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0000----    Sumário executivoSumário executivoSumário executivoSumário executivo    
 

O perfil do Município Cuito Cuanavale surge no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento Municipal (PDM), implementado por um consórcio de três 

ONGs, a CARE como agência líder, a DW e a Save the Children. Este Programa 

surgiu com base na experiência do Programa contra Pobreza Urbana (LUPP) 

implementado em Luanda nos últimos seis anos.   

 

O objectivo da elaboração do perfil municipal é permitir que todo o Município 

beneficie duma caracterização profunda e de um entendimento das lacunas 

existentes nas áreas socio-económicas. Ao criar um perfil de governação, 

físico e ambiental, institucional, social e económico, usando métodos 

participativos e inclusivos. Estes métodos permitirão à Administração 

Municipal e às comunidades ter finalmente acesso a uma informação 

actualizada e credível. O Perfil será partilhado com o GEP e REP, numa 

perspectiva destes entenderem melhor as necessidades de desenvolvimento do 

Município e das suas populações, uma vez que até agora isto não tem 

acontecido devido à falta de informação actualizada e fiável.  

 

A utilização neste perfil municipal da tecnologia do GIS permitirá ter a 

informação estatística, administrativa, demográfica, de vulnerabilidade e 

ambiental facilmente apresentada e analisada de forma gráfica, usando mapas 

de informação.  

Um dos principais constrangimentos ao desenvolvimento municipal tem sido a 

falta de informação. Embora exista alguma documentação disponível 

localmente, esta não tem sido suficiente para informar, educar e dar poder aos 

cidadãos do município para compreender de uma forma holística as suas 

necessidades de desenvolvimento. O perfil fornece uma base para o 

planeamento do desenvolvimento comunitário e municipal, suportados por 

novos factos, estatísticas, estruturas de poder, processos e acesso a respostas 

sobre o ‘porquê’ que irá conduzir as comunidades e os governos municipais a 

compreenderem ‘como’ é que eles podem mudar o contexto local. 

 

O perfil municipal poderá alimentar uma dinâmica de prestação de contas na 

democracia local. Administração Municipal e Comunidades irão ser os 

detentores desta nova informação e ambos estarão mandatados com a 

responsabilidade de agir de novas formas para preencher as lacunas no seu 

desenvolvimento. Uma vez que os alvos do perfil municipal são todos os 

sectores no âmbito municipal, todos os actores terão uma oportunidade de 
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trabalhar juntos para encontrar as suas próprias soluções. Por exemplo, o 

sector privado pode encontrar novas formas para melhorar o desenvolvimento 

económico municipal. OCBs., podem usar a informação para estabelecerem 

ligações com outras organizações para maximizar os efeitos. Tendo o perfil 

municipal na mão, o PDM terá possibilidade de facilitar o processo de 

desenvolvimento do planeamento municipal e assim, melhorar a qualidade de 

vida das populações. 

 

O presente perfil do 

Município Cuito 

Cuanavale foi elaborado a 

partir de uma pesquisa de 

campo, realizada em Abril 

2007, num período de 10 

dias nas comunas do 

município. As técnicas de 

pesquisa, quantitativa e 

qualitativa, foram os 

instrumentos utilizados 

para a recolha de 

informações, junto das 

instituições do governo, 

com destaque para os 

Administradores 

(municipal e comunais), 

responsáveis dos sectores 

municipais, os grupos 

focais de homens, 

mulheres e jovens das 

regedorias, bairros e 

aldeias. 

 

A pesquisa apenas cobriu 2 comunas e 5 Regedorias, das 4 e 21 existentes no 

Município respectivamente. Participaram um total de 648 pessoas, sendo 31 % 

jovens, 35% mulheres e 34% homens. O raio de acção da pesquisa ficou muito 

limitado pelo facto de ainda existir no município muitas zonas minadas. 

 

 

Um homem chama a reunião dum árvore pela recolha de 
dados pelo perfil municipal de Cuito Cuanavale 
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Como em qualquer processo, a elaboração do perfil deparou-se com alguns 

constrangimentos, a saber: a) a pouca e nem sempre fiável informação 

disponível; b) a quase inexistência de dados estatísticos; c) informações 

contraditórias fornecidas por parte da Administração Municipal e as 

populações d) as informações dadas sem grande fundamento e com 

preocupações, em colocar questões “ politicamente correctas” que por vezes 

não correspondem à situação real. 

 

No entanto, o entendimento do Perfil é que seja trabalho em progresso, que 

reconhece e identifica as suas lacunas, de forma a que as mesmas sejam 

colmatadas até à actualização do presente Perfil, que se prevê que seja feita 

num período de 3 a 5 anos. 

 

O perfil do Município da Cuito Cuanavale está estruturado em sete capítulos. 

 

No 1º capítulo é apresentado um breve historial do município. 

 

Nos 2º e 3º capítulos é feita uma breve caracterização demográfica, físico- 

ambiental, em que é dada uma visão sobre: a população do município e sua 

distribuição pelas comunas, os recursos naturais, a situação climática, relevo e 

riscos ambienteis. 

 

O 4º capítulo faz uma caracterização institucional da Administração Municipal, 

da sociedade civil, das autoridades tradicionais.   

 

O 5º capítulo analisa a situação social com destaque para: conhecimento dos 

direitos e exercício da cidadania, educação, cultura, saúde, saneamento, água, 

energia, justiça social e protecção. 

 

O 6º apresenta o ponto de situação do acesso, transporte e comunicação. 

 

Por último é apresentado um capítulo da situação económica, com foco para a 

agricultura, o comércio e a indústria.   

 

A seguir apresentamos uma visão geA seguir apresentamos uma visão geA seguir apresentamos uma visão geA seguir apresentamos uma visão geral e sintética dos referidos capítulos.ral e sintética dos referidos capítulos.ral e sintética dos referidos capítulos.ral e sintética dos referidos capítulos. 

 

O Múnicipio do Cuito Cuanavale deve o seu nome a dois rios nele existentes. O 

rio Cuito e o rio Cuanavale. É um dos municípios da província do Kundo 

Kubango e encontra-se dividido em quatro comunas é, do ponto de vista 

etnolinguístico, maioritariamente Nganguela, existindo ainda uma série de 

subgrupos.  
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O facto do município do Cuito Cuanavale ter sido um dos maiores palcos da 

guerra levou a grandes deslocações da sua população, tanto para outras 

províncias como para fora do país, sobretudo para a Namíbia e para a Zâmbia. 

Levou também a uma série de consequências tais como, grande diminuição da 

actividade económica e existência de minas em grande parte do seu território.  

    

DemografiaDemografiaDemografiaDemografia    

A população do Cuito Cuanavale está estimada em 94.813 habitantes, com 

uma densidade populacional de 2.7 hab/km². A população distribui-se de 

forma irregular pelo município estando 52% concentrada na comuna sede. Mais 

de metade da população é do sexo feminino 57% e 50,2% tem menos de 16 

anos. 

 

De realçar que o município do Cuito Cuanavale tem verificado a um elevado 

número de regressados desde o fim da guerra, actualmente corresponde a 5% 

(4.337) do total da população.  

 

 Meio físico e ambientalMeio físico e ambientalMeio físico e ambientalMeio físico e ambiental    

 

O conhecimento sobre a situação física e ambiental do município é bastante 

limitado pela falta de estudos recentes. Os dados apresentados neste perfil 

refere-se a situação da província,1 que não se difere muito de município para 

município. 

 

O coberto vegetal e os recursos hídricos que predominam em quase toda o 

município constituem as riquezas potenciais da região. O Município tem 

florestas fechadas, semi fechadas, abertas, chanas e savanas. Existem vários 

rios, tais como, o Cuito, o Cuanavale, o Kuswela, o Lupiri, o Lwassingwa, etc. 

 

Embora oficialmente não existam mais recursos naturais no município, durante 

a pesquisa constatou-se a existência de argila, ferro e da árvore mangongo. 

Existe uma grande degradação do solo e do coberto vegetal devido ao 

surgimento de ravinas e à exploração anárquica da floresta. 

 

Situação Administrativa e Institucional Situação Administrativa e Institucional Situação Administrativa e Institucional Situação Administrativa e Institucional     

O Município Cuito Cuanavale encontra-se administrativamente dividido em 

quatro comunas, Sede, Lupiri, Baixo Longa e Longa, e a sua sede 

administrativa é a cidade com o mesmo nome. 

                                                 
1
 A base das informações é perfil socio-económico 2004 da província do Kundo Kubango 
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A orgânica vigente do Município tem por base o decreto-lei 17/99, no entanto 

será alterada com a entrada em vigor do Decreto-Lei 2/07 de 03 de Janeiro. A 

estrutura municipal é dirigida um Administrador Municipal, três 

Administradores Comunais, Administradores Adjuntos Municipais e comunais. 

O quadro de pessoal da Administração Municipal é composto por 71 

trabalhadores, e é caracterizado por um elevado número de pessoal a função 

de operários e auxiliar de limpeza ( 65%), um desequilíbrio de género 

(sobretudo nos cargos de direcção ocupados a 100% por homens) e um 

desnível nas habilitações literárias. 

 

O único mecanismo de coordenação institucional no Município é o Conselho 

Municipal, que não funciona regularmente e não tem nenhuma participação da 

sociedade civil. 

 

No ano de 2006 a Administração teve um orçamento atribuído pelo Governo 

Provincial de 6.656.015,30 Kz. As receitas próprias são provenientes de 

impostos, emissão de documentos e outros. As principais dificuldades no 

funcionamento da Administração Municipal são: dotação orçamental 

insuficiente, fraca capacidade técnica e de gestão, a carência instrumento 

específico de planificação, degradação das instalações (uma das comunas nem 

sequer possui instalações) e inexistência de banco de dados. 

 

A actuação da sociedade civil no município é inexistente. No entanto existem 

associações e cooperativas de camponeses, grupos informais de jovens de 

mulheres, mas todos trabalham isoladamente. Existem muitas igrejas por todo 

o município, e colaboram com o governo na área da educação.  

 

As autoridades tradicionais têm tido um importante papel na resolução dos 

problemas nas comunidades. Actualmente são 252 autoridades tradicionais, 

sendo quatro são mulheres.  

 

A nível das ONGs estão presentes no município a CARE, a Hallo Trust e a 

Malteser Internacional, com trabalhos nas áreas do desenvolvimento Municipal, 

desminagem e saúde. ONGs de âmbito local e/ou nacional não se verifica 

nenhuma actuação  

 

Existe apenas um partido político no município, o MPLA e também as suas 

organizações de juventude e mulheres. 
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Situação Social Situação Social Situação Social Situação Social     

De uma maneira geral, verifica-se que as pessoas desconhecem os seus 

direitos. Porém, de forma isolada, algumas tentam exercê-los. No entanto, 

através da Care Internacional, estão a ser dinamizadas as ODAs que poderão 

ser uma alternativa para reverter esta situação. 

 

No que diz respeito a educação formal é ministrado o I nível em todas as 

comunas. O II e III níveis e alfabetização, apenas na sede do município e na 

comuna do Longa. O ensino médio é ministrado apenas na sede do município. 

No presente ano lectivo existem 14.300 alunos 2 matriculados, que abrange da 

classe de iniciação até 8ª classe, sendo que 70% são do sexo masculino. 

Segundo o inspector municipal de educação, o número de crianças fora do 

sistema de ensino ronda em 5.000, mas estima-se que sejam muitas mais uma 

vez que no ano de 2006, só na comuna do Longa, ficaram fora do sistema 

4.000 crianças. A rede escolar é composta por 5 escolas de construção 

definitiva a que correspondem 15 salas de aula e por escolas improvisadas que 

perfazem um total 69 “salas de aula” a funcionar, na sua maioria, debaixo de 

árvores mas também em igrejas. O município conta com 236 professores. Este 

número é insuficiente e leva a que exista no município uma média de 50 

alunos por professor, sendo que no I nível em duas comunas ultrapassa a 

media de 90, quando a reforma educativa determina 35. Outras dificuldades 

prendem-se com a falta de transportes e residências para os professores, falta 

de assiduidade dos professores, falta de material didáctico, etc. No que diz 

respeito ao ensino médio, existe na sede o IMNE com 382 alunos matriculados, 

porém 93 não estão a estudar por falta de salas. Quanto a alfabetização existe 

um investimento por parte da Administração municipal e igrejas, no entanto o 

número de turma de alfabetização é bastante limitado.  

As actividades culturais e de lazer limitam-se a actividades de convívio entre 

                                                 
2
 Não foram fornecidos os dados desagregados por comuna. 

O grupo focal de homens recolhe informação em Cuito Cuanavale 
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familiares e amigos, danças locais e algumas equipas de futebol. 

 

A rede de saúde pública do município do Cuito Cuanavale é composta por 3 

centros de saúde, 8 postos de saúde e 11 farmácias. Existem também serviços 

de saúde privados compostos por 4 postos de saúde, 5 farmácias e 1 

laboratório. Estas infra-estruturas localizam-se, maioritariamente, nas sedes 

das comunas. O serviço de saúde pública conta com um total de 26 

trabalhadores, 2 médicos e 24 técnicos. Existem no município 35 parteiras 

tradicionais, 80% das quais sem qualquer formação institucionalizada. 

Têm sido realizadas campanhas de vacinação contra a poliomielite mas 

limitadas por falta de meios de transporte. Existe também vacinação Anti-

Sarampo e Penta-Valente, mas por questões de conservação limitam-se às 

zonas urbanas. As principais doenças no Município são Malária, DRA, DDA, 

DST, Pneumonia, Tuberculose, Sarna e Lepra. São registados cerca de 20 casos 

mensais de subnutrição. Algumas pessoas disseram já ter ouvido falar do 

HIV/Sida, através das ONGs. Devido ao facto de existir um elevado número de 

Doenças Sexualmente Transmissíveis, suspeita-se que existam casos de 

HIV/Sida no Município. Há perspectiva de instalação de um centro de testes e 

aconselhamento. 

As principais dificuldades do sector de saúde prendem-se com insuficiências 

de infra-estruturas, medicamentos e equipamento; falta de técnicos 

qualificados; inexistência de laboratório público; falta de meios de transporte e 

de casa mortuária. 

 

A nível de saneamento básico o município está desprovido de rede de esgotos 

e de sistema estruturado de recolha de lixo. A Vila da Comuna-sede é a única 

dotada de um sistema de drenagem/ esgoto, porém o mesmo encontra-se 

inoperante por estar totalmente entupido. Há pouca colaboração da população 

na limpeza da cidade. Quanto ao uso de latrinas, embora a Administração 

Municipal, através dos serviços comunitários, tenha feito sensibilização da 

população para construção de latrinas, não se faz sentir o seu uso pela maioria 

da população (acham que a construção de latrinas não é algo importante e que 

as latrinas trazem mau cheiro). 

 

 O acesso à água de qualidade para consumo é bastante limitado; a grande 

maioria da população consome a água directamente do rio e de má qualidade. 

Embora exista na sede do município uma estação de captação e tratamento de 

água, o sistema de distribuição está avariado desde 2005. 

 

Tendo sido um dos municípios mais afectados pela guerra, existem 

actualmente grupos vulneráveis, sobretudo crianças, idosos, deficientes físicos 
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e deslocados. O nível de repatriados no município é muito expressivo sendo 

actualmente de 4.337. Alguns membros destes grupos têm recebido apoio do 

Minars. 

 

Existe uma representação da Família e Protecção da Mulher mas não funciona. 

Tem sido a OMA a levar a cabo algumas acções de âmbito educativo. Em 

relação às crianças os diferentes sectores do governo têm tentado prestar 

apoio. 

 

Em termos de habitação e urbanismo, destaca-se o problema da construção 

anárquica. 

 

De uma maneira geral a segurança pública é estável. Existe um comando 

policial de âmbito municipal e um posto policial em cada comuna. 

 

    

Acessibilidade e ComunicaçãoAcessibilidade e ComunicaçãoAcessibilidade e ComunicaçãoAcessibilidade e Comunicação 

Algumas áreas do município encontram-se inacessíveis, devido a existências 

de zonas minadas e ao elevado estado de degradação das principais estradas e 

pontes do município, o que tem provocado um certo isolamento da sede da 

província para o município e deste para as comunas, bem como para algumas 

aldeias. 

 

Não existe no município serviço de transporte público oficializado. O 

município conta com transportes alternativos (táxis) pertencentes a privados. 

    

A sede do município conta com uma rede de telefone móvel e com  sinal da 

televisão, que  chega com boa qualidade. O mesmo não acontece com o rádio, 

que não há sinal das principais emissoras nacionais. 

     

Situação económica Situação económica Situação económica Situação económica  

O Município caracteriza-se por um baixo desenvolvimento económico, sendo a 

agricultura a principal actividade. Apesar disso não existe a nível do município 

um órgão do Estado responsável pela Agricultura e o Desenvolvimento Rural. 

Embora o município possua terra suficiente para quem dela necessite fazer 

uso, na prática ainda é bastante limitada por causa das zonas minadas. As 

principais culturas são o milho, massango, massambala e mandioca. No ano 

2006 o total da produção agrícola controlada pela Administração municipal foi 

de 1.705 toneladas, sendo que 46% da produção foi de massango, 31% de 

mandioca, 13% de massabala e 10% de milho. Uma parte dos agricultores está 
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organizada em associações e cooperativas, com um total de 5.037 e 129 

associados respectivamente. 

Os principais problemas do sector são a insuficiência dos meios de produção, 

dificuldade de escoamento de produtos e de acesso a crédito, e culturas 

afectada por pragas.  

 

A produção pecuária é muito limitada mas a maioria da que existe diz respeito 

a caprinos. Ela é usada, na maioria dos casos, para pagamento de tratamentos 

de saúde, multas, etc.  

 

A pesca, caça e apicultura faz-se quase exclusivamente para consumo mas, 

ultimamente, a comercialização do mel tem sido fonte de rendimento para 

algumas familias. 

 

O comércio formal é bastante incipiente, o pequeno número de 

estabelecimento que existe é apenas de comércio retalhista. De igual modo o 

comércio informal existente é de pequena escala e caracteriza-se pela 

comercialização de produtos de primeira necessidade e de artesanato, às 

portas das residências. 

 

A actividade industrial, hoteleira e turística é praticamente inexistente. E nem 

existe nenhuma instituição bancária no Município. 

 

Em termos de produção de energia eléctrica o Município conta um Gerador 

com uma capacidade 100 KVA, porém está avariado desde de 2005. 

Actualmente existe apenas geradores particulares, nas residências 

protocolares e em algumas casas de pessoas que têm uma certa condição 

financeira. As instalações da rede de distribuição da rua principal da cidade 

são novas e encontram-se em bom estado de conservação. Nas comunas do 

interior, apenas a comuna do Longa que tem um gerador de 100KVA, que 

abastece a sede. A maioria da população utiliza velas e candeeiros como 

alternativa de energia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estrada 

principal da 

sede municipal 

de Cuito 
Cuanavale. 
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IIII---- Historial do MunicípioHistorial do MunicípioHistorial do MunicípioHistorial do Município    
    

O município inicialmente adoptou o nome de um riacho “ Ntiengo”, que 

passava pela sua sede. Nos anos de 1912 – 1945, com a chegada dos 

Portugueses vindos da Província do Moxico, passou a chamar-se Cuito 

Cuanavale. O nome Cuito Cuanavale é originário da junção dos dois rios, rio 

Cuito e rio Cuanavale.  

 

Antes da independência o município foi marcado por algumas diferenças. Nas 

sedes das comunas habitavam os povos brancos, que iam ao encontro dos 

reinos para montar as suas lojas e comercializar os seus produtos (panos, 

vinho e outros produtos alimentares). Os negros, que chegavam das matas 

concentravam no campo para interrogatório e depois eram encaminhados para 

os bairros, sob o controlo da polícia portuguesa.   

  

A população deste município é maioritariamente Nganguela, do ponto de vista 

etnolinguístico. Entre os seus subgrupos destacam-se os Nganguela Mbwela,  

Nkangala, Mbundas, Luchazis e  Iaúma. Ainda no tempo colonial registava-se a 

presença de outros grupos etno-linguísticos como os Cokwe, no nascente do 

rio Cuebe e Luassingua.  

 

Nos anos 70, devido a guerra, boa parte da população abandonou o município. 

Deslocaram-se para outras províncias e Países, sobretudo para a Zâmbia e 

Namíbia.    

 

Durante o período de guerra as populações viveram muitas dificuldades, 

sobretudo de alimentação. Cultivavam apenas nos arredores das cidades, por 

causa dos campos minados e da limitada circulação. As colunas que faziam o 

abastecimento de alimentação demoravam muito tempo para chegar no 

município, e na maioria das vezes eram atacadas. Esta situação agravou-se 

com o bombardeamento dos Sul-africanos nos anos 80.  

 

O facto do município do Cuito Cuanavele ter sido um dos principais campos da 

guerra em Angola teve várias consequências: i. destruição de algumas 

administrações comunais; ii.  uma grande concentração populacional na sede 

do município; iii.. diminuição das actividades agrícolas, comerciais e 

artesanais; iv boa parte do seu território foi minado e consequentemente 

existiu uma grande degradação do solo e do coberto vegetal – incluindo 

perímetros florestais. 
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Com o advento da Paz, em 2002, começou a mudar o cenário do 

município.Com a abertura de algumas vias de acesso as populações 

começaram regressar, voluntariamente, às áreas de origem. O número de 

habitantes no município tem aumentado, sendo que as maiores concentrações 

encontram-se nas sedes das comunas, por aí existirem serviços na área da 

saúde, educação e comércio. A reposição da Administração do Estado em 

todas as comunas é já um facto.  

 

 

 
 

 

IIIIIIII---- Caracterização DemográficaCaracterização DemográficaCaracterização DemográficaCaracterização Demográfica    
    

A população do município do Cuito Cuanavale está estimada em 94.813 

habitantes3, distribuída por um território de 35.610km², correspondendo a 

uma densidade populacional de 2.7 hab/km². 

 

Não é possível analisar a densidade demográfica por comunas, devido a falta 

de dados desagregados. 

 

É de realçar que a população estimada em 1995 foi de 54.555 e a estimativa 

da população deslocada a instalar, em Abril de 2002, foi de 26.453.4 

 

                                                 
3
 Fonte: Administração Municipal, levantamento feito nas comunas até Fevereiro 2007. 
4
 Segundo os  dados do Perfil socio-económico da Província do Kundo Kubango. 

Um tanque abandonada ao lado da estrada 
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O número de habitantes do município do Cuito Cuanavale é oscilante, pelo 

facto de ainda se verificar a constante entrada de regressados. 

 

Quadro 1Quadro 1Quadro 1Quadro 1----    Distribuição Regedorias e Bairros por ComunasDistribuição Regedorias e Bairros por ComunasDistribuição Regedorias e Bairros por ComunasDistribuição Regedorias e Bairros por Comunas    

ComunaComunaComunaComuna    

    

RegedoriasRegedoriasRegedoriasRegedorias    BairrosBairrosBairrosBairros    PopulaçãoPopulaçãoPopulaçãoPopulação    

 

 

 

Comuna-

Sede5  

Dumba 12  

 

49.774 

Sangombe 4 

Ngombe 5 

Saminkiti 3 

Kaioco 9 

Lunoka 7 

Tchingangu-

Mikango 

3 

Lievela 4 

Sub-total 8888    51515151        

 

Lupiri 

 

 

Muene-Kuango 

 

5 

 

4.308 

Katolo 4 

Sub-total 2222    9999        

 

Baixo Longa 

Njamba 4  

3.569 Mbonje 3 

Tchingundo 4 

Sub-total 3333    11111111        

 

 

Longa 

Cachupe 3  

 

37.162 

Masseca 6 

Kaqueque 5 

Tchingango-

Kuango 

9 

Samukono 2 

Lupale 7 

Sanjango 9 

Mupeco 7 

Sub-total 8888    48484848        

TotalTotalTotalTotal    21212121    119119119119    94.81394.81394.81394.813    

                                                 
5
 Uma grande parte da população Lupire encontra-se ainda na sede municipal designada de 

Lupiri 1 e Lupiri 2. 
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Fonte de informação: Administração municipal
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O quadro acima indica que a população distribui-se irregularmente pelo 

município, na comuna --sede está concentrada 52% do total da população, na 

comuna do Longa 39%, na comuna do Lupire 5 % e na comuna do Longa Baixo 

4%. 

 

Quadro 02Quadro 02Quadro 02Quadro 02----    Distribuição da População por Faixa Etária e Sexo Distribuição da População por Faixa Etária e Sexo Distribuição da População por Faixa Etária e Sexo Distribuição da População por Faixa Etária e Sexo     

Comunas Comunas Comunas Comunas     
 Faixa EtáriaFaixa EtáriaFaixa EtáriaFaixa Etária    

TotalTotalTotalTotal    
0000----15151515    0000----15151515    16 +16 +16 +16 +    16 +16 +16 +16 +    

Sede 

MMMM    FFFF    MMMM    FFFF      

8.586 14.040 12.516 14.632 49.774 

     

Longa 
10.145 10.188 5.977 10.852 37.162 

     

Baixo Longa  
1.074 1.003 622 870 3.569 

     

Lupire 
1.214 1.383 613 1.098 4.308 

        

TOTALTOTALTOTALTOTAL    21.01921.01921.01921.019    26.61426.61426.61426.614    19.72819.72819.72819.728    27.45227.45227.45227.452    94.81394.81394.81394.813    

 

O quadro acima indica que mais de metade da população é do sexo feminino, 

correspondendo a 57% do total da população. Verifica-se que metade da 

população é menor de 16 anos, em todo município, representando 50.2% do 

total da população. Este facto tem como consequência a existência de um 

elevado número de pessoas potencialmente dependentes6, isto sem contar 

com a população idosa. 

 

Devido a precariedade de dados existentes não é possível proceder-se a 

distribuição da população por outra faixa etária. Por conseguinte, isto 

impossibilitou proceder a outras análises.  

    

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Embora na regra geral se considere que a faixa etária dos 0 – 18 anos são crianças, e por conseguinte 

pessoas dependentes, muitas crianças do Cuito Canavale, principalmente as órfãs já sobrevivem por conta 

própria, isto devido as consequência da guerra que o município ainda sofre. 
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IIIIIIIIIIII----        Caracterização física e ambientalCaracterização física e ambientalCaracterização física e ambientalCaracterização física e ambiental    
 

O Município do Cuito Cuanavale está situado na província do Kuando Kubango, 

delimitado a sul pelo município de Nankhova, a oeste pelo município de 

Menongue, a leste pelo município de Mavinga e a norte pelo município de 

Kangamba (Província do Moxico).  

    

3.13.13.13.1----    Enquadramento geográficoEnquadramento geográficoEnquadramento geográficoEnquadramento geográfico    

 

O conhecimento sobre a situação física e ambiental do município é bastante 

limitado pela falta de estudos recentes. Assim, os pontos apresentados são 

com base de alguns estudos feitos a nível da província e de informações 

recolhidas no decorrer do trabalho de campo.     

    

3.23.23.23.2----    Situação ClimáticaSituação ClimáticaSituação ClimáticaSituação Climática    

 

O clima é variável, apresentando-se como tropical quente e tropical seco. O 

tropical seco conhecido como cacimbo, está compreendido entre a primeira 

quinzena do Mês de Maio e a primeira quinzena de Setembro. O tempo 

chuvoso começa na segunda quinzena do mês de Setembro e termina até a 

primeira quinzena do mês de Maio. 

    

GeologiaGeologiaGeologiaGeologia    

    

No município do Kuito Kuanavale predominam um conjunto sedimentar do 

Kalahari constituído por sedimentos não consolidados do Sistema do Kalahari. 

A sedimentação efectuou-se em dois ciclo: 

- O primeiro ciclo corresponde a grés polimorfos soterrados por manto de 

areia. Eles se encontram a descoberta somente em pequenas manchas ao 

longo de alguns cursos de água. 

- O segundo ciclo corresponde a um espesso depósito de areias quartzosas, as 

areias ocres. 

Nas superfícies de nível inferior e nos vales ocorrem areias associadas de 

cascalhos. 
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Fonte de informação: Carta geológica de Angola
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RelevoRelevoRelevoRelevo    

 

Mais da metade do município é ocupada por um relevo de ondulação suave, 

cuja altitude oscila entre 1200m e 1400m. As altitudes superiores a 1400m 

encontram-se na parte Noroeste do município, onde se localizam alguns 

montes ilhas de altitude superior a 1800m. O relevo tem uma inclinação para o 

Sul, em direcção a rede hidrográfica do Cubango. As altitudes mais baixas (até 

1200m) encontram-se ao longo dos principais rios (Kuito, Quembo). 

 

    3.33.33.33.3----    Solos Solos Solos Solos     

    

Os solos predominantes são os psamíticos, caracterizados por reduzida 

fracção argilosa e por  uma fracção grosseira constituída por areia quartzoza. 

Destes solos psamíticos destacam-se os psamo-ferrálicos, corados, 

alaranjados e avermelhados, cuja fracção argilosa é de natureza ferrálitica, em 

correspondência com climas mais húmidos. São de excessiva permeabilidade e 

espessura efectiva muito grande. Destacam-se também os cromopsâmicos 

relacionados com climas secos. A fracção argilosa destes solos, menos sujeito 

à acção de lavagem, é fundamentalmente de caracter sialítico.   

Os solos psamíticos, em geral, têm baixa capacidade produtiva e a sua  

utilização agrícola  é muito limitada. 

 

Nos vales de base larga ocorrem psamo-hidromórficos húmicos e psamo-

turfosos, que são orgânicos hidromórficos com horizonte superficial orgânico, 

cuja a utilização agrícola torna-se difícil devido ao encharcamento do meio. 

Nas encostas de pendentes suaves ocorrem os solos psâmo-hidromórficos não 

húmicos, solos minerais com teor em  matéria orgânica.    
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3.43.43.43.4----    Vegetação e FaunaVegetação e FaunaVegetação e FaunaVegetação e Fauna 

 

AAAA----    VegetaçãoVegetaçãoVegetaçãoVegetação    

 

No município do Kuito Kuanavale são predominantes as formações lenhosas, 

desde a floresta aberta a savana arborizada, localizadas na plataforma de solos 

espessos e excessivamente permeáveis. 

Nos vales e nas depressões as formações lenhosas são interrompidas por 

comunidades vegetais herbáceas ou arbustivas, resultado das condições 

edáficas e ecológicas que impedem o desenvolvimento de espécies lenhosas. 

São as conhecidas anharas. 

 

A floresta é utilizada para obtenção de carvão, paus para construção, material 

de pesca, caça e agricultura. 

 

Vista da paisagem do Município de Cuito Cuanavale 
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BBBB----    FaunaFaunaFaunaFauna    

 

Encontra-se no Município, em pequena escala, uma diversidade de animais, 

tais como elefantes, zebras, antílopes e hipopótamos. 

    

3.53.53.53.5----    Bacias hidrográficasBacias hidrográficasBacias hidrográficasBacias hidrográficas    

 

A hidrografia do município é dominada pela rede hidrográfica do rio Cubango, 

onde destacamos as bacias de rios Kuito, Longa, Cuatili, Cuebe. Da rede 

hidrográfica do rio Kuando destaca-se a bacia do Kembo. 

 Os principais rios e seus afluentes encontrados no município são os seguintes: 

na sede do município, os rios Cuito, Cuanavale, Kumphulua, Ntiengo, Sovi, e 

Tumphu. Na comuna do Lupiri, os rios Kuswela, Lupiri, Kuanavale e Kembo. Na 

comuna do Longa, os rios Longa, Kuhilili, e Lwassingwa e na comuna do Baixo 

Longa com os rios Lwassingwa, Longa, Nphalai e Cuatili. 

 

De uma forma geral os rios têm servido para a população adquirir água para 

consumo, bem como para a pesca artesanal e o cultivo de arroz e hortícolas 

nas suas margens. Tem servido também para a caça de animais aquáticos, 

porém em pequena proporção.  

    

Uma vista do Rio Cuanavale 
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    3.63.63.63.6----    Outros recursos naturaisOutros recursos naturaisOutros recursos naturaisOutros recursos naturais    

 

 Embora não se tenha constatado, oficialmente, a existência de outros recursos 

a nível do município, durante a pesquisa as populações referiram a existência 

de ferro, de argila, e de uma árvore Mangongo que serve para fabricar óleo. 

    

    

3.73.73.73.7---- Riscos ambientaisRiscos ambientaisRiscos ambientaisRiscos ambientais    

 

No período de guerra houve uma grande degradação do solo e do coberto 

vegetal, devido a movimentação das forças armadas por toda a extensão do 

município para utiliza-lo como campo de combate.  

 

Actualmente continua a aumentar a degradação por causa das ravinas e da 

exploração anárquica da floresta. É de referir que não se verifica nenhum tipo 

de acção de reposição da floresta nem de preservação do meio ambiente. 

 

 

    

    

    

    

    

IV Caracterização institucionalIV Caracterização institucionalIV Caracterização institucionalIV Caracterização institucional    
 

4.14.14.14.1----    Administração MunicipalAdministração MunicipalAdministração MunicipalAdministração Municipal    

    

As Administrações Municipal e Comunal, são os órgãos que superintendem as 

actividades do Governo no Município.    

 

A.A.A.A. Orgânica do Município Orgânica do Município Orgânica do Município Orgânica do Município     

O aparelho administrativo do município é composto por um Administrador 
Municipal, três Administradores Comunais, Administradores Adjuntos 
Municipais e comunais, Chefes de Secções e pessoal administrativo.    7777    

É de referir que a Administração Comunal do Lupiri não contempla nenhuma 
infra-estrutura do governo devido a degradação provocada pela guerra. 

A orgânica vigente do Município é com base no decreto-lei 17/99. Porém esta 
será alterada visto que já está a vigorar o Decreto-Lei 2/07 de 03 de Janeiro 

                                                 
7
 Na Comuna-sede não há Administrador Comunal. 
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que revoga o Decreto-lei nº 17/99 de 29 de Outubro, pelo facto do mesmo 
estar desajustado à actual realidade funcional da Administração Local do 
Estado. 

A actual estrutura administrativa do município do Cuito Cuanavale é a 
seguinte: 

� Serviços de Apoio Consultivo (Conselho do Município constituído pelo 

Administrador e integrado pelo Administrador Adjunto do Município e 

pelos chefes das diferentes secções) 

� Serviços de Apoio Técnico (que integram a Secretaria da Administração e a 

Secção de Estudos, Planeamento e Estatística). 

� Serviços de Apoio Instrumental (que integram o Gabinete do Administrador, 

o Gabinete do Administrador Adjunto do Município e o Centro de 

Documentação e Informação) 

� Serviços Executivos Directos com duas ou mais secções, a saber: 

• Secção para a área económica e produtiva; 

• Secção para a área social (educação, saúde e Minars); 

• Secção de Serviços Comunitários    

 

    

B. PessoalB. PessoalB. PessoalB. Pessoal    

 

O quadro de pessoal da Administração Municipal, actualmente, é formado por 

71 trabalhadores, sendo 29 mulheres e 42 homens. 

 

A sede da Administração Municipal de Cuito Cuanavale 
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O quadro abaixo, referente ao pessoal ligado a Administração Municipal indica: 

 

i. Que 65% do total do quadro de pessoal está para exercer as funções de 

operário e auxiliar de limpeza. 

 

ii. Um desequilíbrio em relação ao género. Do total de trabalhadores, 40% 

são do sexo feminino, e maioritariamente nas funções de operário não 

qualificado e no serviço de limpeza. Os cargos de direcção são 

ocupados a 100% por homens. 

 

iii. Um desnível nas habilitações literárias do pessoal com cargos de 

direcção. A maioria dos Administradores tem habilitações literárias 

abaixo da 12ª classe. Administrador Comunal com habilitação literária 

inferior ao seu adjunto. 

 

iv. Que nas administrações comunais não há uma uniformização do 

pessoal, com excepção das funções de administradores comunais e 

adjunto e do chefe de secção dos serviços económicos. 

 

O administrador municipal e administrador municipal adjunto frequentaram os 

cursos para administradores no IFAL, em 2005 e 2007. 

 

Quadro 03Quadro 03Quadro 03Quadro 03----            Situação do pessoaSituação do pessoaSituação do pessoaSituação do pessoal da Administração Municipal e Comunaisl da Administração Municipal e Comunaisl da Administração Municipal e Comunaisl da Administração Municipal e Comunais    

FunçãoFunçãoFunçãoFunção    

MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    
Comuna do Comuna do Comuna do Comuna do 

LongaLongaLongaLonga    

Comuna Comuna Comuna Comuna 

Longa BaixoLonga BaixoLonga BaixoLonga Baixo    
LupiriLupiriLupiriLupiri    

Nº 
Sexo Hab[1

] 
Nº 

Sexo Hab[1

] 
Nº 

Sexo Hab[

1] 
Nº 

Sexo Hab[1

] F M F M F M F M 

Administrador 1 _ 1 10ª 1 _ 1 7ª 1  - 1 10ª 1 _ 1 12ª 

Administrador 

Adjunto 
1 _ 1 8ª  1 _ 1 11ª 1 -  1  8ª  1  -  1  9ª 

Chefe da secretaria  1  - 1 10ª  1  -  1  8ª  -  -  -  -  -  -  -  - 

Chefe da secção do 

Planeamento 
 1  -  1  12ª  -  -  1 - - -  - - -   - -  - 

Chefe da secção 

dos serviços sociais 

1 

 
- 1 11ª - - - - - - - - - - - - 

Chefe da secção do 

CDI 

1 

 
- 1 10ª - - - - - - - - - - - - 

Chefe da secção 

dos serviços 

Económicos 

1 

 
- 1 11ª 1 - 1 9ª 1 - 1 8ª 1 - 1 9ª 
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Chefe da secção 

dos serviços 

Comunitários 

1 

 
- 1 8ª - - - - - - - - - - - - 

Chefe de Gabinete 

da Administração 
2 - 2 

11ª e 

9ª 
- - - - - - - - - - - - 

Escriturário 5 - 5 
8ª a 

11ª 
- - - - - - - - - - - - 

Operários não 

Qualificados 
23 18 5 

1ª a 

5ª 
- - - - - - - - - - - - 

Operários 

Qualificados 
17 5 12 

4ª a 

8ª 
- - - - - - - - - - - - 

Auxiliar de 

Limpeza 
6 6 - 

4ª a 

8ª 
- - - - - - - - - - - - 

TotalTotalTotalTotal    61616161    29292929    32323232        4444        4444        3333        3333        3333        3333    
    

    

Fonte: Administração Municipal 

                 

 

C. Coordenação institucionalC. Coordenação institucionalC. Coordenação institucionalC. Coordenação institucional    

 

O único mecanismo de coordenação institucional existente na Administração 

Municipal é o Conselho Municipal, que é presidido pelo Administrador 

Municipal e constituído pelo Administrador Adjunto Municipal e 

Administradores comunais, os chefes de secções, órgãos da defesa civil. O seu 

funcionamento é trimestral, porém não de forma sistemática.  

 

A nível das comunas existem os conselhos comunais. Durante a pesquisa 

constatou-se que o da Comuna do Longa está em funcionamento, é convocado 

pelo Administrador comunal. e dele participa o representante da polícia e os 

chefes de secção a nível da comuna.  

 

É de salientar que não se verifica nenhuma forma de participação da sociedade 

civil nas acções de coordenação e desenvolvimento municipal. 

 

D. Finanças municipaisD. Finanças municipaisD. Finanças municipaisD. Finanças municipais    

    

A Administração Municipal recebe mensalmente uma dotação orçamental do 

Governo Provincial, porém este valor não é fixo. No ano de 2006, a 

Administração teve um orçamento atribuído pelo Governo Provincial num total 

6.656.015,30 Kz, os quais foram distribuídos entre as Administrações 
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Municipal e comunais, ficando respectivamente 3.896.015,30 kz, (59% do 

total) e 920.000,00 kz, (14%), para cada uma das comunas. 

 

O quadro abaixo indica a desagregação das despesas efectuadas pela Sede da 

Administração Municipal, durante o ano de 2006 8 Como se pode verificar as 

despesas principais são com viaturas e matérias para administração municipal 

que correspondem a 55%. 

 

Quadro 04 Quadro 04 Quadro 04 Quadro 04 ----    Demonstrativo das Despesas do MunicípioDemonstrativo das Despesas do MunicípioDemonstrativo das Despesas do MunicípioDemonstrativo das Despesas do Município    

    

Tipo deTipo deTipo deTipo de    despesasdespesasdespesasdespesas    

    

Valor KzValor KzValor KzValor Kz    PercentualPercentualPercentualPercentual    

Aquisição de alimentação 600.259,00 16% 

Aluguer de viaturas, aquisição de peças para 

viaturas, combustível e lubrificantes. 

1.281.625,00 35% 

Aquisição de materiais e bens industriais para 

administração 

748.440,00 20% 

Apoio para área de saúde 231.241,30 6% 

Subsidio de deslocação 112.000,00 3% 

Mobiliário e equipamento das residências 

protocolares 

360.500,00 10% 

Outros (pequena reparação no palácio, apoio a 

comemoração histórica, apoios a alguns quadros 

da Administração 

362.270,00 10% 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    3.696.335,303.696.335,303.696.335,303.696.335,30    100100100100%%%%    

Fonte: Relatório de Actividade da Administração referente ao ano 2006. 

 

As receitas arrecadas são provenientes de impostos, emissão de documentos e 

outros. Não foi possível obter dados referentes as receitas (valores, fontes, 

destinação, etc) do município do ano de 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Não foi possível obter os valores desagregados do orçamento das Administrações Comunais. 
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Quadro 05Quadro 05Quadro 05Quadro 05----    Receitas Arrecadadas no MunicípioReceitas Arrecadadas no MunicípioReceitas Arrecadadas no MunicípioReceitas Arrecadadas no Município 

    

FontesFontesFontesFontes    

    

QuantidadesQuantidadesQuantidadesQuantidades    

  

  

  

  

TotalTotalTotalTotal        

 

E. Instrumentos de planificação e capacidade de governaçãoE. Instrumentos de planificação e capacidade de governaçãoE. Instrumentos de planificação e capacidade de governaçãoE. Instrumentos de planificação e capacidade de governação    

 

A Administração Municipal não utiliza nenhum instrumento específico de 

planificação. O “plano de acção anual” é resumido numa listagem de 

actividades que acompanha o relatório anual. Para o ano de 2007 estão 

planificadas seis actividades, das quais três são estratégicas.9 As actividades 

são descritas de forma bastante genérica sem prioridade e metas. 

 

Os relatórios de actividades são elaborados trimestralmente e com base nestes 

é elaborado o relatório anual. O conteúdo destes relatórios é discutido na 

reunião do conselho municipal e está mais voltado para uma descrição, muito 

superficial, das actividades realizadas e enfatiza a descrição dos patrimónios 

da Administração Municipal. 

 

Dificuldades a nível de gestãoDificuldades a nível de gestãoDificuldades a nível de gestãoDificuldades a nível de gestão    

    

Entre as várias dificuldades da Administração Municipal, as mais preocupantes 

que foram constatadas são: 

    

i. A dotação, que recebe do Governo provincial, é insuficiente para dar 

resposta as necessidades do Município;  

ii.  Fraca capacidade técnica e de gestão, traduzida pela inexistência de 

projectos em curso, a pouca transparência por parte de alguns gestores e a 

falta de poder de decisão por parte do conselho municipal a cerca das 

questões, insuficiência de equipamento e meio rolantes, etc.  

iii. Degradação das instalações onde funcionam as administrações, inclusive 

uma sem instalações próprias; 

iv; Inexistência de um banco de dados. 

    

                                                 
9
 As referidas actividades estão contempladas em um capítulo “actividades planificadas para 2007”, no 

Relatório anual 2006. 
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Quadro 06Quadro 06Quadro 06Quadro 06----        Situação dos Meios de TrabalhoSituação dos Meios de TrabalhoSituação dos Meios de TrabalhoSituação dos Meios de Trabalho    

    

AdministraçAdministraçAdministraçAdministraç

õesõesõesões    

Situação dos meiosSituação dos meiosSituação dos meiosSituação dos meios        

Situação das instalaçõesSituação das instalaçõesSituação das instalaçõesSituação das instalações    Meios 

Rolantes 

Rádio de 

Comunic

ação 

Equipamentos 

Municipal 2 

viaturas 

inoperan

tes 

1 em 

bom 

estado. 

2 

computadores,  

4 máquinas de 

dactilografia (2 

avariadas) 

Construção do período 

colonial em estado de 

degradação. 

Longa 2 carros 

( 1 

avariado

).  

1 em 

bom 

estado. 

1 máquina de 

dactilografia. 

Em estado de degradação 

Longa Baixo 2 carros 

avariado

s 

1 em 

bom 

estado. 

? Muito degradada. 

Lupire 2 carros 

avariado

s 

Não 1 máquina de 

dactilografia  

avariada 

Não tem instalações 

Fonte: Levantamento directo  

    

4.24.24.24.2----    Sociedade civilSociedade civilSociedade civilSociedade civil    

 

É inexpressiva a presença de uma sociedade civil actuante a nível do Município 

Apesar disso existem associações e cooperativas de camponeses e alguns 

grupos informais. 

 

Embora exista um número razoável de associações e cooperativa de 

camponeses, a nível do município, não se faz sentir a sua actuação enquanto 

um segmento da sociedade civil em defesa dos camponeses.  

 

Existem um número significativo de igrejas em toda extensão do Município, as 

que têm mais crentes são a católica e protestante. Estas, para além actuarem 

na área da evangelização, têm desenvolvido acções a nível da pacificação dos 

espíritos e reconciliação nacional, bem como de colaboração com o governo no 

âmbito social, na área da educação. 

 

O Município conta com alguns grupos informais, uns ligados a Igrejas (grupos 

de jovens e de mulheres), outros ligados à agricultura (grupos de lavra 
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colectiva), estão presentes em algumas aldeias e com forte espírito de inter-

ajuda. Embora sejam grupos com uma certa expressão numérica estão 

voltados especificamente para o seu fim e trabalham isoladamente.   

 

A nível do sector privado não existe nenhum tipo de organização. Este tem 

pouca expressão no município. 

 

O município está totalmente desprovido da intervenção de ONGs e Agencias de 

Desenvolvimento. Não se verifica a actuação de ONGs nacionais. A nível das 

organizações estrangeiras estão a actuar, de forma sistemática, no Município a 

CARE, com a implementação do Programa de Desenvolvimento Municipal, a 

Hallo Trust e a Malteser Internacional, com intervenção na área da desminagem 

e saúde, respectivamente 

 

É de referir que no passado, no âmbito da ajuda humanitária, houve a 

intervenção de outras instituições estrangeiras como a IOM, a HANDICAP, a 

Acção Contra Fome e MOVIMUNDO e das agências UNICEF e OMS. 

    

    

    

    

    

    

Um grupo focal de homens Cuito CUanavale discute as características do município 
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Quadro 07Quadro 07Quadro 07Quadro 07----    Intervenção ONGs Estrangeiras e NacionaisIntervenção ONGs Estrangeiras e NacionaisIntervenção ONGs Estrangeiras e NacionaisIntervenção ONGs Estrangeiras e Nacionais 

OrganizaçõesOrganizaçõesOrganizaçõesOrganizações    

    

SectoresSectoresSectoresSectores    Áreas de InterÁreas de InterÁreas de InterÁreas de Intervençãovençãovençãovenção    

CARE Reforço 

institucional, 

social, 

económico, 

ambiental 

Formação, implementação de 

projectos nos vários sectores. 

Malteser Internacional  

Saúde 

Saúde preventiva (sensibilização), 

construção / reabilitação de infra-

estruturas. 

Hallo Trust Minas Sensibilização e desminagem. 

?? Educação ?? 

OIM Agricultura Formação agrícola e apoio de 

sementes 

?? Geração de 

renda 

?? 

?? Outros ?? 

Fonte: Levantamento directo.  

 

4.34.34.34.3----    Estrutura e papel das autoridades tradicionaisEstrutura e papel das autoridades tradicionaisEstrutura e papel das autoridades tradicionaisEstrutura e papel das autoridades tradicionais    

 

Para a Administração Municipal, as autoridades tradicionais têm constituído 

uma grande força nas aldeias, tem servido de elo de ligação entre as 

comunidades e a Administração na resolução de grande parte dos problemas 

existentes nas comunidades.  

 

 O sistema tradicional no município está estruturado por um Soba grande, 

Adjunto do Soba Grande, Soba, Adjunto do Soba e Sekulo. São, actualmente, 

um total de 252, destes 4 são mulheres (duas no Lupiri, uma na sede 

municipal e outra no Longa).    

Segundo a hierarquia da tribo, no município existe um rei que coordena os reis 

comunais. 

  

É de referir que existem mais autoridades tradicionais no Município, no 

entanto ainda não foi possível fazer o cadastro pelo facto de não reunirem 

toda documentação necessária.    
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Quadro 08 Quadro 08 Quadro 08 Quadro 08 ----    Autoridades TradicionaiAutoridades TradicionaiAutoridades TradicionaiAutoridades Tradicionaissss    

Fonte: Administração Municipal    

    

As autoridades tradicionais recebem um subsídio mensal. Os valores são de 

acordo com as categorias.  

    

Quadro  09Quadro  09Quadro  09Quadro  09----    Subsídios da Autoridade TradicionalSubsídios da Autoridade TradicionalSubsídios da Autoridade TradicionalSubsídios da Autoridade Tradicional        

    

CategoriaCategoriaCategoriaCategoria    Salário kzSalário kzSalário kzSalário kz    

Rei 14. 699, 94 

Soba grande 14. 699, 94 

Soba 13. 229, 96 

Adjunto do soba 

grande 

8. 819, 96 

Sekulu 11.759,95 

Adjunto do soba 7. 349, 96 

    

4.44.44.44.4----    Partidos políticosPartidos políticosPartidos políticosPartidos políticos 

 

Existe no município, a nível de representação partidária, apenas 1 partido 

político, especificamente o MPLA. 

 

Também estão presentes outras agremiações ligadas aos partidos como é o 

caso da JMPLA e da OMA, presentes na maioria das regedorias.  

    

    

    

    

    

    

    

ComunasComunasComunasComunas    ReisReisReisReis    Soba Soba Soba Soba 

GrandeGrandeGrandeGrande    

Adjunto Adjunto Adjunto Adjunto 

do Soba do Soba do Soba do Soba 

GrandeGrandeGrandeGrande    

SobaSobaSobaSoba    Adjunto Adjunto Adjunto Adjunto 

do Sobado Sobado Sobado Soba    

SekuloSekuloSekuloSekulo    TotalTotalTotalTotal    

Sede 1 8 9 23 33 29 103 

Longa 1 6 7 20 16 22 72 

Longa Baixo 1 3 3 13 8 9 37 

Lupire  2 2 11 10 15 40 

Total 3 19 21 67 67 75 252 
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VVVV----    Caracterização socialCaracterização socialCaracterização socialCaracterização social    
 

5.15.15.15.1----    Caracterização sobre o conhecimento dos direitos e exercício da       Caracterização sobre o conhecimento dos direitos e exercício da       Caracterização sobre o conhecimento dos direitos e exercício da       Caracterização sobre o conhecimento dos direitos e exercício da           

                                Cidadania   Cidadania   Cidadania   Cidadania       

 

Existem alguns aspectos positivos e outros negativos, relacionados com o 

conhecimento dos direitos e exercício da cidadania, que foram verificados 

durante a pesquisa e que julgamos importante referir neste capítulo, por 

serem significativos num processo de Desenvolvimento Municipal. 

 

De uma maneira geral, verifica-se que as pessoas desconhecem os seus 

direitos. Porém, de forma isolada, algumas tentam exercê-los.  

 

Embora existam grupos informais e formais no município, estes não actuam 

enquanto um movimento para reflectir acerca da realidade do município e na 

procura de soluções. No entanto, através da Care Internacional, estão a ser 

dinamizadas as ODAs nas comunidades, que poderão ser uma alternativa para 

reverter esta situação. 

 

Alguns munícipes manifestam descontentamento em relação à gestão do 

município, acham que o município encontra-se numa letargia crónica. Para 

além do pouco avanço na reabilitação das infra-estruturas, não há qualquer 

controlo dos preços praticados no pequeno comercio existente no Município, 

estes são praticados de forma bastante especulativa.10 É de referir que as 

questões foram apresentadas, com um certo à vontade, sem inibição, diante 

dos representantes do governo. 

 

As mulheres embora, em número reduzido, são líderes da OMA, de grupos 

ligados a igreja, por exemplo “Sociedade de Senhora”. Por vezes são 

convidadas a participar nas reuniões comunitárias que são realizadas pelas 

autoridades tradicionais, no entanto, na maioria das vezes, as suas opiniões 

não são tidas em conta. 

 

De igual modo os jovens participam nas reuniões realizadas pelos mais velhos. 

Alguns ocupam cargos de liderança, uns fazem parte do quadro das 

autoridades tradicionais, outros do secretariado de algumas igrejas. 

 

                                                 
10 Estes aspectos foram colocados durante a pesquisa para este perfil. 
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Durante a pesquisa, verificou-se que as populações têm uma forte 

dependência externa, têm pouca iniciativa na procura de soluções para alguns 

problemas locais.  

 

    5.25.25.25.2----    EducaçãoEducaçãoEducaçãoEducação    

    

O sector da educação do município contempla o I nível com uma cobertura em 

todas as comunas, o II e III níveis e a alfabetização são ministrados apenas na 

sede do Município e na Comuna do Longa. O ensino médio está limitado à 

sede do Município.    

    

5.25.25.25.2----1111----    Ensino de BaseEnsino de BaseEnsino de BaseEnsino de Base    

    

O total de alunos matriculados no ano lectivo 2006 foi de 12.565, sendo que 

87% estão no I nível, 6% no II nível e 8% no III nível.  

 

Como se pode verificar no quadro abaixo, a comuna-sede absorve 46% do 

total de alunos matriculados no I nível, de seguida a comuna do Longa com 

35%, a do Lupire com 10% e Longa Baixo com 9%. No II nível, 75% do total de 

alunos estão na comuna-sede e 25% na comuna do Longa. O III nível está 

concentrado em 86% do total de alunos na comuna-sede e na comuna do 

Longa 14%. 

    

Quadro Quadro Quadro Quadro 10101010    ----    População Escolar em 2006População Escolar em 2006População Escolar em 2006População Escolar em 2006    

 ComunaComunaComunaComuna 

N.º de AlunosN.º de AlunosN.º de AlunosN.º de Alunos    

I (pré escolar 

a 4ª classe) 

II (5ª a 6ª 

Classe) 

III (7ª a 8ª 

Classe) 

Comuna- Sede 5.011 550 850 

Longa 3.814 188 138 

Longa Baixo 981 0 0 

Lupire 1.033 0 0 

TotalTotalTotalTotal    10.83910.83910.83910.839    738738738738    988988988988    

Fonte: Administração Municipal 

 

Para o ano lectivo de 2007 foram matriculados 14.300 alunos, do pré- escolar 

até 8ª classe.11 O quadro abaixo indica uma grande disparidade entre meninos 

e meninas no acesso no ensino de base. Do total de matriculados, 70% são do 

sexo masculino. 

                                                 
11
 Não foram fornecidos os dados desagregados por comuna. 
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QuadroQuadroQuadroQuadro    11111111----    Distribuição por sexo de Alunos matriculados  ano lectivo 2007Distribuição por sexo de Alunos matriculados  ano lectivo 2007Distribuição por sexo de Alunos matriculados  ano lectivo 2007Distribuição por sexo de Alunos matriculados  ano lectivo 2007    

Classe Rapazes Raparigas Total 

Pré-escolar 375 425 800 

1ºclasse 2.670 601 3.271 

2ªclasse 2.125 1.460 3.585 

3ºclasse 2.600 632 3.232 

4ºclasse 897 522 1.419 

Sub-total 8.667 3.640 12.307 

5ªclasse 386 24 410 

6ºclasse 452 19 471 

Sub-total 838 43 881 

7ªClasee 665 16 681 

8ªClasse 420 11 431 

Sub-total 1.085 27 1.112 

Total geralTotal geralTotal geralTotal geral    10.59010.59010.59010.590    3.7103.7103.7103.710    14.30014.30014.30014.300    

    

Alunos por classes
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Embora não existam dados oficiais do número de crianças em idade escolar 

que estão fora  do sistema de ensino, segundo o inspector da secção municipal 

de educação existem cerca de 5.000 crianças fora do sistema. Supõem-se que 
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este numero seja bastante superior, por um lado metade da população do 

município (47.633) tem idade inferior a 16 anos e actualmente estão 

enquadrados no sistema, em todo município 10.839 alunos, por outro lado 

existem muitas aldeias, em toda a extensão do município, sem escolas. 

Segundo as informações prestadas pelo coordenador comunal de educação da 

comuna do Longa, na referida comuna, no ano 2006, ficaram fora do sistema 

4.000 crianças.   

 

Para além da insuficiência de escolas e de professores, que dificulta o acesso 

ao ensino de base, uma outra razão é que algumas crianças, principalmente as 

mais vulneráveis ( órfão, crianças chefe de família, crianças portadoras de 

deficiência etc), não tem condições para comprar os materiais didácticos 

(cadernos, bata, lápis etc). 

 

B. InfraB. InfraB. InfraB. Infra----estrestrestrestruturas e situação do ensinouturas e situação do ensinouturas e situação do ensinouturas e situação do ensino    

 

Actualmente a rede escolar do município é composta por 5 escolas de 

construção definitiva, com um total de 15 salas de aula. O quadro abaixo 

apresenta a distribuição das escolas por comunas, com excepção da Comuna 

do Lupire, que não tem nenhuma escola de construção definitiva. 

 

 

 
 

 

É de referir que a escola da comuna-sede é a única que está em bom estado de 

conservação e apetrechada (inclusive com um gerador). 

 

Para além dessas escolas, existem um número elevado de “salas de aulas” que 

estão a funcionar nas instalações das igrejas e em debaixo das árvores. Como 

se pode verificar são 4 escolas de construção de pau-a-pique e 69 salas de 

aulas, estas, na sua maioria, funcionam debaixo das árvores. É de referir que 

Escola de primeiro nível até ao medio, Comuna sede 
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por vezes as crianças que estudam nas instalações das igrejas ficam sem aulas, 

pelo facto da mesma precisar do espaço para realizar outras actividades. 

 

Quadro 1Quadro 1Quadro 1Quadro 12222    ----        Escolas de Construção DefinitivaEscolas de Construção DefinitivaEscolas de Construção DefinitivaEscolas de Construção Definitiva    

ComunaComunaComunaComuna    RegedoriasRegedoriasRegedoriasRegedorias    
EscolasEscolasEscolasEscolas    SalasSalasSalasSalas    

I NívelI NívelI NívelI Nível    II NívelII NívelII NívelII Nível    III NívelIII NívelIII NívelIII Nível    INEINEINEINE    I NíveI NíveI NíveI Nívellll    II NívelII NívelII NívelII Nível    III NívelIII NívelIII NívelIII Nível    INEINEINEINE    

Comuna Comuna Comuna Comuna ----    SedeSedeSedeSede    

Sede 1 4 

Dumba 1    1    

Sub TotalSub TotalSub TotalSub Total    2222    0000    0000    0000    5555    0000    0000    0000    

LongaLongaLongaLonga    

Sede 1  4  

Masseca 1    2    

Sub TotalSub TotalSub TotalSub Total    2222    0000    0000    0000    6666    0000    0000    0000    

Longa baixoLonga baixoLonga baixoLonga baixo    
Sede 112    4    

Sub TotalSub TotalSub TotalSub Total    1111    0000    0000    0000    4444    0000    0000    0000    

LupiriLupiriLupiriLupiri    
Sede 0  0 0 0 0   

Sub TotalSub TotalSub TotalSub Total    0000    0000    0000    0000    0000    0000    0000    0000    

TotalTotalTotalTotal    5555    0000    0000    0000    15151515    0000    0000    0000    

Fonte: Administração Municipal 

 
 

 

    

    

    

                                                 
12
 Esta escola ainda não concluída a construção 

Escola de primeiro ao terceiro nível, Comuna de Longa 
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Quadro 1Quadro 1Quadro 1Quadro 13333    ----        IIIInfranfranfranfra----estruturas de educação (provisórias)estruturas de educação (provisórias)estruturas de educação (provisórias)estruturas de educação (provisórias) 

    

ComunaComunaComunaComuna    

    

RegedoriaRegedoriaRegedoriaRegedoria    

    

EscolaEscolaEscolaEscola

ssss    

    

SalaSalaSalaSala

ssss    

    

    

Condições em Condições em Condições em Condições em 

que funcionamque funcionamque funcionamque funcionam    

    

    

    

    

    

ComunaComunaComunaComuna----    

SedeSedeSedeSede    

Dumba 1 1 Pau-pic 

Sangombe  1 Debaixo de 

árvore 

Ngombe  2 Igreja 

Saminkiti 1 2 Pau a pic 

Kaioco  2 Debaixo de 

árvore 

Lunoka 1 2 Pau apic 

Tchingangu-

Mikango 

1 1 Pau a pic 

mulundomuna  2 Debaixo de 

árvores 

Bairro novo  5 37árvores e 2 

igrejas 

bingobingo  3 Árvores 

livambi  4 2 igrejas e 2 

árvores 

Katoco  2  Árvore 

Sub TotalSub TotalSub TotalSub Total    3333    27272727        

    

LupiriLupiriLupiriLupiri    

    

Tchiúka     3 Árvore 

kameia  3 Árvore 

Sub TotalSub TotalSub TotalSub Total        6666        

    

    

Baixo Baixo Baixo Baixo 

LongaLongaLongaLonga    

    

Mbomje     2222 Árvores 

sede     5555    Árvores 

kavela     2222    Árvores 

satchingala     3333    Árvores 

ngunga     2222    Árvores 

Sub TotalSub TotalSub TotalSub Total     14141414     

    

    

    

LongaLongaLongaLonga    

Cachupe     2222    Árvores 

Masseca 1111    2222    Pau a pic 

Kaqueque     2222    Árvores 

Tchingango-

Kuango 

    2222    Árvores 

Samukono     2222    Igreja 
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Lupale     1111    Árvores 

mupeko     2222    Igreja 

sanjay     3333    Árvores 

Sanjango        2222    Árvores 

Sub TotalSub TotalSub TotalSub Total 1111    22222222        

 Total Geral 4444    69696969        

 

Fonte: Secção Municipal de Educação 

Escola de primeiro nível até ao médio, Comuna sede 



Perfil do Município do Cuito Cuanavale -  Província do Kuando Kubango/ 2007 
 

 

48 

 

!.

!.

!.

#0 #0

#0

#0

#0

#*

#*

#*

#*

#*

LONGA

LUPIRE

KUITO KUANAVALE

BAIXO LONGA

Longa

Masseca

Samiquita

Baixo Longa

Kuito Kuanavale

18°20'0"E

18°20'0"E

19°30'0"E

19°30'0"E
15

°2
0
'0
"S

15
°2
0
'0
"S

14
°0
'0
"S

14
°0
'0
"S

MUNICÍPIO DO KUITO KUANAVALE: Infraestruturas de educação

®

LOCALIDADES

Aldeia

!. Sede Comunal

!. Sede Municipal

Vias de acesso

Limites do Município

Limites de Comunas

INFRAESTRUTURAS ESCOLARES

#0 Iº Nível (Definitiva)

#* Iº Nível (Provisória)

MUNICÍPIO DO LUXAZES

M
U
N
IC

ÍP
IO

 D
O
 M

E
N
O
N
G
U
E

MUNICÍPIO DA  MAVINGA

Fonte de informação: Administração Municipal

0 10 20 305
Kilometros



Perfil do Município do Cuito Cuanavale -  Província do Kuando Kubango/ 2007 
 

 

49 

Devido ao facto do município se encontrar com um número limitado de 

escolas, muitas crianças caminham longas distâncias para estudar. Na 

comuna-sede, na regedoria Kuango, no bairro novo, percorrem 33 Km para 

fazer o II e III nível. Na comuna do Longa, percorrem entre 15 a 25 km para 

chegar a sede da comuna.  

  

C. ProfessoresC. ProfessoresC. ProfessoresC. Professores    
 

Actualmente o município conta com um total de 236 professores, sendo 85% 

para o I nível, 8% para II nível e 8% para III nível. 

O quadro abaixo indica a insuficiência de professores em todas as comunas, 
sendo que a situação mais grave encontra-se nas comunas do Baixo Longa e 
Lupire, onde a média alunos por professor corresponde a 98 e 94 
respectivamente. 

 

Esta situação faz com que os professores tenham uma carga horária muito 

pesada, boa parte deles leccionam os três turnos, o que tem provocado 

reflexos muito negativos na qualidade do ensino.  

 

É de referir que a reforma educativa determina 35 alunos por sala de aula, 

muito aquém dos números mostrados no quadro. 

 

Quadro 1Quadro 1Quadro 1Quadro 14444        ----    Distribuição de alunos por professorDistribuição de alunos por professorDistribuição de alunos por professorDistribuição de alunos por professor    

ComunaComunaComunaComuna    
AlunosAlunosAlunosAlunos    

ProfessoresProfessoresProfessoresProfessores    

    

    

Média Média Média Média 

Alunos/ProfessoresAlunos/ProfessoresAlunos/ProfessoresAlunos/Professores    

I Nível II Nível III Nível I Nível II Nível III Nível I Nível II Nível III Nível 

Comuna- 

Sede 5.011 550 850 103 11 11 49 50 77 

Longa 3.814 188 138 76 7 7 50 27 20 

Longa Baixo 981 0 0 10 0 0 98 0 0 

Lupire 1.033 0 0 11 0 0 94 0 0 

TotalTotalTotalTotal    10.8310.8310.8310.83    738738738738    988988988988    200200200200    18181818 18181818    54545454    41414141 55555555    

Fonte: Administração Municipal  

 

 

Alguns professores do Município são provenientes do Menongue. Os que 

leccionam nas comunas do interior, na sua maioria, não são residentes, por 

exemplo todos os professores do II e III nível não são residentes. Está situação 
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tem provocado uma fraca assiduidade e por vezes alguns ficam ausentes cerca 

de dois meses. 

 

Quanto à reciclagem dos professores têm existido cursos de superação, porém 

nem todos os professores tem beneficiado devido ao facto de que os avisos 

não são enviados antecipadamente e também pelas dificuldades de transporte 

que têm para poder participar nos referidos cursos. 

 

 De uma maneira geral as dificuldades com que se depara o ensino de base são 

as seguintes: 

• A falta de transporte e de residências condignas para os professores 

colocados nas regedorias distantes e comunas do interior. 

• Falta de assiduidade dos professores13 que tem originado o incumprimento 

do programa escolar.    

• Insuficiência de escolas e professores. 

• Falta de instalações próprias (escolas de construção definitiva) e material 

didáctico.  

• Falta de material didáctico para professores.  

• Falta de merenda escolar para os alunos. 

• Fraca supervisão nas escolas por falta de meio de transporte. 

• O mau enquadramento salarial da maioria dos quadros docentes o tem 

provocado também o fraco desempenho dos mesmos. 

•  Irregularidade das verbas para o funcionamento das escolas. 

 

    D. AbandD. AbandD. AbandD. Abandono e reprovação escolarono e reprovação escolarono e reprovação escolarono e reprovação escolar    

 

Nem todas as crianças matriculadas terminam o ano lectivo. Durante o ano de 

2006, muitas crianças desistiram pelo facto de acompanharem os pais na 

actividade agrícola. 

 

Embora todas as crianças, da 1ª à 4ª classe, tenham sido beneficiadas com 

material escolar (livros de leitura, de matemática e ciências), verifica-se que há 

um índice elevado de reprovação no município.14 

 

E. Relação escola x comunidadeE. Relação escola x comunidadeE. Relação escola x comunidadeE. Relação escola x comunidade    

Algumas escolas possuem comissões de encarregados de educação. 
Trimestralmente, os directores das escolas realizam reuniões com os pais e o 

                                                 
13
 Alguns professores faltam pelo facto de estarem envolvidos em outras actividades de rendimento 

(trabalho de campo) como alternativa para completar a sua cesta básica.  
14
 Segundo as informações prestadas pelo Inspector da Secção Municipal da Educação.  
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assunto mais discutido é a baixa frequência dos alunos às aulas e por vezes as 
provas.  

É de referir que em algumas escolas do interior os alunos têm feito o cultivo de 
hortas como forma de contribuir no melhoramento da dieta alimentar dos 
professores que não são residentes na comuna. 

 

5.25.25.25.2----2222----    Ensino Médio e de AdultosEnsino Médio e de AdultosEnsino Médio e de AdultosEnsino Médio e de Adultos    

    
AAAA----        Ensino médioEnsino médioEnsino médioEnsino médio    

    

Existe no município, apenas na comuna-sede, o IMNE (Instituto Médio Normal 

de Educação). No total são 289289289289 alunos matriculados, sendo que apenas 5% são 

raparigas. O ensino médio conta com 15 professores, sendo que 7 residem em 

Menongue e têm vindo a leccionar as suas disciplinas com um programa de 

uma semana por mês.  

 

Quadro 1Quadro 1Quadro 1Quadro 15555----        Alunos do Ensino médio no ano lectivo Alunos do Ensino médio no ano lectivo Alunos do Ensino médio no ano lectivo Alunos do Ensino médio no ano lectivo 2007200720072007    

AlunosAlunosAlunosAlunos    9º Classe9º Classe9º Classe9º Classe    10ªclassse10ªclassse10ªclassse10ªclassse    11ªclasse11ªclasse11ªclasse11ªclasse    12ªclasse12ªclasse12ªclasse12ªclasse    TotalTotalTotalTotal    

Rapazes 195 54 18 7 274 

Raparigas 5 7 4  15 

TotalTotalTotalTotal    200200200200    61616161    22222222    7777    289289289289    

    

A direcção da escola do ensino médio controla ainda, este ano, 93 pessoas 

sendo 4 meninas e 87 rapazes que fizeram a sua inscrição mas não estão a 

frequentar as aulas por falta de salas. 

    

BBBB---- AlfabetizaçãoAlfabetizaçãoAlfabetizaçãoAlfabetização    

    

Não existem dados oficiais sobre o índice de analfabetismo no Município.  

 

Tem havido um investimento a nível de alfabetização porém limitada a 

comuna-sede e à comuna do Longa. Actualmente existem 7 turmas de 

alfabetização que são controladas pela Administração, os alfabetizadores são 

pagos pelo governo. 

 

Existe ainda 7 turmas que são da responsabilidade das igrejas. Os professores 

trabalham em sistema de voluntariado.  

    



Perfil do Município do Cuito Cuanavale -  Província do Kuando Kubango/ 2007 
 

 

52 

É de referir que não existem escolas para ministrar as aulas de alfabetização. 

Esta situação tem levado a que alguns alfabetizandos estudem como alunos do 

ensino regular. 

    

    

5.35.35.35.3----    Cultura e LazerCultura e LazerCultura e LazerCultura e Lazer  

 

São quase inexpressivas as actividades de carácter cultural e de lazer a nível do 

Município. 

 

A nível de lazer, para além de um parque recreativo existente na sede do 

Município, que é o único espaço oficial, as pessoas, por norma, recorrem a 

actividades improvisadas, com destaque para os convívios entre familiares e 

amigos. 

 

A nível das comunidades têm havido actividades culturais, principalmente à 

noite onde as comunidades se reúnem para exibir as danças culturais locais. 

 

Quanto ao desporto, existem algumas equipas de futebol, inclusive algumas 

são apoiadas com equipamentos pela Administração Municipal. 

 

Na maior das aldeias existem campos improvisados onde os jovens do sexo 

masculino praticam futebol, este tem constituído a principal alternativa de 

lazer da juventude.  

    

Existem alguns potenciais turísticos como as margens dos rios, porém estão 

subaproveitadas. 

    

    

    

    

    

    

    

5.45.45.45.4----    SaúdeSaúdeSaúdeSaúde    

    

A.A.A.A. Cobertura hospitalarCobertura hospitalarCobertura hospitalarCobertura hospitalar    

 

O Sector de Saúde Pública do Município conta com 3 centros de saúde, 8 

postos de saúde e 10 farmácias. Existem também serviços privados, 

actualmente o serviço de saúde publica é  composto por 4 postos de saúde, 5 



Perfil do Município do Cuito Cuanavale -  Província do Kuando Kubango/ 2007 
 

 

53 

farmácias e 1 laboratório. Estas infra-estruturas estão localizadas, na sua 

maioria, nas sedes das comunas. 

    

Quadro  1Quadro  1Quadro  1Quadro  16666----        IIIInfranfranfranfra----estruturas públicas de saúdeestruturas públicas de saúdeestruturas públicas de saúdeestruturas públicas de saúde 

ComunaComunaComunaComuna    OmbalaOmbalaOmbalaOmbala    
Centro SaúdeCentro SaúdeCentro SaúdeCentro Saúde    Posto de SaúdePosto de SaúdePosto de SaúdePosto de Saúde    FarmáciaFarmáciaFarmáciaFarmácia    LaboratórioLaboratórioLaboratórioLaboratório    
PúblicoPúblicoPúblicoPúblico    PrivadoPrivadoPrivadoPrivado    PúblicoPúblicoPúblicoPúblico    PrivadoPrivadoPrivadoPrivado    PúblicoPúblicoPúblicoPúblico    PrivadoPrivadoPrivadoPrivado    PúblicoPúblicoPúblicoPúblico    PrivadoPrivadoPrivadoPrivado    

Comuna- 

Sede   

Sede    1   4 1 4  1 

Bairro 

Novo    1  1  2    

Samiquiti   1  1    

Sove         

SubSubSubSub----totaltotaltotaltotal    2222    0000    2222    4444    4444    4444    0000    1111    

Longa 

Sede    1    1 1   

Mupeco       1  1    

Masseca      1  1    

Samukono   1  1    

SubSubSubSub----totaltotaltotaltotal    1111    0000    3333    0000    4444    1111    0000    0000    

Baixo 

Longa 

Sede      1  1    

SubSubSubSub----totaltotaltotaltotal    0000    0000    1111    0000    1111    0000    0000    0000    

Lupiri 

Katolo      1  1    

Kalengessa   1  1    

SubSubSubSub----totaltotaltotaltotal    0000    0000    2222    0000    2222    0000    0000    0000    

TotalTotalTotalTotal    3333    0000    8888    4444    11111111    5555    0000    1111    

Fonte: Administração Municipal 

 

Posto médico municipal, comuna sede 
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As instalações públicas encontram – se em elevado estado de degradação. O 

centro de saúde da sede do município, que tem recebido um grande número 

de doentes, encontra-se com as janelas sem vidros, com o telhado degradado, 

não tem água e as 15 camas existentes estão em péssima condições. 

 

O quadro acima indica que as comunas, comuna-Sede e do Baixo Longa são as 

que apresentam uma maior cobertura sanitária. No entanto o município 

apresenta um défice tanto de centros como de postos de saúde. A nível dos 

centros de saúde são ainda necessários mais 2, sendo 1 na comuna-sede e 

outro no Longa, enquanto que em relação aos postos há uma necessidade de 

11, sendo 8 na comuna-sede e 4 no Longa.          

 

Segundo as normas da OMS, deve existir um posto de saúde para cada 5.000 

habitantes e um centro de saúde para cada 20.000 habitantes.    

    

É de referir que no perfil socio-económico de 2003 da província, no âmbito da 

saúde, menciona um aumento considerável na rubrica de bens e serviços 

enquanto que as alocações em termos de investimentos eram nulas.  

 

A carência dos serviços 

oficiais tem levado a maioria 

da população, por um lado a 

percorrer grandes distâncias a 

procura de cuidados de saúde, 

já que boa parte dos centos e 

postos de saúde estão nas 

sedes das comunas, que 

distam cerca de 20 a 50 Km. 

Por outro lado, a recorrer ao 

tratamento tradicional (curandeiros, conhecidos das autoridades e instituições 

de saúde não oficiais). Para além dessas alternativas, as pessoas recorrem aos 

postos privados e/ou às farmácias para a auto-medicação, porém a procura é 

reduzida por causa do elevado custo dos serviços privados.  

 

Os doentes graves são evacuados para a sede das comunas e/ ou do município 

em “tipóias”, já que o mau estado das estradas não permite a circulação de 

outro tipo de meio de transporte, acabando alguns deles por falecer durante o 

trajecto. 

 

 

 



Perfil do Município do Cuito Cuanavale -  Província do Kuando Kubango/ 2007 
 

 

56 

BBBB----    PessoalPessoalPessoalPessoal    

 

O serviço de saúde pública do Município conta com um total de 26 

trabalhadores, sendo 2 médicos e 24 técnicos (entre enfermeiros, técnicos 

básico e auxiliares).  

 

Os dois médicos que prestam serviço no centro de saúde são de nacionalidade 

coreana, um com especialidade de clínico geral e outro de pediatria. No 

entanto estes apresentam grandes limitações a nível de comunicação (pelo 

facto de dominarem mal a língua portuguesa), o que, por vezes, tem levado a 

falsos diagnósticos. 

 

O quadro abaixo demonstra que existe um grande défice de pessoal na área da 

saúde. Esta situação é bastante preocupante já que é bastante elevado o 

número de doentes no Município (ver a seguir).  

 

É de referir que o perfil socio-económico da Província do Kundo Kubango 

2004, faz referência que na província, em 2004, existia um enfermeiro para 

cada 1,639 habitantes e um médico para cada 121 mil habitantes. 

 

Quadro 1Quadro 1Quadro 1Quadro 17777----    Pessoal de saúdePessoal de saúdePessoal de saúdePessoal de saúde 

ComunaComunaComunaComuna    MédicoMédicoMédicoMédico    
Técnico Técnico Técnico Técnico 

MédioMédioMédioMédio    
EnferEnferEnferEnfermeiromeiromeiromeiro    Técnico BásicoTécnico BásicoTécnico BásicoTécnico Básico    AuxiliaresAuxiliaresAuxiliaresAuxiliares    

Comuna-

sede 
2 0 8 6 5 

Longa 0 0 2 0 1 

Baixo 

Longa 
0 0 1 0 0 

Lupire 0 0 1 0 0 

TotalTotalTotalTotal    2222    0000    12121212    6666    6666    

Fonte: Administração Municipal 

    

CCCC----    Saúde materno InfantilSaúde materno InfantilSaúde materno InfantilSaúde materno Infantil    

 

Na parte materno-infantil, a maioria dos partos são feitos em casa, por 

parteiras tradicionais, porém a sua maioria não são treinadas 

institucionalmente.    

 

Embora exista na sede do Município um programa materno infantil., que 

consiste no planeamento familiar e na realização de consultas pré-natal, há 
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uma fraca adesão por parte da população. Uma das razões pode ser pelo o 

facto de um dos prestadores do serviço ser homem.15 Por outro tem havido 

uma má interpretação das mulheres no que diz respeito ao planeamento 

familiar, acham que planeamento é para nunca mais fazer filhos. Por outro 

lado ainda não existe no município pessoal especializado para realizar 

actividades de sensibilização. 

 

Durante o ano de 2006, no centro de saúde da comuna- sede, foram 

realizadas 195 consultas às parturientes, tendo durante o mesmo período sido 

realizados 115 partos, destes, 20 nados mortos. 

 

É de referir que até ao ano de 2005 havia 14 parteiras controladas pela 

Administração Municipal. Estas faziam parte do programa de Saúde 

Reprodutiva e recebiam um subsídio pelos serviços prestados. No entanto com 

a suspensão do referido programa pelo Ministério da Saúde, as parteiras 

deixaram de receber subsidio e consequentemente os serviços foram 

paralisados. No entanto as parteiras tradicionais continuam a realizar 

actividades de partos por ser conhecidas e reconhecidas nas comunidades, 

porém sem nenhum controlo por parte do MINSA local. 

    

Quadro 1Quadro 1Quadro 1Quadro 18888    ----        Parteiras TradicionaisParteiras TradicionaisParteiras TradicionaisParteiras Tradicionais 

ComunaComunaComunaComuna    
Com Com Com Com 

FormaçãoFormaçãoFormaçãoFormação    

Sem Sem Sem Sem 

FormaçãoFormaçãoFormaçãoFormação    
TOTALTOTALTOTALTOTAL    

% de Parteiras % de Parteiras % de Parteiras % de Parteiras 

sem sem sem sem 

FormaçãoFormaçãoFormaçãoFormação    

Comuna-

sede 
6 9 15151515    60606060    

Longa 1 9 10101010    90909090    

Longa Baixo 0 6 6666    100100100100    

Lupire 0 4 4444    100100100100    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    7777    28282828    35353535    80808080    

Fonte: Administração Municipal 

    

DDDD----    VacinaçãoVacinaçãoVacinaçãoVacinação    

 

No Município têm sido realizadas campanhas de vacinação contra a 

poliomielite, porém a cobertura é limitada, nem todas as comunas são 

atingidas por falta de meio de transporte. 

 

                                                 
15
 Algumas mulheres durante a pesquisa referiram que não ficam à vontade ao serem atendidas por 

homens. 
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As vacinas Anti-Sarampo e a Penta-Valente são restritas às zonas urbanas por 

limitações de conservação. Na comuna-sede a conservação é feita numa mini-

arca, que trabalha a gás. 

 

De acordo com o Programa de Vacinação Nacional, durante o ano de 2006, 

houve no município três campanhas de vacinação que atingiram um total de 

12.327 crianças. A nível das comunas os dados oficiais existentes dizem 

respeito à comuna do Longa, onde atingiu 2.777 crianças.   

 

    

    

EEEE----    Principais doenças Principais doenças Principais doenças Principais doenças     

    

As principais doenças do Município, referidas pelo sector de saúde, são: 

Malária, DRA, DDA, DST, Pneumonia, Tuberculose, Sarna e Lepra.  

 

O estado de higiene das pessoas, sobretudo das crianças, é bastante débil. 

Alguns doentes que chegam ao centro de saúde, para além de apresentarem 

um baixo nível de higiene pessoal, os utensílios que usam para transportar a 

alimentação são também muito sujos.16 

 

No tocante à subnutriçãoNo tocante à subnutriçãoNo tocante à subnutriçãoNo tocante à subnutrição, são registados aproximadamente 20 casos mensais, 

entre as comunas do Lupiri, Longa e comuna-sede, esta última com maior 

número de casos. É de referir que os casos são diagnosticados empiricamente, 

uma vez que não existem técnicos especializados. 

 

Quanto ao HIV / SidaQuanto ao HIV / SidaQuanto ao HIV / SidaQuanto ao HIV / Sida, algumas pessoas contactadas durante a pesquisa, 

sobretudo os jovens que vivem na sede do Município, disseram já ter ouvido 

falar do HIV/Sida. As informações têm sido recebidas através das ONGs: Acção 

contra Fome, que tem realizado palestras e distribuído folhetos; a Malteser 

Internacional, com trabalho de sensibilização na Comuna do Longa e a Cruz 

Vermelha, que tem feito formação de activistas para trabalhar na sensibilização 

das comunidades, no entanto os mesmos não estão no terreno por falta de 

meios de transporte para circular o município.   

 

Há suspeita de casos de HIV/SIDA, um dos indicadores é o número elevado de 

casos de doenças sexualmente transmissível (gonorreia, sífilis). Durante a 

pesquisa foi referido que algumas mortes ocorridas no município podem ter 

                                                 
16
 Segundo as informações do responsável pelo Centro de Saúde da sede do Município. 
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sido de SIDA, visto que foram pessoas que tinham estado na Namíbia e 

ultimamente estavam a emagrecer muito chegando até a morte. 

 

 Há perspectivas de implementar no município um centro de aconselhamento e 

testagem. 

 

O quadro abaixo indica um total de 903 casos de mortes por doenças durante 

o ano 2006. Supõe-se que este número deve ser bem maior, visto que não 

constam os dados da comuna do Lupire e por outro lado a estatística é apenas 

dos casos ocorridos no centro e/ou postos de saúde controlados pela 

Administração Municipal. 

 

 

Quadro 1Quadro 1Quadro 1Quadro 19999----    Mortalidade por doençaMortalidade por doençaMortalidade por doençaMortalidade por doença17171717 

ComunaComunaComunaComuna    DoençasDoençasDoençasDoenças    
Mortes por Faixa EtMortes por Faixa EtMortes por Faixa EtMortes por Faixa Etáriaáriaáriaária    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    
0000----1111    1111----4444    5555----14141414    >15>15>15>15    

SedeSedeSedeSede    

Malária 134 83 60 ? 277277277277    

DDA 14 12 16 11 53535353    

Pneumonia 11 10 7 7 35353535    

Tuberculose  5 6 9 13 33333333    

Sub TotalSub TotalSub TotalSub Total    164164164164    111111111111    92929292    31313131    398398398398    

LongaLongaLongaLonga    

Malária 98 58 30 ? 186186186186    

DDA 12 8 11 10 41414141    

Pneumonia 14 10 6 ? 30303030    

Tuberculose  4 13 8 4 29292929    

Sub TotalSub TotalSub TotalSub Total    128128128128    89898989    55555555    14141414    286286286286    

Baixo Longa Baixo Longa Baixo Longa Baixo Longa     

Malária 70 35 21 ? 126126126126    

DDA 10 4 8 5 27272727    

Pneumonia 6 7 5 3 21212121    

Tuberculose  7 10 13 15 45454545    

    Sub TotalSub TotalSub TotalSub Total    93939393    56565656    47474747    23232323    219219219219    

LupiriLupiriLupiriLupiri    

Malária ? ? ? ?     

DDA ? ? ? ?     

Pneumonia ? ? ? ?     

Tuberculose  ? ? ? ?     

TotalTotalTotalTotal    385385385385    256256256256    194194194194    68686868    903903903903    

Fonte: Administração Municipal 
                                                 
17
  Dados referentes ao ano 2006. 
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Estes dados acima devem ser vistos com alguma reserva dada a fraca 

capacidade de recolha e tratamento dos dados e informações. 

    

GGGG----    Assistência medicamentosaAssistência medicamentosaAssistência medicamentosaAssistência medicamentosa    
 

Ao nível do município do Cuito Cuanvale os medicamentos essenciais são 

adquiridos a partir do Governo Provincial do Kuando Kubango através da 

distribuidora PEKOS, mediante uma verba local disponibilizada para a Direcção 

Provincial da Saúde. O abastecimento, para além de ser irregular, é feito muitas 

vezes de medicamentos que não vão ao encontro das doenças mais frequentes 

no município.  

 

A distribuição dos medicamentos aos postos é bastante deficiente, para além 

de serem insuficientes, chegam sempre atrasados. 

 

 HHHH----    Parcerias do SectorParcerias do SectorParcerias do SectorParcerias do Sector    

 

A nível oficial não se obteve informações sobre os parceiros da Administração 

Municipal a nível da saúde. No entanto, na pesquisa de campo, foi possível 

verificar a actuação de algumas ONGs, nomeadamente a Cruz Vermelha e a 

Malteser Internacional 

    

    

    

IIII----    PrincipaPrincipaPrincipaPrincipais dificuldades no Sectoris dificuldades no Sectoris dificuldades no Sectoris dificuldades no Sector    
 

O sector tem passado por várias dificuldades no campo de assistência médico-

medicamentosa, a saber:    

a. Insuficiência de infra-estruturas, de medicamentos e equipamento. 

b. Insuficiência de técnicos qualificados.   

c. Inexistência de laboratórios públicos 

d. Falta de meios de transporte o que tem provocado uma baixa cobertura 

de vacinas, uma fraca supervisão nos postos de saúde e problemas na 

evacuação dos doentes graves. 

e. Falta de casa mortuária. 

    

5.55.55.55.5----    SaneamentoSaneamentoSaneamentoSaneamento    
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O município está desprovido de rede de esgotos e de sistema estruturado de 

recolha de lixo. A falta de um sistema de drenagem das águas faz com que, 

quando chove, as ruas fiquem alagadas. A Vila da Comuna-sede é a única 

dotada de um sistema de drenagem/ esgoto, porém o mesmo encontra-se 

inoperante por estar totalmente entupido. 

 

Os serviços comunitários do município são responsáveis pela área do 

saneamento do município. Actualmente o município conta com 37 efectivos 

que cuidam da limpeza (varrer e juntar o lixo) das principais ruas do centro da 

cidade. A remoção dos resíduos sólidos tem constituído um dos grandes 

problemas por falta de meios apropriados e de um aterro sanitário. 

A limpeza dos bairros e aldeias tem sido da responsabilidade da população. 

Embora as autoridades tradicionais tenha feito um trabalho junto das 

populações no sentido de exigir uma maior colaboração na limpeza, verifica-

se que há pouco empenho por parte da população. O tratamento dado ao lixo 

é semelhante a nível das diferentes aldeias. No tempo chuvoso o lixo é 

enterrado e no tempo seco é queimado. 

 

Quanto ao uso de latrinas, embora a Administração Municipal, através dos 

serviços comunitários, tenha feito sensibilização da população para construção 

de latrinas, não se faz sentir o seu uso pela maioria da população. Durante a 

pesquisa verificou que nas aldeias da comuna-sede e nas comunas do interior, 

as pessoas fazem as necessidades ao ar livre, acham que a construção de 

latrinas não é algo importante e que as latrinas trazem mau cheiro.  

 

5.65.65.65.6----    ÁguaÁguaÁguaÁgua    

 

Embora no município existam rios e riachos, o acesso à água de qualidade 

para consumo é bastante limitado, a grande maioria da população consome a 

água directamente do rio e de má qualidade. São excepções algumas áreas da 

sede comunal do Longa que são abastecidas com chafarizes. 

 

A partir de 2004 deu-se inicio a construção de uma estação de captação e 

tratamento de água para abastecer a sede do município. Em Agosto de 2005, 

foi inaugurado o sistema de distribuição, para abastecer o centro urbano do 

município e os bairros periféricos, através da canalização. Porém, este só 

funcionou por alguns dias e até a presente data encontra-se paralisado.  

 

Em relação às comunas do interior, à excepção da comuna do Longa, que tem 

um sistema de captação de água (abastece o centro da comuna- sede e a 
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regedoria do Sajango, através de 8 chafarizes), nas demais comunas a 

população consome água directamente do rio e não tratada. 

 

A distância não tem constituído uma dificuldade para as populações 

adquirirem a água, já que uma boa parte das aldeias ficam próximas dos rios e 

riachos. 

 

5.75.75.75.7----    Cobertura de energiaCobertura de energiaCobertura de energiaCobertura de energia    

 

Durante os anos de 1999 a 2005 a sede do município era abastecida através 

de um Gerador com uma capacidade 100 KVA, que para além de abastecer a 

principal rua do município, beneficiava cerca de 20 residências. É de referir 

que as instalações da rede de distribuição da rua principal da cidade são novas 

e encontram-se em bom estado de conservação. Actualmente o gerador 

encontra-se avariado.  

 

Actualmente existe apenas geradores particulares, que são das residências 

protocolares e em algumas casas de pessoas que têm uma certa condição 

financeira. Existe também um gerador em uma das escolas do INE, que foi 

comprado com a contribuição dos alunos para facilitar as aulas nocturnas.  

  

A nível das comunas do interior apenas a comuna do Longa tem um gerador de 

100KVA, que abastece a sede. 

 

Não existe, a nível das aldeias, qualquer sistema de distribuição de energia 

eléctrica. As fontes de energia, a nível de todo o município, utilizadas pela 

população são a lenha, para a maioria, velas e o petróleo ou o gasóleo para 

aqueles que têm maiores possibilidades económicas, que são uma minoria. 

 

5.85.85.85.8----    Justiça e protecção Justiça e protecção Justiça e protecção Justiça e protecção     

    

AAAA----        Assistência SocialAssistência SocialAssistência SocialAssistência Social        
 

A província do Kuando Kubango foi uma das mais afectadas pela guerra, por 

conseguinte houve uma elevada proporção de população deslocada. Como 

consequência existe actualmente no município grupos vulneráveis, sobretudo 

as crianças em situação de risco, os idosos, os deficientes físicos, bem como 

muitos regressados que ainda vivem em condições difíceis. 
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Regista-se que o número de repatriados a nível do município é muito 

expressivo. Segundo o responsável pela Assistência e Reinserção Social a nível 

do município existem actualmente 4.337, que chegaram da Zâmbia e Namíbia 

durante os anos de 2005 e 2006. Deste número apenas 248 da sede municipal 

beneficiaram de um apoio em sementes e instrumentos agrícola por parte da 

Administração Municipal. Na sua totalidade, os repatriados têm merecido apoio 

da Administração em terras para a prática da agricultura. 

 

Quanto aos grupos vulneráveis, o quadro abaixo apresenta os existentes na 

sede do município, que são controlados pela Administração Municipal.  

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 20202020----    População vulnerável assistidaPopulação vulnerável assistidaPopulação vulnerável assistidaPopulação vulnerável assistida    

MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    CriançasCriançasCriançasCrianças    3ª Idade3ª Idade3ª Idade3ª Idade    Deficientes Deficientes Deficientes Deficientes físicosfísicosfísicosfísicos    

MMMM    HHHH    CrCrCrCr    MMMM    HHHH    

Cuito Cuanavale 796 1.017 881 71 11 86 

Fonte: Administração Municipal 

 

Com o apoio do Minars, alguns membros destes grupos receberam kits para 

realizar trabalhos manuais (artesanato, carpintaria, pederia , serralheira) como 

uma alternativa de geração de renda. Porém não iniciaram as actividades por 

causa da falta de alguns itens dos kits distribuídos. São 60 pessoas envolvidas 

nesta iniciativa.  

 

    

BBBB----        GéneroGéneroGéneroGénero    
 

Existe uma representação da Família e Promoção da Mulheres, porém a mesma 

nunca desempenhou as suas actividades por não ter nenhum vínculo laboral 

com o Governo.  

 

A OMA tem estado a tentar jogar um papel preponderante no âmbito educativo 

no que toca as questões da mulher nomeadamente: violação dos direitos das 

mulheres, protecção no âmbito do HIV- SIDA, resolução de conflitos, etc.  

 

Embora não seja visível uma organização de mulheres a nível do município 

intencionada para as questões de género, foi constatado, no decorrer da 

pesquisa, que as mulheres em determinadas actividades económicas estão em 

igualdade com os homens. Um indicador é a sua participação nas associações 

e cooperativas de camponeses, onde as mulheres são em maior número. No 
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entanto não foi possível perceber as razões desta situação que é pouco vulgar 

na maioria dos municípios.   

 

É de referir que, nos últimos tempos, frutos do trabalho da Care Internacional, 

tem emergido nas ODAs, lideranças femininas muito activas., inclusive 

assumindo cargos de direcção, como é o caso da ODA da comuna do Longa. 

 

Na comuna-sede existem líderes femininas dos movimentos religiosos, como a 

sociedade das mulheres, que tem feito trabalho de apoio a crianças órfãs e 

vulneráveis e também trabalho com idosos. 

 

CCCC----    Protecção da CriançaProtecção da CriançaProtecção da CriançaProtecção da Criança    

 

Considera-se criança todo o ser humano menor de 18 anos. Os dados, 

apresentados no capitulo sobre a demografia, indicam que a população do 

Município com até 15 anos é 47.633, correspondendo a 50% do total da 

população.18  

 

Não existem dados sobre a divulgação, violação e monitoria dos direitos da 

criança. Os diferentes sectores do Governo (Educação e saúde) têm tentado, de 

alguma maneira, atender ou prestar apoio à criança.  

 

Em relação aos crimes cometidos contra a criança têm sido resolvidos junto 

com as autoridades tradicionais e a polícia nacional. 

 

Constatou-se, durante a pesquisa, a existência de trabalho infantil, sobretudo 

no trabalho da lavra e na praça na comercialização de produtos do campo. É de 

referir que alguns encarregados da educação relataram que na altura do 

plantio muitas crianças deixam de frequentar as aulas.  

 

DDDD----            Habitação e urbanismo Habitação e urbanismo Habitação e urbanismo Habitação e urbanismo     
 

A situação habitacional da 

população é caracterizada 

por dois tipos de 

construção. Casa construída 

de adobes e cobertas de 

chapas de zinco, com 2 

                                                 
18
 Não foi possível obter dados desagregados com um menor intervalo de faixa etária, a exemplo 

entre as idades de 16 a 18 anos. 
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quartos Estas são normalmente ocupadas por lideranças, pessoas de destaque 

no município. Casa construída de pau-a-pique com cobertura de capim, na 

maioria com apenas um quarto, existente em maior proporção e em todas as 

aldeias do município. 

 

Algumas casas da sede do município são de construção definitiva. As casas 

dos bairros periféricos são construídas, na sua grande maioria, de forma 

anárquica sem um plano urbanístico.  

 

E) Segurança Pública E) Segurança Pública E) Segurança Pública E) Segurança Pública     

 

A nível de segurança pública o município conta com um comando policial a 

nível da comuna-sede e um posto policial em cada uma das comunas do 

interior.    Ainda este ano, para prestar maior serviço à população, foram 

entregues duas viaturas ao Comando Municipal da Polícia Nacional. Neste 

momento, somente uma se encontra operacional devido ao facto de a outra ter 

activado uma mina em Maio do corrente ano. 

 

De uma maneira geral o nível de segurança do município é considerado 

estável.     

 

    

VIVIVIVI----    Acesso, Transporte e ComunicaçãoAcesso, Transporte e ComunicaçãoAcesso, Transporte e ComunicaçãoAcesso, Transporte e Comunicação    
    

6.16.16.16.1----    AcessoAcessoAcessoAcesso    

    

AAAA----    Rede rodoviáriaRede rodoviáriaRede rodoviáriaRede rodoviária    

    

Como se pode verificar, no quadro abaixo, as principais estradas do município 

encontram-se em elevado estado de degradação. Esta situação, agravada com 

Bairro periférico de Cuito Cuanavale 
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as longas distancia, tem provocado um certo isolamento da sede da província 

para o município e deste para as comunas. 

 

 Quadro 2Quadro 2Quadro 2Quadro 21111    ----    Situação das principais Estradas Situação das principais Estradas Situação das principais Estradas Situação das principais Estradas     

Nº Nº Nº Nº     Troço Troço Troço Troço de Ligaçãode Ligaçãode Ligaçãode Ligação    
Distancia Distancia Distancia Distancia 

kmkmkmkm    
SituaçãoSituaçãoSituaçãoSituação    

01 
Menongue – Cuito 

Cuanavale Sede 189 

Péssimo estado de 

conservação 

02 
Cuito Cuanavale Sede– 

Longa 101 

Péssimo estado de 

conservação 

03 
Cuito Cuanavale Sede– Baixo 

Longa 99 

Picada, estado 

razoável 

04 
Cuito Cuanavale Sede – 

Lupiri 80 

Picada, mau 

estado  

05 
Longa – Baixo longa 

 

150 Péssimo estado de 

conservação 

 

Fonte: Administração Municipal 

 

Quadro  2Quadro  2Quadro  2Quadro  22222    ----    Distancias das RegedoriasDistancias das RegedoriasDistancias das RegedoriasDistancias das Regedorias----    Sede ComunaisSede ComunaisSede ComunaisSede Comunais    

ComunasComunasComunasComunas    
Regedorias Regedorias Regedorias Regedorias 

mais distantesmais distantesmais distantesmais distantes    
KmKmKmKm    

Regedorias mais Regedorias mais Regedorias mais Regedorias mais 

próximaspróximaspróximaspróximas    
KmKmKmKm    

Sede 

1 Chingango 79797979    1 Kayoco 0,50,50,50,5    

2 Saminguiti 32323232    2 Dumba 0,50,50,50,5    

3 Sangombe 22222222    3 Lunoca 2222    

4 Lievela 60606060    4 Ngombe 0,50,50,50,5    

Longa 

1 Mupeco 60606060    1 Sanjango 0,50,50,50,5    

2 Masseca 22222222    2 Lupale 0,50,50,50,5    

3 

Tchingango

- Kuango 28282828    3 Kanqueque 
3333    

4 Samukono 35353535    4 Kachope 8888    

Longa 

Baixo 

1 Tchikungu 70707070    1 Mbonje 9999    

      

2 

 

Njanba 

 

0,50,50,50,5    

    

Lupiri 

 

1 

 

Kuango 

 

37373737    

    

1 

 

Catolo 

 
15151515    

Fonte Administração Municipal 

    

De igual modo verifica-se que, nas estradas terciárias que fazem ligação das 

sedes da Comunas às Regedorias, para além de estarem em péssimas 
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condições de conservação as distâncias são bastante longas. O quadro abaixo 

indica que, das 20 regedorias do município, 50% tem uma distância superior a 

22 km.  

 

 
 

BBBB----    Pontes  Pontes  Pontes  Pontes      

 

Como se pode verificar no quadro abaixo, a maioria das pontes do município 

Estrada de Menongue à Cuito Cuanvale 

Ponte encime do Rio Cuito 
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encontram-se degradadas.  

    

Quadro 2Quadro 2Quadro 2Quadro 23333    ----    Situação das pontesSituação das pontesSituação das pontesSituação das pontes    

Nº Nº Nº Nº     Troços de LigaçãoTroços de LigaçãoTroços de LigaçãoTroços de Ligação    RioRioRioRio    Situação da PonteSituação da PonteSituação da PonteSituação da Ponte    

01 Menongue – Longa 
Rio Cuatili 

Operacional Manilha de Betão 

(Alternativa) 

Rio 

Luassinga 

Operacional, em bom estado (de 

betão) 

02 Longa  - Cuito Cuanavale Sede 
Rio Longa 

Operacional, em mau estado (de 

ferro) (alternativo) 

Rio 

Masseca Operacional, Razoável de Ferro 

03 Cuito Cuanavale Sede - Lupiri 

Rio Ndala 

Inoperacional, Partida de 

Madeira 

Rio Cualili 

Inoperacional, Partida de 

Madeira 

Rio Ntsinto 

Inoperacional, Partida de 

Madeira 

Rio Lupiri 

Inoperacional, Partida de 

Madeira 

Rio 

Kussuela 

Inoperacional, Partida de 

Madeira 

04 
Cuito Cuanavale Sede – Baixo 

Longa 
Rio Nsovi 

Inoperacional, Partida de 

Madeira 

Rio Longa Inoperacional, Partida de Betão 

05 Longa - Baixo Longa  Rio Longa Operacional Razoável de madeira 

Fonte Administração Municipal 
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CCCC----    MinasMinasMinasMinas    

 

Embora exista uma intervenção por parte da Hallo Trust no processo de 

desminagem, actualmente existem ainda no município muitas regiões 

minadas, as zonas suspeitas são: 

 

Quadro 2Quadro 2Quadro 2Quadro 24444    ----    Área MinadasÁrea MinadasÁrea MinadasÁrea Minadas    

Localidade Zona 

Comuna-sede Em redor da comuna: Oeste 8 km; Sudoeste 10 km; Sul 13 

km; Norte 15 km. 

Longa E, redor da comuna, num raio de 6 km, principalmente na 

zona norte. 

Longa Baixo Em redor da comuna, num raio de 900 m.  

Lupire Na sede da comuna e ao longo da pista para comuna sede. 

Fonte: Administração Municipal 
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È de referir que a Hallo Trust tem como prioridade desminar as áreas que num 

futuro próximo serão usadas pela a população na agricultura.  

 

    

    

    

    

6.26.26.26.2----    Transporte Transporte Transporte Transporte     

 

 Não existe no município serviço de transporte público oficializado. O 

município conta com transportes alternativos (táxis) pertencentes a privados. 

Circulam diariamente, em média, 3 táxis que fazem a rota Menongue – Cuito 

Cuanavale.  

 

Nas comunas do interior apenas a via Longa – Cuito Cuanavale, por ser a via 

intermunicipal (chega até o município de Mavinga), pode contar com 

transporte de táxi. O mesmo não acontece nas vias entre a sede do municipal e 

as comunas de Lupiri e Baixo Longa, devido ao mau estado das principais vias 

de acesso. 

 

Os custos de táxi variam entre 1,000 a 1,500 Kz por pessoa. É de referir que 

no Cuito Cuanavale passam, em média, 5 camiões /dia com diversas 

mercadorias para o Município de Mavinga. O mau estado das estradas, a falta 

de manutenção das viaturas e a sobrecarga têm provocado muitos acidentes e 

consequentemente perca de vidas humanas.  

 

Homens empurrando uma carroça a traves do Rio Longa 
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No âmbito do transporte aéreo o município conta com quatro pistas com uma 

certa capacidade, sendo que, a que está na sede do município tem 

características de uma pista nacional. No entanto as mesmas não têm sido 

aproveitadas para ajudar ao desenvolvimento do município, ficando apenas a 

ser usadas pelas Forças Armadas Angolanas. Outrora a pista da sede foi 

intensamente usada pelo PAM, UNHCR, Cruz Vermelha de Angola e o MINARS 

para o cumprimento das actividades humanitárias. 

    

6.36.36.36.3----    ComunicaçãoComunicaçãoComunicaçãoComunicação    

 

O município conta com uma rede de telefone móvel, UNITEL. Está funcionar no 

município desde Junho/07. Porém, o seu sinal é captado somente na sede 

municipal. Há previsão de a curto prazo instalar a operadora MOVICEL, já está 

a ser montada a sua antena. 

 

 O Município recebe o sinal da televisão da TPA. Este chega com boa qualidade 

pois existe um retransmissor do sinal. 

 

 A nível de rádio não existe nenhum sinal das principais emissoras nacionais. 

 

VIIVIIVIIVII----    Caracterização económica Caracterização económica Caracterização económica Caracterização económica     
 

O município ainda é caracterizado por um baixo nível de desenvolvimento 

económico. A produção agro-pecuária é de pequena escala, o comércio é 

incipiente e a actividade industrial é inexistente, tendo apenas algumas 

actividades de âmbito artesanal. 

    

7.17.17.17.1----    AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura    

    

A nível do Município não há um órgão do Estado especificamente vocacionado 

para a intervenção na área da Agricultura e Desenvolvimento Rural. A secção 

dos Serviços Económicos e Produtivos do Município é a estrutura responsável 

pelo o apoio à agricultura a nível do Município, cuja principal actuação tem 

sido a distribuição de sementes e o controlo da produção dos camponeses. 

 

AAAA----    Uso da tUso da tUso da tUso da terraerraerraerra    

 

Embora o município possua terra suficiente para quem dela necessite fazer 

uso, na prática ainda é bastante limitada a sua exploração, principalmente por 

causa da maioria das áreas encontrarem-se minadas.  
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Ninguém possui título de legalização da terra. Os novos residentes que 

necessitam de terra para cultivo recebem a autorização de uso através do 

Soba. 

 

Embora mesmo com o espaço para cultivo reduzido por causa das minas, parte 

dos camponeses não estão a explorar a terra no seu todo, uma parte é 

reservada para o sistema de pousio, por vezes é deixada a descansar por três 

anos. 

 

As pessoas contactadas, durante a pesquisa de campo, referiram que 

geralmente os camponeses cultivam cerca de 1 a 2 hac., o tamanho da área de 

cultivo depende da força de trabalho de cada família. Geralmente a terra é 

cultivada 1 vez por ano. 

 

A preparação da terra, esta é feita manualmente, utilizam a enxada, machado e 

a tracção animal, em pequena escala. A queimada é uma prática bastante 

utilizada para preparação do solo 

    

BBBB----    CuCuCuCultivo e produçãoltivo e produçãoltivo e produçãoltivo e produção    
 

Segundo os dados fornecidos pela Administração Municipal, durante o ano 

2006, o município cultivou uma área de 1.056 hec., distribuída entre comunas, 

com excepção do Lupire, que não tem dados disponíveis. A comuna-sede 

explorou a maior área, correspondendo a 52% do total da área cultivada, de 

seguida foi a comuna do Longa com 30% e a Longa Baixo com 17%. Esses 

dados são apenas dos camponeses controlados pela Administração. 

 

Nem todos conseguem ter reservas para sementes. Quem as faz fá-lo de forma 

individual. Geralmente os produtos são guardados em tambores. 

 

Os principais cultivos são milho, massango, massambala e a mandioca. Em 

pequena proporção cultivam hortícolas e arroz. 

 

Não foi possível identificar, a nível oficial, a quantidade das colheitas de cada 

camponês. No entanto, durante as entrevistas, os camponeses referiram que a 

média da colheita de produtos diversos de cada família é de 50 a 500 kg por 

produto 

 



Perfil do Município do Cuito Cuanavale -  Província do Kuando Kubango/ 2007 
 

 

75 

O quadro abaixo indica que, no ano 2006, o total da produção das principais 

culturas foi de 1.705 toneladas, sendo que 46% da produção foi de massango, 

31% de mandioca, 13% de massabala e 10% de milho.  

 

Quadro 2Quadro 2Quadro 2Quadro 25555    ----        Produção das principais CulturasProdução das principais CulturasProdução das principais CulturasProdução das principais Culturas    

ComunaComunaComunaComuna    

 

Colheita das culturas/ toneladasColheita das culturas/ toneladasColheita das culturas/ toneladasColheita das culturas/ toneladas    

Ano 2006Ano 2006Ano 2006Ano 2006    

Área (hac.) 

cultivada Milho Massango Massambala Mandioca 

Comuna-

sede 553 48 380 124 310 

Longa 321 35 230 56 215 

Longa 

Baixo 182 80 181 41 5 

Lupire ? ? ? ? ? 

TotalTotalTotalTotal    1.0561.0561.0561.056    163163163163    791791791791    221221221221    530530530530    

Administração Municipal 

 

Colheta em 2006 ( toneladas)
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CCCC----    Organização dos camponesesOrganização dos camponesesOrganização dos camponesesOrganização dos camponeses    

 

A nível do município uma parte dos camponeses está organizada em 

associações e cooperativa. Actualmente existem 92 associações, com um total 

de 5.037 associados, sendo que 63% do total são mulheres. As cooperativas 

são 6,com um total de 129 associados, destes 64% são mulheres.  

O quadro abaixo apresenta a distribuição das organizações dos camponeses 

por comuna, com excepção do Lupire que não está controlada pela 

Administração municipal.  

 

 

 

 

Quadro 2Quadro 2Quadro 2Quadro 26666––––    Associações e CooperativaAssociações e CooperativaAssociações e CooperativaAssociações e Cooperativa    

    

ComunasComunasComunasComunas    

    

AssociaçõesAssociaçõesAssociaçõesAssociações    

AssociadosAssociadosAssociadosAssociados        

CooperativasCooperativasCooperativasCooperativas    

AssociadosAssociadosAssociadosAssociados    

H M H M 

 

Sede 

 

59 

 

1.07 

 

1.76 

 

3 

 

25 

 

55 

Longa 23 432 953 2 18 22 

Longa 

Baixo 

10 343 471 1 03 06 

Lupiri ? ? ? ? ? ? 

Sub-Total 

 

92 1.85

3 

3.18

4 

6 46 83 

 

Total Geral 

 

92 5.037 6 129 

Administração Municipal 

        

DDDD---- Os principais problemas enfrentados na agriculOs principais problemas enfrentados na agriculOs principais problemas enfrentados na agriculOs principais problemas enfrentados na agricultura:tura:tura:tura:    

    

Os principais problemas enfrentados na agricultura, principalmente por 

parte pelos camponeses e agricultores são:  

 

� Insuficiência de meios de produção: charruas, adubos, sementes. 

� Dificuldade de escoamento dos produtos do campo para a cidade, 

por falta de meios de transporte e péssima qualidade das estradas, 

o que tem originado o apodrecimento dos produtos. 

� Dificuldade de acesso a crédito. 

� Culturas afectada por pragas.  
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7.27.27.27.2----    PecuáriaPecuáriaPecuáriaPecuária    

    

A produção pecuária no município é muito limitada, sobretudo por falta de 

espaço, por causa das minas e de animais. A prioridade tem sido a agricultura. 

 

 Durante o ano de 2006, a Administração Municipal controlou um total de 

3.931 cabeças de animais, o quadro abaixo indica a sua distribuição por 

comuna. Como se pode verificar a produção de caprinos é a maior do 

município, correspondendo a 85% do total da produção pecuária no Município.  

 

A criação dos animais, para muitas famílias, tem como finalidade suprir outras 

necessidades, como por exemplo tratamentos de saúde, pagamentos (multas, 

alambamento). 

 

Quadro  26 Quadro  26 Quadro  26 Quadro  26 ----        Produção PecuáriaProdução PecuáriaProdução PecuáriaProdução Pecuária    

ComunaComunaComunaComuna    

 

Produção PecuáriaProdução PecuáriaProdução PecuáriaProdução Pecuária    

Ano2006Ano2006Ano2006Ano2006    

Bovino Suíno Caprino Galinha 

 

Sede 935 215 3000 ? 

Longa 120 200 300 ? 

Longa Baixo 44 60 47 ? 

Lupiri ? ? ? ? 

TotalTotalTotalTotal    1099109910991099    475475475475    3347334733473347    ????    

Fonte: Administração Municipal 
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Pelo facto de não ter havido um acompanhamento da produção pecuária a 

nível de todas as Aldeias, supõe-se que a quantidade de gados bovinos e 

caprinos seja superior em relação ao quadro acima. 

 

O maior problema é a falta de vacinas e a resistência de alguns produtores em 

vacinar os seus animais. Como consequência, tem havido a morte de muitos 

animais.  

  

7.37.37.37.3----    Pesca, Caça e ApiculturaPesca, Caça e ApiculturaPesca, Caça e ApiculturaPesca, Caça e Apicultura    

 

Durante a pesquisa verificou-se 

que a exploração do pescado é 

maioritariamente para consumo, 

esta é feita individualmente e de 

forma artesanal, através de rede, 

anzol, cesto e outros 

equipamentos tradicionais. 

 

Muito recentemente formou-se 

uma associação de pesca 

artesanal, tendo recebido por 

parte do governo 3 barcos para pesca. 
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 De igual modo a caça é utilizada pela maioria para consumo. No entanto 

quando se consegue caçar uma quantidade maior, esta é comercializada. Os 

animais mais frequentes são: cabra do mato, javali e coelho.  

 

Algumas aldeias praticam a apicultura. Ultimamente a comercialização do mel 

tem constituído uma fonte de rendimento para algumas famílias.  

    

    

7.47.47.47.4----    Comércio, industria, hotelaria e turismo Comércio, industria, hotelaria e turismo Comércio, industria, hotelaria e turismo Comércio, industria, hotelaria e turismo     

    

7.4.17.4.17.4.17.4.1----    ComércioComércioComércioComércio    

 

O comércio no município 

ainda é bastante incipiente. 

Existem 3 lojas e 10 cantinas 

legalizadas no município, são 

retalhistas para 

comercialização de bens de 

primeira necessidade. 

    

O Município conta com cerca 

de 10 cantinas que funcionam ilegalmente. A nível das comunas do interior, 

apenas na comuna do Longa existe 1 loja legalizada e 2 não legalizadas. 

 

Não existe nenhum tipo de estabelecimento de comércio grossista a nível do 

município. Esta situação deve-se ao facto do comércio ser muito instável e da 

descapitalização da maioria dos pequenos comerciantes 

 

Existe um mercado municipal, localizado na comuna-sede, as suas instalações 

não são apropriadas e é precário o nível de organização e higiene. Existem 

outros 2 mercados na comuna do Longa, que têm funcionado alteradamente, 

onde os camponeses têm vendido os produtos do campo. 

 

A população caminha longas distancias para comercializar e/ou comprar os 

bens de primeira necessidade, na comuna do Longa as pessoas deslocam-se 

para a sede do Município. 

  

Não se verifica, a nível do comércio formal, grande concorrência no mercado, o 

que provoca um elevado preços dos produtos. 

 

O mercado municipal de Cuito Cuanavale 
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O comércio informal é caracterizado por venda de alguns produtos de primeira 

necessidade nas portas das residências e na praça, e é praticado por pessoas 

que baixo poder económico. Para efectuar o comercio é paga uma pequena 

taxa diária, cobrada pelos ficais da Administração Municipal  

 

O comércio de artesanato também é praticado, embora de pequena escala, 

constitui uma outra actividade económica do município.  

 

Os principais constrangimentos que afectam a actividade comercial do 

município prendem-se com: i. dificuldade no transporte da mercadoria, por 

causa do mau estado das estradas e insuficiência de transporte e 

consequentemente custos elevados no transporte; ii. descapitalização dos 

comerciantes, iii. Infra-estrutura económica degradada; iv inexistência no 

município de armazéns grossistas.    

    

7.4.27.4.27.4.27.4.2----    IndústriaIndústriaIndústriaIndústria    

 

A actividade industrial no Município é inexistente.  

 

No entanto, em pequena dimensão, começam a surgir moageiras. Existem 2 

moageiras para transformação do milho, massango e massambala, estas 

funcionam até no período nocturno devido à demanda. 

 

Apesar de possuir um potencial industrial, por exemplo fabrico de tijolo 

(cerâmica), já que existe muita argila no município, não há nenhuma 

perspectiva de construção de empreendimentos para o efeito ou de outra 

natureza.    

    

    

7.4.37.4.37.4.37.4.3----    Hotelaria e turismoHotelaria e turismoHotelaria e turismoHotelaria e turismo    

 

O serviço de hospedaria é inexpressivo no município. Actualmente a 

Administração controla uma hospedaria e alguns lanchonetes. Está em 

construção uma pensão com capacidade de 10 quartos. 

 

O município tem muitos atractivos para o turismo sendo; a ilha da juventude, 

animais (elefantes, zebras, antílopes, girafas etc) porem sub aproveitados. 
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7.4.47.4.47.4.47.4.4----    Emprego e formação profissionalEmprego e formação profissionalEmprego e formação profissionalEmprego e formação profissional    

 

Não existe dados oficiais sobre a situação do emprego no Município. Embora 

em pequena escala, o maior empregador do município é a função pública. As 

forças armadas angolanas absorvem a maior parte do pessoal, seguido da 

administração municipal, o sector da educação e saúde, e a polícia nacional. 

 

 

O sector privado é praticamente inexistente com excepção da presença de 

algumas empresas de construção que não têm mais de 35 trabalhadores. 

  

A Halo Trust, umas das ONGs a operar no município na área de desminagem, 

constitui uma considerável força de trabalho, tendo recrutado cerca de 130 

trabalhadores localmente, nas funções de sapadores, enfermeiros, motoristas, 

cozinheiras, guardas etc. 

 

O MAPESS está a edificar um Centro de Formação Profissional para os cursos 

de electricidade, carpintaria e serralharia, com capacidade para 100 alunos. 

 

7.4.57.4.57.4.57.4.5----    ServiçosServiçosServiçosServiços    FinanceirosFinanceirosFinanceirosFinanceiros    

 

A nível dos serviços financeiros, não existe nenhuma instituição no município 

para prestação de tais serviços. O município está totalmente desprovido de 

apoio em créditos. 

 

    


