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A propósito do artigo publicado no Jornal Agora, intitulado: 
“dossiê Mapess” vai à cidade alta, na sua edição de 
31 de Julho de 2010. 
Exmo. senhor Director do Jornal Agora Luanda 
Os nossos cumprimentos. 
Senhor director fica bastante surpreendido com o conteúdo 
da informação publicada no vosso jornal, pelo facto 
de conter uma série de falsidades que atentam contra o 
bom-nome da nossa instituição. 
A ideia da criação de condições para a minimização do 
problema habitacional dos quadros e trabalhadores do 
INSS, bem como de outros órgãos dependentes ou tutelados 
do MAPESS vem desde longa data e foi sancionada 
pela direcção do Ministério. 
O primeiro exemplo concreto de distribuição racional de 
bens ou meios de forma equitativa pode ser comprovado 
no condomínio do INSS no município do Cazenga onde 
foram distribuídas em Abril de 2002 8 casas, sendo 4 
para quadros da direcção central do MAPESS e as restantes 
para o INSS. E isto foi e sempre será assim porque 
na distribuição de um bem tão importante como é a 
casa todos os trabalhadores do Ministério devem ter 
os mesmos direitos, em função dos critérios definidos. 
Temos uma única tutela, apesar do INSS dispor de uma 
gestão relativamente autónoma. 
É nesta óptica que foram revistos os critérios de distribuição 
das casas do condomínio objecto • desta carta. Tal 
como aconteceu no condomínio do Cazenga, as 50 casas 
deste novo condomínio foram distribuídas não só para 
os quadros do INSS mas também para os que laboram 
nos diversos organismos tutelados ou dependentes do 
MAPESS. Veja que o 
I SS ficou com mais de 30 casas. 
Discorrendo as afirmações desse artigo temos a comentar 
o seguinte: 
A direcção do INSS tomou conhecimento de apenas 
uma reclamação de um quadro, dirigida ao Gabinete 
do Presidente da República, cujo tratamento e resposta 
foram dados pela Direcção do INSS, conforme decisão 
vinda daquele órgão. Com efeito foram dados os pertinentes 
esclarecimentos a reclamante pela direcção do 
INSS, aconselhando a mesma a esperar pelas outras habitações 
cujas obras já iniciaram, no mesmo local. 
Não acreditamos existir um abaixo-assinado porque a 
questão das casas foi amplamente esclarecido a todos os 
trabalhadores que em princípio julgavam poder beneficiar 
das mesmas. As comparticipações que foram sendo 
feitas para o efeito não foram devolvidas e nem perderão 
o seu valor porque o processo de distribuição de 



casas irá prosseguir tão logo se conclua a construção de 
dois prédios de 20 apartamentos cada, totalizando 40 
moradias. 
Não há expropriação de residências por quem quer 
que seja, todas elas foram distribuídas aos quadros 
do MAPESS e suas dependências, não tendo cabido 
nenhuma residência quer para o senhor ministro, senhor 
vice ministro e secretário-geral daquele Ministério. 
A visita do senhor Ministro, referenciada no artigo foi 
apenas uma visita de campo como tantas outras que faz 
a outros empreendimentos ou locais de trabalho. Em 
nenhum momento foi destituída a actual Comissão de 
Gesc tão do Fundo Social do INSS. Apenas se estabeleceram 
novos critérios de distribuição dos bens deste 
fundo de formas a tornar mais social e abrangente o 
leque de beneficiários do mesmo, passando da exclusividade 
dos quadros do INSS para a abrangência de todos 
os quadros do MAPESS, o que no fundo é uma decisão 
humanamente justa e politicamente correcta. 
A cooperativa de que o artigo faz menção não funcionou 
como tal ao longo dos anos. O financiamento desta 
Cooperativa foi feito com base em fundos próprios do 
INSS. A módica quantia de 1% e não de 5% como diz 
o artigo, que os trabalhadores do INSS descontam no 
seu salário levaria muitos anos para se construir uma 
vivenda de 160 mil dólares. Fazendo as contas com 
base no salário médio do INSS que ronda os cerca de 
USD 540,00 o funcionário no fim de um ano contribuiria 
apenas com USD 64,80. Dividindo este montante 
por USD: 160.000,00, seriam necessários mais de 
2 mil anos!!!!!, mesmo com juros. Por isso a direcção do 
MAPESS ao ter analisado com profundidade esta situação, 
considerou justamente que os benefícios deveriam 
ser repartidos por todos os trabalhadores do Ministério e 
não apenas pelos trabalhadores do INSS. Afinal os trabalhadores 
do INSS são na sua essência também trabalhadores 
do MAPESS, portanto não é o desconto de 1 %, 
como atrás se demonstrou, que pode justificar a exclusividade 
no usufruto destas residências mas sim, ser trabalhador 
do MAPESS, aliás, é preciso não esquecer que 
existe a mobilidade interna de quadros. Todos os planos, 
programas e actividades são aprovadas pela direcção do 
MAPESS. 
0 montante de 160 mil dólares referenciados em nenhum 
momento foi oficial. É preciso ter se em consideração 
que os custos com as infra-estruturas básicas (redes técnicas, 
arruamentos asfaltados, etc. e incluindo modificações 
significativas das próprias moradias) foram custeados 
pelo Fundo Social. A isto se adiciona a instalação de 
geradores de energia alternativa que comporta a aquisição 
de 2 grupos de 600 KVA cada. Outrossim, o preço 
de compra da casa, onde estão incluídos todos os gastos 
concorrentes será financiado em 50%. 
Não há nada escrito sobre a extinção do Fundo Social. 
Há por enquanto uma ideia de se analisar a possibilidade 



-de se transformar esse fundo social no âmbito da 
protecção social complementar. 
Gostaríamos também de acrescentar que existem, dentro 
da política de rentabilização do fundo de financiamento 
da segurança social, visando a manutenção dos activos 
financeiros do INSS, vários empreendimentos imobiliários 
em curso e outros que terão o seu início brevemente. 
A título de exemplo, além da construção da nova sede do 
INSS e de novos serviços municipais ao nível do país, 
também será edificado um imóvel no terreno adjacente à 
sede actual do INSS. Neste momento decorrem negociações 
em estado bastante avançado para que o inquilino 
da casa existente nesse terreno possa sair, para dar lugar 
ao edifício projectado. De notar que como contrapartida 
o INSS conceder-lhe-á uma outra moradia. É portanto 
um investimento do INSS. 
Esperamos ter contribuído para os esclarecimentos 
que se impõem sempre no sentido da preeminência da 
verdade. 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA 
SOCIAL, em Luanda, 4 de Agosto de 2010. 
Pela Direcção Geral do INSS 


