build Angola, 
revelaram estar a ser alvo de uma burla 
bilionária. 
O negócio consistia na venda de residências de 
média e alta rendas que deveriam ser 
construídas por empresas brasileiras, mas que, 
na verdade nunca foram entregues aos mais de 
600 clientes que aderiram ao negócio.  
Apesar de cerca de 540 terem já efectuado os 
pagamentos na ordem dos 100% dos valores 
exigidos, os mesmos não conhecem se quer o 
local onde serão construídas as suas 
residências.  
Por outro lado, algumas obras dos projectos da 
Build Angola, como o Bem Morar, estão sim-
plesmente paralisadas.  
O agudizar da situação terá forçado os clientes 
a realizarem em finais de Fevereiro último, um 
encontro, para encontrarem os mecanismos de 
responsabilização da empresa, tendo-se enve-
redado pelo apelo à intervenção do Estado, 
mas alguns clientes optaram por ocupar as 
obras não concluídas, para, por conta e risco 
próprio tentarem conclui-las. Todavia, esta 
opção não foi unânime, tendo a maioria optado 
por intentar uma acção judiciária contra a 
empresa, incluído o ex-futebolista brasileiro 
Pele.  
Entretanto, o ex-jogador, oficialmente, era o 
garoto-propaganda do negócio.  
O problema é que na época do lançamento, 
quando ele chegou a visitar o país pela 
primeira vez as expensas da Build, falou como 
se de investidor se tratasse, e isso levantou 
suspeitas a seu respeito. "Fico feliz por investir 
em Angola. Deus sempre me coloca em 
equipas vencedoras", disse o exjogador na 
altura.  



Sabe-se agora que a empresa também não 
honrou todos os compromissos com o antigo 
jogador que, segundo informações, que 
circulam, tinha quatro unidades por receber do 
empreendimento, a título de pagamento pela 
prestação de serviços.  
'Pele' nega qualquer sociedade com a Build 
Angola, afirmando que,"o que eu posso 
adiantar é que não existe nenhum tipo de 
sociedade. O que foi feito foi um contrato de 
cessão de uso da sua imagem para o 
lançamento desses empreendimentos", es-
clareceu Paulo Custavo, advogado de do ex- 
futebolista.  
Os investidores também negam má-fé. 
Segundo eles, uma tentativa de sabotagem de 
um ex-funcionário insatisfeito terá sido a causa 
do problema. Werther Mujjali teria 
alegadamente usado a internet fazendo-se 
passar por um cliente insatisfeito e com essa 
atitude terá criado um certo temor para os 
outros contratantes da construtora.  
A empresa avança ainda que, os clientes 
angolanos teriam deixado de pagar as suas 
prestações tentando minimizar o prejuízo e, 
com isso, teriam impedido a conclusão das 
obras.  
Os empresários António Paulo de Azevedo 
Sodré, João Cualberto Ribeiro Comado Júnior, 
Paulo Henrique de Freitas Marinho e Ricardo 
Boer Nemeth, sócios da Build Angola, 
revelaram que a empresa tem 34,6 milhões de 
dólares a receber dos clientes e precisa de 23,7 
milhões para concluir as casas.  
Defesa do Consumidor.Diante da explicação 
dos brasileiros, o Instituto Nacional de Defesa 
do Consumidor (Inadec) de Angola comunicou 
o caso à embaixada brasileira e pediu uma 
abertura de investigação.  
De acordo com fontes próximas ao Inadec, o 
caso deve ser conduzido à justiça de modo a 
que os cidadãos vejam  
 
 
 
 
 
Milhares de casas sociais nos 
municípios cobrem a falta de 
alojamento dos técnicos  
 

Jornal de Angola  
27 de Março de 2012 
 
 
O vice-ministro do Urbanismo e Construção, 
Manuel Clemente, lançou ontem, na cidade do 
Lobito, a primeira pedra do projecto de cons-
trução de dez mil fogos habitacionais nos 
quatro municípios do litoral da província, 
Lobito, Catumbela, Benguela e Baía Farta.  
O projecto prevê a construção de três mil casas 
nos municípios do Lobito e Benguela e duas 
mil na Catumbela e Baía Farta, para alojar 60 
mil famílias. Após a sua conclusão a oferta 
habitacional da província fica melhorada.  
O vice-governador de Benguela para a área de 
Projectos e Infra-estruturas, Henrique Calenga, 
disse que o governo da província assume o 
compromisso de apoiar, acompanhar e auxiliar 
para que haja uma boa execução dos trabalhos.  
Henrique Calenga admitiu que, à semelhança 
de outras regiões do país, existem também em 
Benguela sérios problemas no domínio ha-
bitacional e foi em resposta a essa carência que 
o governo traçou este programa, que vaI 
propiciar oportunidades de negócios às 
empresas locais e emprego aos jovens.  
O vice-governador informou que, ao nível dos 
municípios do interior, decorrem trabalhos de 
infraestruturas dos lotes de terrenos, com vista 
à construção de 200 fogos habitacionais em 
cada sede municipal, no âmbito do Programa 
Nacional de Habitação. "O Governo Provincial 
de Benguela, associando-se à iniciativa das 
autoridades centrais, desencadeou um pro-
grama cujos trabalhos já estão em curso e que 
culmina com a construção de 20 habitações 
nas sedes municipais do interior e dez em cada 
uma das 29 com unas, para apoiar o 
alojamento dos quadros e técnicos em serviço 
em cada uma destas localidades", anunciou o 
vice-ministro do Urbanismo e Construção.  
 
 
Construção de casas arranca na 
Chibia 
 
Jormal de Angola 
28 de Março de 2012 
 
As primeiras 40 casas de um total de 200, a 
serem construídas no município da Chibia, no 



quadro do programa de Fomento habitacional 
em todos municípios, começam a ser erguidas 
em princípio de Maio.  
A garantia foi dada pela administradora 
municipal da Chibia, Otília Noloti, à margem 
da vista do governador provincial da Huíla, 
Isaac dos Anjos.  
Já foram realizados os concursos públicos e a 
empreiteira seleccionada trabalha para o 
começo das obras. Otília Noloti referiu que de-
corre até ao dia 31 do corrente mês, 
loteamento dos terrenos.  
Otília Noloti precisou que estão disponíveis 
numa primeira fase 60 hectares, a serem 
ampliados em função das necessidades da 
exigência do projecto. Na Chibia estão 
também em curso as obras de construção do 
bairro social da Juventude. As casas, num total 
de 40, ficam prontas em Maio.  
As habitações estão a ser erguidas numa 
superfície de 1000 metros quadros, perfazendo 
um total de 40.000 metros quadro de espaço 
total de ocupação.  
A área tem ainda quatro ruas no interior do 
bairro. O projecto vai minimizar a carência de 
moradias que ainda se vive no município.  
O Programa de Combate à Pobreza no 
município da Chibia garantiu, em 2011, 
investimentos de 214 milhões de kwanzas em 
acções socais. "Com a construção de escolas, 
postos de saúde e residências para os técnicos, 
a manutenção de vias terciárias e 
principalmente a promoção da campanha 
agropecuária como base da sustentação das 
comunidades, foram as áreas que mais atenção 
mereceram no município", disse.  
Para este ano, Otília Noloti assegurou que as 
acções são as mesmas: "o pensamento é 
municipal e as acções são locais. No domínio 
do combate à pobreza e no melhoramento dos 
serviços de saúde, o programa é abrangente. O 
que se faz na sede do município é o que vai ser 
feito nas diferentes comunas", afirmou.  
Otília Noloti disse que no quadro do Programa 
de Desenvolvimento Rural de Combate à 
Pobreza, no município, 325 pessoas já 
aderiram aos programas de fomento do Co-
mércio Rural. O programa já está desenhado.  
O quadro estratégico está traçado com o 
envolvimento do vice-governador provincial 
da Huíla para o sector Económico, Sérgio da 
Cunha Velho.  

Foi possível mobilizar empresários e outros 
cidadãos na execução do Programa de 
Fomento do Comércio Rural.  
A produção de cereais de milho, massango e 
massambala no município da Chibia foi 
recuperada a 60 por cento, disse Otília Noloti. 
Lembrou que os camponeses do município da 
Chibia empenharam-se no cultivo de cereais 
na primeira fase da campanha agrícola 
2011/2012, mas que devido às chuvas muitas 
áreas foram destruídas.  
 
Registo de crianças  
 
Os dados de registo de nascimento no 
município estão a permitir a inserção de 
muitas crianças no sistema de ensino. Os 
registos são animadores no município Chibia 
porque fizeram com que as crianças que não 
tinham acesso às matrículas e os jovens que 
não tinham acesso ao emprego e o ensino por 
falta de documentação, já têm a facilidade de 
obter o Bilhete de Identidade e outros 
documentos para a sua inserção ao mercado de 
emprego.  
 
MORADORES DO RIO SECO COM 
MELHORES CONDIÇÕES 
 
Jornal de Angola  
28 de Março de 2012 
 
 
As famílias que viviam próximo da vala de 
drenagem das águas pluviais e residuais do 
Rio Seco, na zona do Shabá, distrito urbano da 
Maianga, em Luanda, em condições de 
habitabilidade difíceis, contam agora com 
novas moradias no Zango 3, em Viana. O rea-
lojamento das 43 famílias, que aconteceu 
sábado passado, está enquadrado no programa 
de saneamento da cidade e foi precedido de 
um inquérito social realizado pela Unidade 
Técnica de Gestão do Saneamento de Luanda 
(UTGSL). Através deste programa mais de 
700 famílias foram realojadas em zonas com 
saneamento básico e maior segurança.  
"Não tenho palavras para manifestar a minha 
alegria." O desabafo de Abílio Francisco 
revela o sentimento de um chefe de família 
que nunca perdeu a esperança de criar os filhos 
numa casa em condições. Abílio, esposa e três 



filhos estão entre as primeiras 43 famílias que 
foram retiradas da zona do Shabá e realojadas 
no Zango 3. Para trás fica o débil saneamento 
básico, o medo dos estragos das águas das 
chuvas e exposição às doenças. Os moradores 
estavam registados e avisados da retirada, o 
que facilitou o sucesso da operação.  
Minutos antes de rumar para o Zango, em 
conversa com a reportagem do Jornal de 
Angola, Julião Zongo não disfarçava o receio 
pelo começo de nova vida. Com mulher e 
quatro filhos, ao contrário de muitos, 
testemunhou a demolição da casa que 
construiu com imenso sacrificio. A estrutura 
faz agora parte das recordações. No Zango, 
recebeu uma casa com maiores dimensões. 
Julião Zongo é da província de Malange, de 
onde saiu por causa da guerra e tinha com o 
bairro do Shabá uma relação de afinidade. 
Perto de 27 anos de vivência no bairro.  
As amizades, a solidariedade entre vizinhos e 
o nascimento dos filhos fazem parte de 
sentimentos e comportamentos que guarda 
com saudades. "Fomos avisados de que íamos 
sair daqui, mas o tempo decorrido não ajudou 
a minimizar a retirada. Algum dia esse 
momento havia de chegar, porque o nosso 
bairro estava situado numa área de risco", 
disse.  
Na vala do Rio Seco as obras de reestruturação 
não param e é visível um número cada vez 
maior de operários a trabalhar. As construções 
anárquicas nas redondezas dificultam o seu 
normal andamento e mais uma vez os 
funcionários do gabinete Técnico de Gestão e 
Saneamento de Luanda (GTGSL) 
desencorajam a população a optar por 
construções nas proximidades dessas 
estruturas.  
Martiniano Pinto, técnico do gabinete de 
relações públicas e comunicação da UTGSL, 
lembra que, à semelhança da vala do Rio Seco, 
estão identificadas em Luanda e passam por 
um processo semelhante, entre outras, as valas 
do Suroca, Cazenga-Cariango e São Pedro. 
"Estamos com muita frente de trabalho, as 
chuvas podem cair a qualquer momento e 
temos a obrigação de assegurar a 
macrodrenagem da cidade de Luanda", disse.  
 
Ansiedade e receio  

Martiniano Pinto admite que se tudo correr 
como está previsto no programa de 
saneamento de Luanda, até final do ano não há 
mais nenhuma construção anárquica a 
dificultar as obras que ocorrem nas margens 
do rio cuttanIS" obras que decorrem na vala do 
Rio Seco. Luísa Fonseca, moradora há 17 anos 
nas imediações da vala, que juntamente com a 
família aguarda a sua vez para ser realojada, 
reconheceque a vida no Shabá transformou-se 
num perigo para os seus habitantes. A 
crescente criminalidade e a época chuvosa são 
apontadas como dois exemplos negativos. 
"Felizmente, não tem chovido nos últimos me-
ses, porque quando acontece as consequências 
são devastadoras", disse.  
Por ter nascido e sempre ter vivido no Shabá, 
Luísa está ansiosa em mudar para uma casa 
com melhores condições de habitabilidade.  
Em função da distância da cidade, muitas 
pessoas transferidas para o Zango Três(3) 
mostram alguma apreensão. Este aspecto 
pouco ou nada se faz sentir em Teresa 
Francisco. No momento da entrega da chave 
da casa que agora ocupa irradiava uma alegria 
indescritível. Por duas vezes, não conteve a 
emoção e pôs-se aos gritos. "A minha maior 
preocupação era a existência de uma escola 
para as crianças darem seguimento aos estu-
dos", realçou Teresa Francisco. 
 
Esperança numa vida melhor  
Miguel Inácio e Balbina Inácio viveram no 
Shabá, local onde nasce-  
ram e cresceram e, por isso, compreendem o 
propósito das autoridades de Luanda em 
realojá-los na vila do Zango.  
"Vivíamos num bairro problemático e com 
falta de saneamento 'básico e apesar da 
distância estamos conscientes dos beneficios", 
disse Miguel.  
A maior parte das pessoas ouvidas pelo Jornal 
de Angola durante o realojamento acreditam 
que a mudança melhora o seu nível de vida. 
Mário Domingos, 37 anos, também faz parte 
do grupo das quarenta e três famílias retiradas 
sábado da margem da vala do Rio Seco. Satis-
feito com a casa que recebeu no . quarteirão 
E2, número 126-B, assegura que a sua vida 
conheceu uma mudança saudável.  
Operário da construção civil, não hesitou em 
elogiar a qualidade da casa que recebeu e 



lembrou que o desejo de abandonar o antigo 
bairro finalmente se concretizou.  
A nova casa de Mário tem três quartos, uma 
sala, cozinha, wc e um vasto corredor. O único 
reparo feito pelo jovem está ligado ao ineficaz 
sistema de abastecimento de água potável, 
"que pode complicar a nossa vida".  
A empresa construtora do Zango três 
reconhece que a situação actual é crítica e o 
problema está em vias de solução.  
 
Realojamento continua  
O processo de demolição das casas próximas 
das valas de drenagem e posterior 
realojamento dos proprietários em zonas com 
melhores condições de habitabilidade 
continua.  
Martiniano Pinto afirma que o processo tem 
como finalidade desafogar as valas de 
drenagem e permitir o avanço das obras de 
reestruturação e reperfilamento destas para 
assegurar a macrodrenagem da cidade de 
Luanda.  
"O processo de retirada e posterior 
realojamento não ficapor aqui e neste 
momento estamos com uma estimativa de 
levantamento para realojamento a rondar as 
quatro mil famílias", afirmou.  
Martiniano Pinto considera que as habitações 
do Zango três possuem infra-estruturas que 
valorizam as condições dos moradores.  
O Jornal de Angola apurou que na 
generalidade as obras de reperfi lamento das 
valas de drenagem da cidade de Luanda 
tiveram início em 2007 e até agora a in-
tervenção a cargo da Unidade Técnica de 
Gestão e Saneamento  
de 700 famílias.  
 
 
 
Quatro novas centralidades para o 
Litoral Benguelense  
 
JORNAL DE ANGOLA 
28 de Março de 2012 
 
 
O lançamento do projecto habitacional de 
construção de dez mil casas na província de 
Benguela vai originar o surgimento de quatro 
novas centralidades habitacionais no litoral 

benguelense, informou domingo, no Lobito, o 
vice-govemador provincial, António Calengue.  
De acordo com o governante, que falava na 
cerimónia de lançamento do projecto, as 
cidades de Benguela, Lobito, Catumbela e 
Baía Farta vão ver atenuado o problema da 
falta de residências.  
A cidade de Benguela e do 
+Lobito vão ter três mil novas casas cada, 
enquanto as cidades da Baía Farta e Catumbela 
são contempladas com duas mil residências 
cada uma.  
António Kalengue enalteceu o Presidente José 
Eduardo dos Santos, por ter direccionado o 
programa habitacional que vai ajudar na me-
lhoria das condições socioeconómicas dos 
habitantes da província.  
Dados disponíveis indicam que, numa primeira 
fase, o programa habitacional, a nível do 
litoral da província de Benguela, vai abranger 
mais de 60 mil cidadãos, além de infra-
estruturas sociais, como escolas e centros de 
saúde, que vão ser erguidos, em função da 
nova realidade urbanística.  
O programa habitacional, de acordo com o 
vice-govemador, abrange ainda os municípios 
de Ganda, Cubal, Caimbambo, Chogoroi, 
Balombo e Bocoio, que vão contar, cada um, 
numa primeira fase, com 200 novas casas.  
A construção dirigida, a ser feita através da 
distribuição de parcelas de terra aos cidadãos 
que desejem construir casa própria, também 
faz parte da política do governo para dar 
habitação digna aos cidadãos.  
A cerimónia de lançamento da construção das 
dez mil casas foi presidida pelo vice-ministro 
do Urbanismo e Habitação, Manuel Clemente, 
na presença da vogal da Comissão Executiva 
da Sonip, a dona da obra, Arnalda Van-
Dúnem, do vice-presidente da Citic, empresa 
construtora chinesa, Lui Guigen, e de outras 
individualidades nacionais e chinesas.  
 
 
Quadros já possuem residência 
 
Jornal de Angola 
28 de Março de 2012 
 
O director provincial do Ordenamento do 
Território, Urbanismo, Habitação e Ambiente 
de Benguela disse, ao jornal de Angola, que, o 



sector que dirige está a construir 20 casas para 
quadros em todas as sedes municipais.  
Além das casas nas sedes municipais, frisou, 
estão a ser construídas dez em cada sede 
comunal.  
"Temos um plano director-geral para as 
cidades de Benguela, Lobito, Catumbela e 
Baía farta, tal como reservas fundiárias e 
estamos a montar as infra-estruturas", referiu, 
Zacaria Camuenho, afirmou "urgentemente 
desenvolver o plano de construção das casas 
não apenas para os técnicos, mas para a 
população" e que em 2013 vão ser 
requalificados os bairros tradicionais da cidade 
de Benguela.  
No primeiro Conselho Consultivo de 
Construção, realizado em Fevereiro, um dos 
assuntos debatidos foi a construção de fogos 
habitacionais em todos os municípios.  
 
 
Mais 10 mil casas até 2014  
 
Novo Jornal 
30 de Março de 2012 
 
 
A provincia de Benguela terá até 2014 mais 10 
mil novas casas. A garantia é do director 
provincial do Urbanismo e Habitação. Zacarias 
Camwenho disse que o projecto está pensado 
para dirimir as carências habitacionais que a 
provincia apresenta, principalmente quando o 
objectivo é ajudar os jovens em início de 
carreira.  
As casas serão todas construídas no litoral da 
provincia. Do projecto, lançado oficialmente 
domingo, dia 25, constam mil casas para a 
Baiá Farta, quatro mil parà Benguela, dois mil 
para a Catumbela e três mil a serem erguidas 
rio município do Lobito.  
"O prazo de 24 meses é para entrega total dos 
fogos, mas em Junho de 2013 teremos em 
nossa posse as primeiras residências", elucidou 
o titular do Urbanismo e Habitação, garantindo 
que a Baia-Farta, ao ser contemplada com um 
número menor de casas, será o primeiro muni-
cípio a testemunhar a conclusão das obras.  
Sobre o valor global da empreitada, Zacarias 
Camwenho desconhece os números, "porque o 
projecto é de subordinação central", 
garantindo que nos próximos tempos poderá 

publicamente revelar o investimento. A 
construçâo de 10 mil fogos esta entregue à 
Sitie, construtora chinesa, porquanto a linha de 
crédito para o projecto é igualmente daquele 
país asiático. Questionado se a totalidade ou 
parte da obra não deveria ser adjudicada a 
empreiteiros locais, respondeu que os acordos 
de financiamento contêm cláusulas que não 
podem ser alteradas.  
"O que acontece é localmente exigirmos à 
construtora que o fornecimento de 
determinado material para a construção, como 
os inertes, seja feita pelas empresas angola-
nas", finda o director provincial do Urbanismo 
e Habitação de Benguela.  
 
 
 
Ex-moradores do prédio Cuca vivem 
inseguros 
 
O País 
30 de Março de 2012 
 
 
 
Transferidos para Viana em Dezembro de 
2010, devido ao mau estado em que se 
apresentava o prédio Cuca, no Quinaxixe, em 
Luanda, os primeiros inquilinos dos edifícios 
de 14 andares, localizados logo à entrada da 
zona habitacional do Zango, sentem-se 
inseguros, por não possuírem títulos de 
propriedade das residências que ocupam, 
apurou O PAÍs no local, Terça-feira, 27.  
"Já estamos cansados de viver assim, com 
medo de sermos despejados novamente a 
qualquer momento e o mais agravante é que 
nós não temos nenhum documento que 
comprova a propriedade das casas onde 
estamos a viver", desabafou uma moradora de 
um dos dois edifícios habitados, que pediu 
para o seu nome não ser citado nesta 
reportagem, aliás uma condição exigida por 
todos os habitantes abordados por este jornal.  
Vale lembrar que a inquietação dos actuais 
residentes dos prédios do Zango foi um 
assunto debatido por eles em Dezembro de 
2011, sem aparentes resultados que os 
satisfizessem, de acordo com os intervenientes 
deste semanário, que a classificaram como 



uma preocupação que não teve o devido 
tratamento.  
"Apesar de se ter falado tanto nas reuniões e 
conversas com os coordenadores do prédio, até 
hoje não se resolveu nada", disse a moradora, 
tendo revelado que, por falta da escritura, os 
gestores do prédio nem estão preocupados com 
o facto de ela e os seus vizinhos já estarem a 
viver há mais de um ano, sem pagarem o 
arrendamento ou outro tipo de imposto.  
Para a entrevistada, esta é uma tónica que 
agrava ainda mais a situação dos inquilinos, já 
que pode servir de pretexto aos gestores, para 
a qualquer momento, intentarem uma res-
ponsabilização contra a expectativa dos 
ocupantes.  
"O facto de não estarmos a pagar renda nem 
prestar qualquer outro tipo de quota pedida 
pela empresa gestora dos imóveis, complica 
mais a nossa situação, porque nunca se sabe 
quando é que estes senhores decidem cobrar-
nos o arrendamento de quinze meses de uma 
só vez, a fim de se servirem disso para nos 
tirarem daqui", queixou -se.  
Por isso, a inquilina aproveitou a ocasião para 
apelar às entidades superiores da SONANGOL 
IMOBILIÁRIA, de quem afirmou depender o 
destino e a gestão dos prédios, para olharem 
pela preocupação das famílias dos ex - 
moradores do prédio Cuca. Reforçou dizendo 
que o seu apelo é extensivo à comissão de rea-
lojamento que os instalou no Zango, tendo 
citado o nome do actual Governador de 
Luanda, Bento Francisco Sebastião Bento, 
que, na ocasião, os visitou no novo habitat, 
onde lhes dirigiu algumas palavras de 
encorajamento para os novos desafios.  
O pessoal do quarto, quinto, sétimo e décimo 
pisos lembrou sobre a entrega de um processo 
com bilhete de identidade, fotografIas e cópia 
de uma declaração cedida no dia da 
transferência da Cuca para o Zango, a fim de 
fazer entender que houve uma intenção inicial 
de legalizar a situação dos homens do 
Kinaxixe.  
Mas as mesmas fontes informaram que o 
expediente não passou da mão da comissão de 
moradores para a da empresa gestora dos 
edifícios, tendo adiantado que as razões são, 
até à data, desconhecidas.  
Para se perceber o que se passa por parte 
daqueles que traçam o destino dos referidos 

imóveis, este jornal envidou esforço para ouvir 
dirigentes da SONANGOL IMOBILIÁRIA, 
entretanto, até ao fecho desta edição, não foi 
bem sucedida.  
 
Chineses cobram serviços dos elevadores  
 
Quando O PAÍS bordou os habitantes dos 
prédios do Zango, em Dezembro de 2011, eles 
queixaram -se também sobre o impedimento 
do acesso aos elevadores dos edifícios por 
parte dos chineses, que alegavam o facto de as 
crianças brincarem com esse meio e o de nele 
transportarem pertences com peso superior ao 
permitido . 
Entretanto, desde Janeiro do ano em curso a 
utilização dos elevadores passou a ser 
possível,. desde que se preste uma 
contribuição financeira na ordem dos 500 
Kwanzas por cada trajecto.  
"O negócio começou em Janeiro, quando eles 
falaram com uns vizinhos que traziam 
mobílias e electrodomésticos para lhes darem 
algum dinheiro, se quisessem subir mais rá-
pido", contou um ocupante do nono andar, que 
ficou a saber do tráfico a partir dos primeiros 
usuários.  
 
De lá para cá, sempre que um morador 
pretender transportar alguma coisa pesada 
solicita os chineses e estes colocam à 
disposição os elevadores, ainda sob o seu 
controlo.  
Quem não está muito contente com a 
actividade são os jovens voluntários que 
ganhavam a vida por meio do carregamento 
dos bens dos residentes dos prédios. Os 
mesmos condenam a actividade dos chineses, 
ao ponto de a considerarem como um 
procedimento ilgal.  
"Eles abriram isso e acabaram por nos tirar o 
pão", disse um deles, ironizando que, se o 
elevador funciona, devia servir normalmente 
para os moradores e não para fazer dinheiro.  
Por causa da obstrução que à empreitada dos 
chineses criou ao trabalho rentável dos 
voluntários da cercania, estes viram-se 
obrigados a enveredar por outros tipos de 
serviço, como deitar o lixo, limpar as escadas e 
ajudar a levar as crianças de baixo para cima e 
vice- versa.   
 



  
 
 
 
Construção de casas sociais começa 
na Chibia 
 
Jornal de Angola 
31 de Março de 2012 
 
 
As primeiras 40 casas do total de 200, a serem 
construídas no município da Chibia, província 
da Huíla, no quadro do programa de fomento 
habitacional, começam a ser erguidas no 
princípio de Abril.  
A garantia foi dada pela administradora da 
Chibia, Otília N oloti, à margem da vis i ta do 
governador da Huíla, Isaac Maria dos Anjos, 
àquele município.  
Otília Noloti disse terem sido já realizados 
concursos públicos para' a materialização do 
projecto. O processo de loteamento dos terre-
nos termina no dia 31 deste mês.  
Segundo a administradora, numa primeira fase 
estão disponíveis 60 hectares, a serem 
utilizados em função das necessidades do 
projecto. Na Chibia está também em curso a 
construção do bairro social da Juventude. As 
40 casas estarão concluída sem Maio.  
As moradias estão a ser erguidas numa 
superficie de mil metros quadros, mas todo o 
espaço urbanizado vai ocupar 40 mil metros 
quadrados, com arruamentos.  
A administradora da Chibia disse que as novas 
moradias vão minimizar o problema 
habitacional no município. Otília Noloti infor-
mou que, em 2011, o município empregou 214 
milhões de kwanzas em acções socais, como a 
construção de postos de saúde, escolas, mo-
radias para os técnicos nas comunas do Jau, 
Quihita, Capunda Cavilongo e sede comunal 
da Chibia.  
As verbas públicas foram também aplicadas na 
reabilitação de vias rodoviárias, do centro 
municipal de saúde e do cemitério, além da 
agricultura.  
A administradora assegurou que os habitantes 
da Chibia, directa ou indirectamente, já está a 
sentir os resultados da implementação do 

Programa de Combate à Fome e à Pobreza na 
sequência de acções concretas.  
"A construção de escolas, postos de saúde e 
residências para os técnicos, a manutenção de 
algumas vias terciárias e, principalmente, a 
promoção da campanha agropecuária como 
base da sustentação das comunidades, foram 
as áreas que mais atenção mereceram no 
município", disse.  
O Executivo está a implementar em todo país 
o programa de habitação social, que está a 
cargo do Ministério do Urbanismo e Habita-
ção. O programa foi recentemente reforçado 
com duas centralidades, em Luanda e no 
Dundo, que oferecem habitações condignas 
aos cidadãos nacionais.  
 


