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Apoiado pelo 
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Agosto de 2005



APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO 
 
 
 
 
O presente documento trata-se duma experiência piloto, do Planeamento do Município 
do Sambizanga de forma participativa, cuja iniciativa surgiu na sequência do diálogo 
entre a D.W- Development Workshop, através do LUPP - Programa de Luta Contra 
Pobreza Urbana e a Administração Municipal. Para as duas instituições constitui um 
desafio iniciar um processo desta natureza, já que o mesmo visa por um lado 
contribuir para uma boa governação, de forma participativa, a por outro é um passo 
significativo dado no âmbito da descentralização administrativa, através da 
apresentação duma proposta de Plano Município do Sambizanga, ao Governo Provincial 
de Luanda.   
 
A essência desse trabalho assentou no princípio de que a participação e o engajamento 
dos cidadãos nos destinos do Município, significa um processo de aprendizagem da 
cidadania. Para uma participação verdadeira, o puro discurso de que as pessoas têm 
interesse e motivação para resolver os problemas das comunas e do seu município, 
não é suficiente. Para tal é preciso: 

1) Vontade; 
2) Acreditar que é possível alcançar determinados objectivos; 
3) Conhecimento de trabalho participativo; 
4) Conhecimento de forma profunda da realidade do Município; 
5) O cumprimento das responsabilidades assumidas.    
Não obstante não podemos garantir a implementação de todas as acções 
planificadas, visto que isso existe um limite de competência da Administração 
Municipal, ou seja, é limitada a autonomia administrativa e financeira do poder 
local.  

 
Neste documento procuramos, de forma simples e resumida, apresentar (i) um breve 
historial sobre o processo; (ii) as áreas prioritárias e o plano de acção do Município, 
para um período de um ano; (iii) a realidade do Município (os principais problemas, as 
causas e os efeitos dos mesmos), a situação desejada para o Município e as suas 
prioridades; (iv) algumas conclusões sobre a experiência. 
 
No primeiro capítulo deste documento é apresentada um um breve historial sobre o 
processo.  
 
No segundo capítulo, as áreas prioritárias e o Plano de Acção do Município. 
 
No terceiro capítulo, é apresentada a realidade actual do Município, bem como a 
situação desejada. 
 
Por fim, são apresentadas algumas conclusões sobre esta experiência.  
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1 – O processo Planeamento Participativo 
 

 
A ideia que está na origem do Planeamento do Município de forma participativa é a de 
contribuir para uma boa governação, na perspectiva de produzir mudanças a nível do 
Município, que inclui, além da melhoria da prestação dos serviços básicos, uma maior 
participação da Sociedade Civil na vida pública.   
 
Esta experiência durou dois meses, durante os quais foram realizados encontros com a 
Administração do Município, workshops a nível  das Comunas e do Município, e 
analisados os dados saídos dos referidos workshops que culminou com a elaboração do 
Plano do Município.  
 
Este processo foi realizado em quatro etapas: 
 
I Etapa 
Consistiu na realização de encontros entre a Administração do Município e a D.W. para 
discutir a proposta do planeamento por um lado, e por outro fazer uma abordagem 
sobre as vantagens e as desvantagens dum planeamento de forma participativa, 
discutir sobre a metodologia a utilizar, bem como estabelecer a calendarização para a 
sua materialização.  
Nestes encontros participaram o Administrador do Municipal, Administrador Municipal 
Adjunto, os Administradores Comunais (Ngola Kiluange e Bairro Operário), o Chefe da 
Secretaria da Administração Municipal, a Chefe da Secção Municipal da Família e 
Promoção da Mulher e técnicos da D.W. 
 
II Etapa 
Consistiu na realização de workshops comunais para análise da realidade actual, da 
realidade desejada e definição das prioridades. Os referidos workshops tiveram a 
duração de 5 dias em cada comuna: 
 

A) Comuna de Ngola Kilunge 
Foi realizado entre os dias 14 a 17 de Junho 2005, participaram uma média de 35 
pessoas representando a sociedade civil e instituições do governo. 
 
     B) Comuna do Sambizanga 
Teve lugar entre os dias 20 a 24 de Junho 2005, contou com a participação de 16 
pessoas representando a sociedade civil e partido político. 
 

C) Comuna do Bairro Operário 
Aconteceu entre os dias 27 de Junho a 01 de Julho 05, participaram 
representantes da sociedade civil, instituições do governo, Sector privado e partido 
político. 
 
III Etapa 
Consistiu na realização do workshop Municipal, teve a duração de três dias (02 à 04 
de Agosto 2005, participaram 61 pessoas entre elas representantes: do Poder 
Público; Empresas Prestadoras de Serviços Públicos; da Sociedade Civil e Sector 
Privado e Partidos Políticos.  
Este workshop teve como objectivo apresentar e discutir os resultados dos workshops 
Comunais, e decidir sobre acções prioritárias para o Município. 
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IV Etapa 
Esta etapa teve como objectivo fazer a análise dos dados, que foi feita em dois 
momentos: (1°) revisão dos resultados dos workshops comunais (se eram reais os 
dados, o que precisaria acrescentar e identificar as questões comuns às três comunas) 
e identificar as questões pendentes a serem submetidas ao workshop Municipal; (2°) 
elaborar o plano de acordo com as decisões do workshop Municipal.  
 
1.2- A METODOLOGIA 

 
A metodologia utilizada foi centrada no princípio da participação das pessoas, 
enquanto sujeitos do processo, com capacidade, saberes e conhecimentos.  
 
Nos workshops foram utilizados vários métodos que levaram os participantes a 
reflectirem e a discutirem os vários temas. Foram realizados exercícios individuais e em 
grupos, para que os participantes explicitassem as necessidades, aspirações, 
motivações e prioridades. As tomadas decisões e conclusões sobre as questões 
pendentes foram sempre nas sessões plenárias. 
 
Procurou-se partir sempre das questões gerais da Comuna e do Município, mas tendo 
o cuidado de escutar com atenção cada um dos participantes, que tinham interesses 
específicos.  
 
Para acompanhar todo o processo do planeamento participativo foi constituída uma 
equipa técnica1 formada por representantes da Administração Municipal e técnicos da 
DW.  
 
Todo o processo foi coordenado e facilitador por uma consultora independente, 
contratada para pela D. W para o efeito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1A equipa foi composta por: Representantes da Administração Municipal (Sr.Napoleão José Silvério - 
Administrador Municipal Adjunto; Sr. Sebastião Manuel Junior- Chefe da Secretaria da Administração 
Municipal; Senhora Romy Gerone - Chefe da Secção Municipal da Família e Promoção da Mulher) e 
Representante da D.W (Leonardo Samunga- Assistente para Governação / PSCS- Programa de Luta 
Contra Pobreza Urbana e José Tiago Catito- Oficial de Estudo de Impacto (PMU- Unidade de Pesquisa e 
Monitoria). 
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1.3- OS PARTICIPANTES 
 
Neste processo estiveram envolvidos em média 100 pessoas representando o Poder 
Público, a Sociedade Civil, as Empresas Prestadoras de Serviços, as Instituições 
Religiosas, o Sector Privado e os Partidos políticos. Estipulou-se 35 participantes para o 
workshop Comunal, 2 representantes por instituição, com prioridade as Comissões de 
Moradores. Enquanto que para participar no workshop Municipal decidiu-se por 55 
participantes, os quis deveriam ser escolhidos / eleitos nos workshop Comunais. 
Os gráficos abaixo indicam as percentagens de participantes por instituições.  
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Os participantes demonstraram motivação e interesse durante todo o processo, prova 
disto foi a assiduidade2 nos workshops e o grande envolvimento nas discussões3. 
Convém ressaltar que se fez sentir um desequilíbrio quanto ao género, o nível de 
presença de mulheres foi baixo. 
 
Os participantes neste processo constituíram um grupo bastante heterogéneo 
(diferentes actores e vários níveis hierárquicos). Foi uma oportunidade rica de troca de 
saberes e conhecimentos.    
 
 
 
 

 
2 Listas de presenças do ultimo dia dos wokshops Comunais e do Municipal.  
3 Ver em anexo a avaliação que os participantes fizeram. 



2- AS ÁREAS PRIORITÁRIAS E O PLANO DE ACÇÃO 
 

As acções definidas no plano surgem na sequência da análise das “forças em presença”4 das prioridades identificadas. Ver em anexo (04), as 
grelhas, por Comunas, da Análise das forças em Presença e as possíveis acções  
 
Abaixo apresentamos um gráfico com as áreas prioritárias, seguido do Plano de Acção do Município. 
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4 É um instrumento de análise que a identificar as forças a favor e as forças contrárias para o alcance dos objectivos.  
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PLANO DE ACÇÃO 
 
 
PRO 
GRAMA 
 

 
OBJECTIVOS 

 
Acções  

 
Responsáveis 

 
1. Realizar encontros entre a Administrações Comunais, a Policia Nacional e as 

ssões de Moradores para discutir possíveis soluções na tentativa de melhorar o 
funcionamento da polícia. 
Comi

Administrações 
Comunais 

2. Aumentar o número de postos policiais. Comando da 2ª 
divisão. 

3. Aumentar o número de meios rolantes para polícia. Comando da 2ª 
divisão. 

4. Colocar efectivo com qualificação técnicas operacionais e com melhores condições 
de trabalho e segurança. 

 Comando da  
2ª divisão. 

5.Identificar áreas propensas à criminalidade e informar a policia. Vigilantes das 
Comissões  

6.Elaborar um roteiro do giro e dá conhecer aos vigilantes das comissões de 
moradores e assembleia de condóminos. 

Comando das 
Esquadras 

7. Realizar encontros periódicos entre as Administrações Comunais, os Comandos 
das Esquadras e Comissões Comunais para balanço das acções.   

Administrações 
Comunais 

8. Diminuir as casas de venda de droga. 
 

8.1. Actualizar o levantamento das casas de venda de droga já existente e os focos 
tais com: discotecas, prostíbulos, pensões, etc.  

Comissões de 
Moradores. 

8.2. Fazer a denuncia, junto da policia nacional, de acordo com o levantamento feito. Comissões de 
Moradores. 

 
SE

G
U

R
A

N
Ç

A
 P

Ù
B

LI
C

A
 

 
Melhorar o 
Funcionamento 
da Polícia 

8.3. Actuar os casos em conformidade com as denúncias.  Policia Nacional. 
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1. Realizar uma reunião com as empresas e as Comissões Moradoras para definir 
estratégias5 de colaboração de combate ao lixo. 

Administrações 
Comunais 

2. Fazer o levantamento dos materiais de limpeza e protecção. Administrações 
Comunais 

Melhorar a 
Limpeza 
Pública 

2.1-Distribuir materiais de limpeza e protecção (carros de mão, pás, enxadas, luvas, 
mascaras e etc ) para a população contribuir na limpeza. 

Serviços 
Comunitários 

3. Acompanhar a implementação do programa do GPL de combate do lixo. Administrações 
Comunais 

3.1. Fazer o levantamento das áreas de foco de lixo. Comissão de 
Moradores 

3.2. Comunicar a Elisal sobre o resultado do levantamento. S. Comunitários do 
Município 

3.3. Fazer denuncias das irregularidades (dos locais onde não há recolha), as 
Administrações Comunais e aos Serviços Comunitário.  

Comissão de 
Moradores 

3.4. Pressionar a ELISAL a fim das empresas operadoras cumprirem a recolha do lixo. Administração 
Municipal 

4. Colocar contentores. ELISAL 
4.1. Fazer um levantamento dos locais apropriados. Comissão de 

Moradores 

 
 
 
Melhorar a 
Limpeza 
Pública 

4.2. Solicitar os contentores específicos (1.1e 3. 12 m ³) em conformidade aos locais 
apropriados. 

Administração 
Municipal 

1. Actualizar o levantamento efectuado sobre os esgotos (áreas sem esgotos, esgotos 
entupidos e esgotos sem tampas). 

S. Comunitários do 
Município 

1.1. Negociar com a Elisal a intervenção na base do levantamento. Administração 
Municipal 

2. Dá conhecer a população sobre existência do projecto chinês.      Administração 
Municipal 

A
G

U
A

 &
 S

A
N

EA
M

EN
TO

 

Melhorar o 
tratamento dos 
resíduos 
líquidos 

3. Criar política 6de colaboração com empresas e munícipes, sedeadas na Comuna 
para manutenção dos esgotos dos prédios. 

C. de Moradores e 
Assembleia de 
condóminos.  

                                                 
5 Os participantes já avançaram com algumas estratégias: a criação duma brigada e de uma cooperativa de combate ao lixo . 
6 Na elaboração da política levar em consideração a periodicidade da manutenção, bem o apoio dos Serviços Comunitários para viabilizar a intervenção da ELISAL.  
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4. Fazer campanha de sensibilização com a população sobre a manutenção dos 
esgotos. 

Comissão de 
moradores 

5. Realizar visitas de ajuda e controlo periodicamente aos prédios. Fiscalização  

1. Construir e reabilitar os chafarizes no Município. Administração 
Municipal 

1.1 Fazer um levantamento para identificar locais. Comissão de 
Moradores 

1.2. Realizar encontros de concertação entre Administração do Município, D.W, 
Empresas Privadas, EPAL e Associação dos Comités de Água para fazer a 
elaboração do plano, na base do levantamento, definir os encaminhamentos. 

Administração 
Municipal 

1.3. Reabilitar os chafarizes existentes e construir novos. Administração 
Municipal 

1.4.Sensibilizar a população sobre os cuidados com chafarizes para não vandalisar a 
rede de distribuição e fazer o pagamento do consumo. 

Associação dos 
Comités de Água 

1.5.Controlar o funcionamento dos chafarizes. Associação dos 
Comités de Água 

2. Fazer o levantamento da canalização de distribuição de água existente. Comissão de 
Moradores 

2.1. Elaborar um plano de reabilitação da rede de distribuição. EPAL 
3. Fazer o controlo das viaturas cisternas e dos tanques que vendem água a 
população. 

Comissão de 
Moradores. 

4.Reorganizar os comités de água nas comunas Sede e do Bairro Operário Administrações 
Comunais. 

A
G

U
A

 &
 S

A
N

EA
M

EN
TO

 
 

Melhorar o 
Sistema de 
Abastecimento 
de água 

4.1. Criar mecanismo para tornar os comités mais actuantes e ampliar para os locais 
onde não existem. 

Comissão de 
Moradores 

1. Reabilitar, ampliar e apetrechar os centros de saúde (São Pedro da Barra, Ngola 
Kiluange, Sambizanga e Bairro Operário). 

Administração 
Municipal 

1.1. Fazer o levantamento das necessidades. Secção Municipal 
da saúde 

SA
U

D
E 

Aumentar a 
capacidade de 
prestação de 
serviços de 
saúde 1.2. Solicitar a aquisição das necessidades identificadas. Administração 

Municipal 
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1.3. Fazer o controlo da satisfação dos equipamentos solicitados. Secção Municipal 
da saúde 

2 Construir um hospital Municipal com maternidade. Administração 
Municipal 

2.1. Reactivar os encontros com AKWÁ SAMBILA para reactivar o projecto.  Administração 
Municipal 

2.2. Recrutar médicos de especialidade e criar condições que garanta a realização do 
trabalho com qualidade. 

Secção Municipal 
da saúde 

3. Influenciar políticas para que o orçamento da saúde seja de acordo com os 
parâmetros definidos pela OMS. 

Administração 
Municipal 

1. Construir uma escola do ensino médio na Comuna Ngola Kiluange Administração 
Municipal 

1.1. Fazer pressão através de política de influência para disponibilizar a verba para 
viabilizar o projecto. 

Administração 
Municipal 

1.2. Materializar o projecto de construção.  Administração 
Municipal 

1.3.Apetrechar a escola com recursos humanos e matérias. Secção Municipal 
da Educação. 

2- Obras de ampliação, beneficiação e apetrechamento das escolas do I, II e III nível Secção Municipal 
da Educação. 

2. Fazer o levantamento de todas escolas do Município. Secção Municipal 
da Educação. 

Aumentar o 
acesso a 
educação 

2.1. Elaborar um plano de necessidade e apresentar as instituições para apoio. Secção Municipal 
da Educação. 

3. Conservar as escolas existentes Comissão de Pais 
e Encarregados de 
Educação. 

Preservar as 
escolas 

 3.1 Realizar um encontro entre comissão de bairro e encarregados de educação para 
definir estratégias de colaboração para conservação. 

Detectores de 
escolas 

ED
U

C
A

C
A

O
 

Fomentar a 4. Construir uma biblioteca na Comuna Sede do Sambizanga.  Administração 
Municipal 
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4.1. Implementar o projecto em carteira Administração 
Municipal 

pratica de 
leitura e 
pesquisa 4.2.Fazer a sensibilização dos moradores sobre os benefícios do projecto. Comissão de 

Moradores 
5.1. Fazer um levantamento do grupo alvo. Comissão de 

Moradores 
5.2. Elaborar um programa de alfabetização de acordo com o levantamento feito e 
efectivar a sua execução. 

Secção Municipal 
da Educação. 

5.3 Oficializar o espaço para realizar as aulas. Secção Municipal 
da Educação. 

5.4 Recrutar os alfabetizadores e celebrar contratos. Secção Municipal 
da Educação. 

5.5. Realizar um encontro com as instituições da Sociedade Civil, Instituições 
Religiosas e ONGs com o objectivo de promover uma integração entre as mesmas 
com vista a traçar estratégias para apoiar a alfabetização. 

Administração 
Municipal 

5.6. Realizar campanha de sensibilização. Comissão de 
Moradores 

 

 
 
Garantir o 
acesso a 
alfabetização 

5.6.1. Criar programa de divulgação através dos meios de comunicação social e de 
planfetos, etc. 

Secção Municipal 
da Educação. 

1.Construir um mercado na Comuna Ngola Kiluanje. Administração 
Comunal 

1.1. Sensibilizar os vendedores para participar na construção do mercado. Comissão de 
Moradores 

1.2. Contactar o GPL para negociar a construção (autorizar o local e disponibilizar as 
verbas); 

Administração 
Municipal 

2. Materializar o projecto de construção do mercado do Beato Salú e do Roque 
Santeiro 

Administração 
Municipal 

3. Fazer o levantamento dos vendedores ambulantes e dos mercados para sua 
identificação. 

Comissão de 
Moradores C

O
M
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 E

 
A
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B
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Reorganizar os 
vendedores do 
Município. 

3.1. Fazer a colocação dos vendedores ambulantes nos mercados existentes e ou 
negociar com os outros municípios a transferência dos mesmos, com prioridade aos 
residentes nos referidos municípios.   

Administração 
Municipal 
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3.2. Aplicar sanções de acordo com o regulamento das transgressões 
administrativas, de desrespeito às ordens da administração local, aos que 
continuarem a vender em locais impróprios. 

Secção da 
Fiscalização 

3.3. Instruir processo judicial a todos vendedores reincidentes. Fiscalização  
4. Criar um regulamento interno de limpeza e higiene dos mercados. Administradores 

dos mercados 
4.1. Fazer campanha de sensibilização aos vendedores para manter limpo os 
locais de venda. 

Fiscais dos 
mercados 

4.2. Aplicar sanções aos que não cumprirem com o regulamento do mercado. Administradores 
dos mercados 

1.Fazer um levantamento para identificar a zona de maior concentração de jovens 
desempregados (nível de escolaridade e profissão). 

Comissão de 
Moradores 

1.1. Encaminhar os jovens ao Centro Integrado de Emprego e Formação Profissional 
para a sua inscrição ao emprego ou formação. 

Administrações 
Comunais. 

1.2. Fornecer quites de trabalho para fomentar o emprego. Administração 
Municipal 

2.Ampliar o Centro Integrado de Emprego e Formação Profissional de arte e oficio. Director do Centro 
2.1. Implementar outros cursos no Centro Integrado de Emprego e Formação 
Profissional. 

Director do Centro 

3. Fazer uma maior divulgação para que os centros de formação profissional se 
tornem mais conhecidos. 

Comissão de 
Moradores 

4. Criar mecanismo para facilitar o acesso dos candidatos ao emprego. Director do Centro 
4.1.Instituir encontros periódicos entre Administrações Comunais e as Empresas locais 
para reforço das parcerias. 

Administrações 
Comunais. 

4.2.Contactar as empresas e estabelecimentos comerciais para negociar postos de 
trabalho. 

Administrações 
Comunais. 

 4.3.Fazer o acompanhamento dos candidatos inscritos. Comissão de 
Moradores 

EM
PR

EG
O

 

 
 
 
Melhorar o 
acesso ao 
emprego 

 

 4.4. Fazer denúncia das empresas à direcção provincial do MAPESs, dos casos 
encaminhados e negociados, e que não são considerados pelas mesmas.  

Administração 
Municipal 
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Census Populacional LUPP - DW 
Levantamento do Uso das Terras LUPP - DW 

Diagnostica da 
Situação Actual 

Estado de Riscos Ambientais  
Implementação do projecção da Sistema de Informação Geográfica (GIS)  
Preparar projecoes Comunais  
Reservar espaço para equipamentos comunitária e serviços públicos   
Elaboração duma esquema de zonamento   

Elaboração 
participativo do 
plano de 
Ordenamento 
Municipal Designar zonas da regularização de ocupação habitacional  

Apresentar o projecto do plano ou Concelho Comunal e Municipal para discussão 
publica  

 

  

Consulta 
Publica e 
Aprovação do 
Plano e 
Monitorar a 
implementação 

Criar uma comissão composta por representantes da Administração local, das 
Associações, do Sector Privado, das Instituições Religiosas, das Comissões de 
Moradores e Administradores dos condóminos para monitorar o processo acima 
definido. 

 

1. Apetrechar e tornar mais actuantes os serviços comunitários para o trabalho de tapa 
buracos.  

Administração 
Municipal 

2. Realizar reuniões com a população e empresas no Município para sensibiliza-los a 
colaborar na conservação e manutenção das ruas. 

Administração 
Municipal 

3. Efectuar contactos com as empresas: ENCIB, Soares da Costa, Mota Engil para 
negociar formas de colaboração na recuperação das ruas. 

Administração 
Comunal do Ngola 
Kiluange 

Construir Infra-
estruturas 
 
Recupera as 
ruas de todas 
as Comunas do 
Município 3.1. Realizar um encontro 7com a empresa Fina Petróleo para oficializar o seu 

interesse em colaborar com o asfalto.  
Administração 
Comunal do Ngola 
Kiluange 

O
rd

en
am

en
to

 U
rb

an
o 

Re-qualificação 1.Fazer o levantamento dos prédios que cometem as irregularidades das construções 
nos terraços. 

Administrador do 
Condómino.  

                                                 
7 Este encontro deverá ser antecedido dum contacto com os membros da Comissão de Moradores para certifica até que ponto a referida refinaria se comprometeu em 
colaborar.    
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1. 1. Os moradores devem fazer as denúncias junto dos Administradores dos 
Condóminos e Administração Local, sobre as construções nos terraços.  

Moradores 

1.2. Fazer campanha de sensibilização para os moradores exercitar a denúncia. Administradores 
dos Condóminos. 

2. Realizar seminários periódicos8, de refrescamento aos agentes da fiscalização, para 
que estes sejam mais actuantes no processo das irregularidades das construções. 

Administrador 
Municipal 

Habitacional  
para 
diminuir com 
as construções 
anárquicas e 
regularizar o 
posse de terras 
das Comunas 
do Município 

 3. Estruturar a secção Municipal da fiscalização, de forma que a mesma seja 
subdividida em Subsecção Comunais, sob subordinação das Administrações 
Comunais. 

Chefe da Secção 
da Fiscalização. 

1.Fazer um levantamento das sucatas existentes no Município. C. de Moradores e 
Administradores 
dos Condóminos 

1.1. Fazer a remoção das sucatas na base do levantamento efectuado. Secção municipal 
da fiscalização.  

2. Munir a fiscalização com meios adequados para maior eficiência na actuação.  Administração 
Municipal 

2.1. Aplicar multas na base do regulamento das transgressões administrativas.   Secção da 
Fiscalização 

Melhoramento 
Ambiental 
 
Sucatas em 
locais 
apropriados 

2.2. Instruir processo judicial aos casos reincidentes. Secção da 
Fiscalização 

1. Contactar a direcção Provincial das Obras Públicas e Urbanismo para fazer a 
sinalização. 

Administração 
Municipal 

2. Estabelecer parcerias com as empresas de construção para colaborarem no 
programa de sinalização das ruas. 

Administrações 
Comunais 

3. Actuar os infractores, com base no código de estrada. Comando da 2ª 
divisão 

Estacionament
o de viatura em 
locais 
apropriados 

3. 1. Recorrer ao comando da 2ª divisão para denunciar os casos flagrantes que não 
foram actuados pela polícia de trânsito. 

C. de Moradores e 
Administradores 
dos Condóminos 

    
                                                 
8 Deverá ter a atenção que qualquer construção nos prédios terá que ter o parecer favorável dos Administradores dos Condóminos. 
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1. Fazer o levantamento das áreas prioritárias sem energia e encaminhar para o órgão 
competente. 

Comissão de 
energia.  

1.1. Realizar uma reunião de concertação para definir a montagem do P.T. Administrações 
Comunais. 

1.2. Fazer a sensibilização dos munícipes e da classe empresarial para contribuição 
financeira para montagem do P.T. 

Comissão de 
Moradores 

2. Reabilitar a rede eléctrica. Administração 
Municipal 

2.1.Fazer o levantamento dos locais que não tem iluminação publica e dos meios 
necessários. 

Administrações 
Comunais. 

3.Comissão de energia com uma maior actuação   

3.1.Fazer o levantamento das casas com ligações anárquicas e comunicar a comissão 
de energia local. 

Comissão de 
Moradores e 
Administradores 
dos Condóminos 

3.2. Aconselhar os casos detectados para fazer a sua legalização. Comissão de 
energia e EDEL 

3.3.Criar condições para o programa de contrato ambulante e fazer a celebração dos 
mesmos. 

Comissão de 
energia e EDEL. 

3.4. Encaminhar os casos reincidentes e ou renitentes junto da Edel. Comissão de 
energia 

3.5.Fazer o levantamento dos locais onde não existem contadores eléctricos  Comissão de 
energia 

3.6. Fazer o encaminhamento dos casos para o registo dos consumidores e clientes 
para fazer a sua legalização.   

Comissão de 
energia 

3.7. Controlar a qualidade de energia e dar conhecer a Edel a sua situação. Comissão de 
energia 

3.8. Fazer o levantamento das facturas e distribuir aos consumidores para pagamento 
nas agências. 

Comissão de 
energia 

EN
ER

G
IA

 
 

 
 
 
 
 
Melhorar a rede 
de iluminação 
pública 

3.9 Fazer a sensibilização dos munícipes para não vandalisar a rede (ligações 
anárquicas) e fazer o pagamento do consumo.  

Comissão de 
energia 
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 Monitorar o 
sistema de 
energia 
eléctrica 

1. Nas reuniões de concertação entre a Administração Municipal, EDEL, e Comissão 
de moradores analisar a qualidade do sistema de energia eléctrico e apresentar o 
plano de necessidade. 

Administração 
Municipal.  

1. Fazer campanha de sensibilização em todas as Comunas sobre a importância do 
registo civil.  

Comissão de 
Moradores. 

1.2.Realizar reuniões com as instituições (ONGs e outros grupos da sociedade civil) 
no sentido de buscar apoios de incentivos para realização de campanhas. 

Administrações 
Comunais. 

 2. Aumentar o número de conservatória. Administração 
Municipal 

2. 1. Constituir uma comissão formada por INAC, MINARS, Promoção da Mulher, 
saúde, Conservatória, ONGS, Comissões de Moradores, Associações e Igreja, para 
fazer um estudo das áreas mais carentes e definir o local para construção de 
conservatória.  

Administração 
Municipal 

2.2. Negociar com o Ministério da Justiça sobre a necessidade de aumentar o número 
de conservatória. 

Administração 
Municipal 

3. Criar mecanismo para registo das pessoas carentes. Administração 
Municipal 

3.1 Negociar com os órgãos de direito da justiça para encontrar mecanismo de 
subvenção das despesas de registo para pessoas carentes.  

Administração 
Municipal 

 
 
 
Todas crianças 
e adultos com 
registo 

3.2. Implementar postos de Registo Civil gratuito junto das maternidades. Administração 
Municipal 

1. Construir PICs e PECs nas Comunas Sede e do Ngola kilunje. 
Secção do 
MINARS. 

1.1. Fazer um levantamento das crianças na rua e de rua e remeter a MINARS 
Comissão de 
Moradores 

1.2. Elaborar o plano de necessidade. 
Secção do 
MINARS. 

A
cç

ão
 S

oc
ia

l 

 
 
Melhorar as 
Condições das 
Criança 

1.3. Realizar um encontro com os pais para informar sobre a importância dos PICs e 
PECs. e negociar as formas de apoio na construção. 

Administrações 
Comunais 
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1.4. Identificar os locais para a construção dos PICs e PECs e informar secção do 
MINARS. 

Comissão de 
Moradores 

1.4. 1.Agilizar a construção Secção do 
MINARS. 

1. Dinamizar periodicamente actividades sócio cultural e desportiva. Secção da 
Juventude e 
Desporto 

2. Realizar um estudo de busca de alternativas para redução do alcoolismo. Administração 
Municipal 

Diminuir a 
Delinquência 
Juvenil 

3.Constituir uma comissão com representante do MINARS, INAC, MINFAMU, Policia 
Nacional, Instituições Religiosas, Associações e Comissões de Moradores a nível do 
Município para realizar visitas de aconselhamento as famílias alvo. 

Administração 
Municipal 

  4.Promover um concurso publico de exploração duma área para recreação e lazer da 
juventude. 

Administração 
Municipal 

1.Que se realize trimestralmente o Conselho do Município de forma alargada, com a 
participação dos representantes das Instituições Religiosas, da Sociedade Civil 
(Associações, Comissões de Moradores e Grupos de Interesse), do Sector Privado e 
Partidos Políticos com o objectivo de fazer a auscultação, o balanço dos planos e 
apresentação de novas propostas.   

Administração 
Municipal 

2. Dinamizar a criação de ligas Municipais de Associações Representativas com o 
objectivo reforçar o intercâmbio entre as mesmas.  

Administração 
Municipal 

3. Tornar mais eficiente à comissão de moradores. Administrações 
Comunais 

3.1. Realizar seminários de capacitação9 para os membros da comissão de 
moradores. 

Administrações 
Comunais 

Reforço de 
colaboração 
entre as 
instituições da 
Sociedade Civil 
e estas com a 
Administração 
Municipal  

4. Programar visitas de ajuda e controlo forma periódica às populações. Administradores 
Comunal e 
Municipal 

R
ef

or
ço

 In
st

itu
ci

on
al

 
 

 1.Realizar palestra para divulgação, sensibilização e esclarecimento das leis Direito 
Humanos, nas escolas, nos mercados.  

Comissão 
Moradores 

                                                 
9 Incluir na temática alguns aspectos como: objectivo e funções da comissão de moradores, instrumentos de planificação e execução das actividades. 
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2. Criar uma área de consulta nas Administrações Municipal e Comunais, Instituições 
Religiosas, Comissões de Moradores sobre as Leis Publicadas.  

Administração 
Municipal 

3-Identificar os casos de violação dos Direitos Humanos e fazer a sua denuncia ao 
Procurador junto do Comando da 2ª divisão ou a Inspeção geral da Policia Nacional10 .

População.  

4. Melhorar os mecanismos de actuação da Inspecção Geral da Policia Nacional em 
relação à violação dos Direitos Humanos. 

Comando da 2ª 
divisão. 

 
Leis 
conhecidas e 
exercidas pelo 
cidadão. 

4.1. Fazer a divulgação dos locais para efectivação das queixas. Comando da 2ª 
divisão.  

1. Fazer a identificação do espaço para a construção do edifício.  Administração 
Comunal 

2. Disponibilizar a verba para a materialização do projecto. GPL 

Administração 
Comunal do 
Bairro Operário 
com as suas 
instalações 
próprias. 

2.1.Pressionar aos órgãos superiores, para o efeito. Administração 
Municipal 

1. Divulgar o decreto – Lei 17/99.  Administrações 
Comunais 

2. Fazer denuncia dos casos de incumprimento da Lei. Administrações 
Comunais 

2.1. Instruir processo disciplinar aos órgãos incumpridores. Administração 
Municipal 

Maior 
subordinação 
das Secções 
Municipais dos 
Ministérios e do 
GPL às 
Administrações 
Comunais. 

3. Fazer chegar à administrações comunais os possíveis casos de insubordinação.  Comissão de 
Moradores e 
Administradores 
Condóminos.  

1. Criar mecanismos de oficialização das denúncias. Administrações 
Comunais 

R
ef

or
ço

 In
st

itu
ci

on
al

 
 

 
 
Diminuir a 
corrupção na 

2. Denunciar formalmente os possíveis actos de corrupção.  C. de Moradores e 
Administradores 
Condóminos. 

                                                 
10 Quando o violador for um agente da polícia.  
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2.1. Investigar os casos na base das denúncias recebidas. Administração 
Municipal 

fiscalização 

2.2. Dar a conhecer aos interessados os resultados da investigação.  Administração 
Municipal e 
Administrações 
Comunais 

1. Criar infra-estrutura apropriadas no Município. Administração 
Municipal 

2. Fazer um levantamento dos quadros existentes no Município  Administração 
Municipal 

3. Investir na formação dos quadros, com prioridade na área de Gestão Administrativa. Administração 
Municipal 

4. Fazer uma redistribuição de tarefas aos quadros. Administração 
Municipal 

Descentralizaçã
o da 
Administração 
/GPL 

5. Implementar o decreto-lei 17/99. Administração 
Municipal 
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3- A análise da actual realidade do Município 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
A análise da realidade do Município consistiu na identificação dos principais problemas 
existentes em cada uma das Comunas. Foi feita uma reflexão sobre as causas e as 
consequências dos mesmos e estabelecida a relação causa -efeito, através dum 
diagrama.  
 
 
 
 
 
Os diagramas apresentados a seguir são os resultados da análise dos 
problemas feita pelos participantes, em cada uma das Comunas. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
  
 
 

Serviços básicos 
deficientes 

Falta 
de 
bibliote
cas 

Falta de 
telefones 
públicos  

Poluiçã
o 
sonora 

Deficiente 
rede escolar 
do I, II, III  
níveis 

Existênci
a de 
focos de 
lixo 

Mau 
estado 
das 
Ruas  

Falta de 
hospital 

Fra
dist  
de e 
elet  

Corrupção nos 
serviços públicos 

Falta de 
segurança 
pública 

Defici 
ente 
patrulha
mento 
policial 

Mau 
funcioname
nto da 
policia

as 
unidades 
policiais 

Elevado índice 
delinqüência 

Falta de 
agremiaçõe
s 
desportivas 

Falta de 
centros 
recreativos 
e culturais

Falta de 
centros de 
reeducação 
de menores

Fraca 
sensibilização da 
população. 

Exibição de 
filmes violentos 
origina aumento 
da criminalidade 

Elevado n.º 
de  casos 
de sida 

Elevad
o nº de  
prosti 
tuição 

Elevado 
índice de 
desempr
egados  

Falta de 
mercado  

Aumento de 
consumo de 
drogas na 
comunidade 

Falta de 
centro de 
artes e 
ofícios

Aumento 
de crianças 
de e na rua 

Violência 
doméstica 

Degradação 
dos valores 
Humanos 

Fraca colaboração entre a ADM.; 

Fraco olvimento da Comuna 
la Kiluange 

 

Pouc
ca 
ribuição
água 
ricidade
ONGs, I
 desenv
Ngo
grejas, Assoc. 
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Delinquênci
a a todos 
os níveis 

Futuro da criança 
Comprometido 

Falta de 
tribunal de 
menores 

Uso de 
drogas 
pelas 
crianças 

Existência 
de 
crianças 
de rua 

Falta d arques 
infantis

N.º elevado de crianças e 
adultos sem registo de 
nascimento 

Uso de 
drogas 
pelos 
jovens 

Existência 
de 
prostituiçã
o 

Fraco acesso ao 
emprego 

Falta de centro de 
Formação 
Profissional 

Difícil circulação 
de pessoas e bens 

Construção 
anárquica de 
residência 

Ruas 
esburac
adas 

Falta de 
urbanizaç
ão 

Serviços 
básicos 
deficientes 

Insegurança no 
seio da 
comunidade 

Violação 
dos D. H.  
pelas 
policiais 

Existên
cia de 
margina
is 

Fraco 
de 
polici
amen
to 

Deficiente 
serviço de 
educação 
e ensino 

Existência 
de focos 
de lixo 

Fraco 
abastecim
ento de 
energia 
eléctrica 

Fraco 
abasteci
mento 
de agua 

Deficie
nte 
serviço 
de 
saúde 

Falta de 
bibliote
ca 

Falta de 
escolas do 
ensino 
superior 

Falta de 
escolas do 
ensino 
médio 

Índice elevado 
de 
analfabetismo 

N.º 
reduzid
o 
fontaná
rios 

N.º  
reduzido 
de centros 
tradicion
ais 

Falta de 
maternida
de 

Falta de 
hospitai
s 

Poucas 
escolas do 
1º nível 

Fraco acesso á 
alfabetização 

Elevado índice de 
subdesenvolvimento na Comuna 

Sede 

 

e p
 

Inexistência de um programa de 
visita de ajuda e controle ás 
comunidades 

Centralização da 
Administração (GPL) 

Fraco conhecimento das 
leis por parte dos 
cidadãos 

Fraca colaboração entre 
as Instituições 
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Desordenamento urbano na 
Comuna 

Estacio
nament
o 
anárqui
co de 
viaturas 

Existên
cia de 
oficinas 
improvi
sadas 

Falta 
de 
recol
ha de 
sucat
as 

Ocupaç
ão dos 
espaços 
de lazer 
dos  
edifício

Má 
locali
zação 
do 
merc
a 
do 

Vendas 
em 
locais 
impró- 
prios 

Polui
ção 
sono 
ra 

Construção nos 
terraços dos 
edifícios 

Insegurança na Comuna 

Existên
cia de 
casas de 
venda 
de 
drogas 

Delin
qüên
cia 
juven
il 

Rou 
bo de 
tele 
móve
is 

Dificuldad
e de 
acesso ao 
emprego 

Fraco 
policiame
nto na 
comuna 

Falta de 
escolas de artes 
e ofícios 

Inexistênc
ia de 
unidade 
policial   

Corrupção 
na Policia  

Barulho dos 
geradores 

Serviços 
básicos 
deficientes 

Falta de 
água 
potável 
em 
certos 
quarteir
ões 

Sane
amen
to 
básic
o 
defici
ente 

Ilumi
naçã
o 
publi
ca 
defici
ente 

Bura
cos 
nas 
estra
das 

Falta 
de 
escol
as de 
ensin
o 
médi

Lixo 
acumul
ado  

Existência de 
adultos sem 
registo 

Velhos 
desamparados 

Crianças de rua 

Cren
ças 
popul
ares 
(feiti
cism
o 

Águas 
estagna
das 

Recolha 
de lixo 
deficien
te 

Recolha 
de lixo 
porta a 
porta 
deficiente 

Esgotos 
entupidos 

Insuf
iciên
cia  
Posto
Saú 
de 

Colocação de 
contentores de 
lixo em locais 
impróprios 

Fraco Desenvolvimento da 
Comuna do Bairro Operário 
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4- A situação desejada para o Município  
 
Com base na análise dos problemas fez-se a descrição da situação desejada após a 
solução dos problemas identificados. Para tal os participantes converteram os 
problemas, formulando-os em objectivos a alcançar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com os objectivos definidos foi feita a sua análise estabelecendo a relação meio-fim, 
através dum diagrama.  
 
A seguir será apresentado os diagramas dos objectivos, de cada Comuna. 
 



 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Existên
cia de 
bibliote
ca 

Exi cia 
de 
tele es 
púb s 

Diminuir 
a poluição 
sonora 

Aumentar o  
numero de 
escolas dos I, 
II, III níveis 

Diminuir 
os focos 
de lixo 

Ruas 
repara
das 

 r a 
ão 
 

Diminuir a corrupção 
nos serviços públicos 

Existência de 
segurança 

Melhorar o 
patrulhament
o policial 

Melhor 
funcioname
o da policia

Diminuir a 
delinqüência 

Maior 
sensibilização da 
população. 

Diminuir os 
casos de 
Sida 

Dimin
uir o nº 
de 
prosti 

Diminuir o 
consumo e 
droga 

Diminuir o 
numero de 
criança de e 
na rua 

Diminuir a 
violência 
domestica 

Recuperar os 
valores 
humanos 

Melhor desenvolvimento da Comuna 
Ngola Kiluange

Melhorar a qualidade dos 
serviços básicos 

 

Melhora
distribuiç
de água e
energia. 
nt
 

Mais  
unidades
policiais 

Maio
ONG
tuição
stên

fon
lico
 

 
 

 
Existência de  
agremiações 
desportivas  

Existência 
centros 
recreativos 
e culturais

Existência 
de centros 
de 
reeducação 

Diminuir a 
exibição de 
filmes violentos  

Redução 
do 
desempr
ego  

Existênci
  de 

rcado  
a
me

Existência 
centro de 
artes e 
ofícios

r colaboração entre a ADM.; 
s, Igrejas, Assoc. 
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Diminuir a 
delinquência 
a todos os 
níveis 

Crianças com o 
futuro promissor 

Existên
cia 
tribunal 
de 
menore

Diminuir 
o uso de 
drogas 
pelas 
crianças 

Diminuir 
as 
crianças 
de rua 

Existência de 
parques infantis 

Diminuir o numero de  
crianças e adultos sem 
registo de nascimento 

Diminu
ir o uso 
de 
drogas  

Reduzir a 
prostitui 
ção 

Garantir acesso 
ao emprego 

Existência de centro 
de Formação 
Profissional 

 Melhorar a 
circulação de 
pessoas e bens 

Diminuir a 
construção 
anárquica de 
residência 

Ruas 
repara 
das 

Melhorar 
a urbaniza 
ção 

Existência  de visitas de ajuda e 
controle ás comunidades 

Descentralização da 
Administração (GPL) 

Maior conhecimento das 
leis por parte dos 
cidadãos 

Serviços 
básicos 
melhorados 

Garantir a 
segurança no seio 
da comunidade 

Respeito 
dos D.H 
pelas s 
policiais 

Reduç
ão  de 
margin
ais 

Melho
rar o 
poli 
cia 
mento 

Melhorar 
o serviço 
de 
educação 
e ensino 

Diminu
ir os  
focos 
de lixo 

Melhorar 
abastecim
ento de 
energia 
eléctrica 

Melhorar 
abastecim
ento de 
água 

Melhor
ar 
serviço 
de 
saúde 

Existên
cia 
bibliote
ca 

Existência 
escolas do 
ensino 
superior 

Existência 
de escolas 
do ensino 
médio 

Diminuir o 
Índice de 
analfabetismo 

Aument
ar 
fontaná
rios 

Aumentar 
o n.º  de 
centros 
tradicion
ais 

Existência 
de 
maternida
de 

Existê
ncia de 
hospita
is 

Aumentar 
o n.º  de 
escolas   
1º nível 

Garantir o 
acesso á 
alfabetização 

Diminuído o índice de 
subdesenvolvimento na Comuna 

Sede

Melhorar a colaboração 
entre as Instituições 
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Melhor Desenvolvimento Social da 
Comuna do Bairro Operário 

Maior ordenamento urbano na 
Comuna 

Estaciona
mento de 
viaturas 
em locais 
apropriad
os 

Ofici
nas 
em 
imóv
eis  

Sucat
as em 
locai
s 
aprop
riado

Existên
cia de 
espaço 
de lazer 

Mercad
o 
melhor 
organiz
ado 
 

Vendas 
em 
locais 
apropri
ados 

Dimin
uir a 
Poluiç
ão 
sono ra 

Diminuir as 
construções 
nos terraços 
dos edifícios 

Maior segurança na 
Comuna 

Reduzir 
as casas 
de 
venda 
de 
drogas 

Diminu
ir a d 
elinqüê
ncia 
infanto-
juvenil 

Dimin
uir 
Rou 
bo de 
tele 
móveis 

Facilitar o 
acesso ao 
emprego 

Melhorar 
policiame
nto na 
comuna 

Criar escolas 
de artes e 
ofícios 

Eexistênci
a de 
unidade 
policial na  

Diminuir 
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4.1- Definição das Prioridades 

O alcance da realidade desejada para o Município dá-se através dum processo, cujos 
objectivos que se alcançam a curto, a médio e a longo prazo. Há objectivos que 
poderão ser alcançados a nível da comuna, outros do Município e/ou Província, outros 
ainda estão a nível Nacional. Os participantes foram convidados a identificar as 
prioridades tendo em conta estes aspectos. 

Com base no diagrama dos objectivos, os participantes identificaram as seguintes 
prioridades11:   

 
• Garantir a segurança no Município. 
 
• Melhorar ordenamento urbano.  

 
• Diminuir o número de adultos sem registo. 

 
• Criança com o futuro promissor.  

 
• Melhorar o sistema de recolha e tratamento do lixo. 

 
• Reduzir o desemprego. 

 
• Diminuir com a delinquência. 

 
• Melhorar o sistema de energia eléctrica.  

 
• Melhorar o sistema de distribuição de água. 

 
• Melhorar a capacidade de prestação de serviços na área da saúde.  

 
• Aumentar a capacidade de acesso ao ensino primário e médio. 

 
•  Maior conhecimento das leis pelos cidadãos. 

 
• Diminuir a corrupção na fiscalização.  

 
• Descentralização da Administração / GPL.  

 
• Aumentar a colaboração entre a Administração Municipal, as 

Associações, Instituições Religiosas, Comissões de Moradores e 
outras organizações. 

 
• Administração Comunal do Bairro Operário com as suas instalações 

localmente. 
 
Definidos objectivos prioritários, os participantes voltaram a fazer uma análise dos 
mesmos, através do instrumento “forças em presença” de forma a identificar as 
forças a favor e as forças contrárias para o alcance dos respectivos objectivos.  

                                                 
11 . Ver em anexo 03, a lista das prioridades e as suas respectivas fundamentações. 
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Esta análise permitiu identificar as oportunidades, as potencialidades e os limites 
para o alcance dos objectivos. Para as oportunidades identificadas nas forças a favor 
e para os limites identificados nas forças contrárias, foram definidas as acções a 
realizar, e os seus respectivos responsáveis. Ver em anexo 04, os resultados desse 
exercício, por Comuna. 
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5-CONCLUSṌES 
 
Na tentativa de compreender essa experiência como um processo de aprendizagem de 
cidadania, nos parece ser importante extrair algumas conclusões relevantes.  
Para além dos aspectos gerais do processo, apresentaremos outros específicos de cada 
Comuna, que foram constatados durante a realização dos workshops Comunais. 
 
5.1- Aspectos gerais da experiência 
 
A proposta do Planeamento Participativo previa alguns resultados, que durante o 
processo se foram materializando, a saber: 

a. Administração mais reforçada institucionalmente a nível do planeamento 
Municipal de forma participativa. 

 
b. Organizações da sociedade civil com uma maior aproximação do poder público, 

discutiram a realidade do município e buscaram soluções. 
 

c. Poder público e organizações representativas da sociedade civil com um maior 
conhecimento da realidade do município, a nível das necessidades, 
potencialidades, oportunidades e prioridades.  

 
d. Planeamento do Município elaborado de forma participativa, isto é, com a 

participação de representantes do Poder Público local e da Sociedade Civil. 
 
Este processo constituiu uma oportunidade para despertar os participantes para a 
tomada de consciência: (i) que a materialização do plano não é de exclusiva 
responsabilidade do governo, e sim das duas partes, isto é, da Administração Municipal 
e da Sociedade Civil; (ii) que boa parte das acções definidas não requer elevados 
recursos financeiro, mas sim de organização e assunção dos compromissos assumidos, 
pelo que a responsabilidade pela sua concretização são de nível local. 
 
Embora o planeamento participativo ainda não continue uma cultura a nível das 
instituições do Governo, ao longo da realização dessa experiência foram dados passos 
significativos de abertura de canais regulares de participação Sociedade Civil: (i) foram 
criadas algumas comissões constituídas pelo poder publico e representantes da 
sociedade civil, para monitorar alguns programas do Governo, principalmente os 
ligados aos serviços básicos e fiscalização. (ii) foi institucionalizado o alargamento do 
conselho do Município, isto é, a cada três meses o Conselho do Município será 
realizado com a participação de membros representante da Sociedade Civil.  
 
Foi bastante significativo o nível de interesse dos participantes, tanto a nível do Poder 
Público como da Sociedade Civil. Foi presente a articulação entre os interesses 
específicos e imediatos da Sociedade Civil com as questões gerais a nível do Poder 
Público.   
 
Esta experiência mostrou que é possível juntar todas as forças vivas do Município para 
reflectir a realidade e definir o destino do Município.  
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5.2- Alguns Conclusões Especificas de cada Comuna 
 

5.2.1- Comuna Ngola Kiluange 
 

a. Há um potencial ao nível das instituições da Sociedade Civil preocupadas e 
interessadas em contribuir para o melhoramento da comuna, existe um certo 
espírito de colectividade, do querer unir esforços. Existe uma diversidade muito 
grande de instituições religiosas e apesar da sua prática estar mais voltada para 
as questões espirituais, demonstraram interesse em envolverem-se nas 
questões sociais da comuna. 

 
b. Alguns participantes demonstraram um certo cepticismo na elaboração do 

plano, tendo manifestado estarem cansados de ser convidados para reflectir 
sobre as necessidades da comuna, e nada de concreto se ter feito. Acham que 
enquanto o Município não tiver uma autonomia de governação, nada de 
concreto se vai efectivar.    

 
c. Constatamos que não se faz sentir o envolvimento das mulheres nas 

instituições, prova disso foi à presença apenas de três mulheres durante a 
realização do workshop, num universo de mais de 35 homens presentes. 

 
d. Embora tivesse ficado acordado que deveriam participar alguns quadros da 

Administração Comunal, inclusive o Administrador Comunal em todo o 
processo, infelizmente isto não aconteceu.  

 
e. A juventude da Comuna mostrou constituir um grande potencial. Os jovens que 

representaram algumas instituições demonstraram motivação e interesse, 
foram assíduos durante os quatro dias e contribuíram com ideias e com 
algumas experiências, inovadoras para alguns dos participantes. A titulo de 
exemplo, sugeriram a criação de uma Federação das Associações. 

 
f. A participação da maioria dos presentes ao workshop foi boa, se fora tida em 

consideração a pouca experiência que a maioria tinha num trabalho desta 
natureza. É de realçar o facto dos participantes não terem hesitado em 
apresentar algumas questões negativas relacionadas com a realidade do 
Município. 

 
5.2.2- Comuna Sede 

 
a. Embora o número de presenças tenha sido reduzido, apenas estiveram 

presentes 16 pessoas, a motivação e o interesse dos mesmos em relação ao 
planeamento participativo foi algo notório, prova disso foi a assiduidade dos 
mesmos durante os 5 dias. 

 
b. Percebemos que os representantes das instituições não conhecem muito a 

realidade da Comuna, principalmente no que diz respeito as oportunidades 
existentes. 

 
c. As instituições apresentam uma certa fragilidade a nível de intercâmbio. 

Ficamos com a impressão de que a actuação se dá duma forma muito isolada. 
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d. É bastante frágil ainda o nível de envolvimento das mulheres nas instituições. 
No workshop apenas estavam presentes 2 mulheres.  

 
e. A realidade da Comuna sede é bastante complexa, a falta de espaço físico foi 

uma questão que esteve sempre presente nas discussões durante os 5 dias. 
Alguns participantes acham que o espaço existe, estando porem 
subaproveitado.  

 
f. O funcionamento da comissão de moradores é algo preocupante, pois para 

além da fraca presença no workshop, durante as discussões pouca referência 
foi feita as mesmas. 

 
g. O facto de não estar nomeado o administrador comunal, percebe-se que os 

participantes não se sentem representados a nível do Município. 
 

5.2.3- Comuna Bairro Operário 
 

a) Embora dos 35 convidados para participar do workshop, apenas estiveram 
presentes 19 participantes (14 homens e 5 mulheres), estes demonstraram 
motivação e interesse pela actividade. É de realçar  a assiduidades da maioria 
durante os 5 dias. 

 
b) Podemos constatar ao longo do trabalho que os participantes mostraram 

abertos ao diálogo, e com interesse em querer resolver os problemas da 
Comuna. 

 
c) Verificamos que existe uma ansiedade muito grande por parte dos 

participantes, em querer que a Administração da Comuna tenha a sua sede 
instalada localmente.   

 
d) Percebemos que a maioria dos participantes tem um conhecimento razoável 

sobre a realidade da comuna, durante o trabalho não tiveram dificuldade de 
identificar os problemas, as forças favoráveis e contrarias para resolução dos 
mesmos 

 
e) Importa referir que o nível de participação dos presentes ultrapassou as 

expectativas, em determinados momentos houve exaltações nas intervenções.  
 

f) Ficamos com a impressão que existe um certo nível de integração entre a 
Administração Comunal, comissão de moradores e associações. Os 
representantes dessas duas ultimas demonstraram uma certa satisfação da 
actuação da Administração Comunal, inclusive referiram que a mesma não faz 
mais coisas pela comuna por falta de autonomia financeira.  
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ANEXO 01 
Lista de Presença Workshop na Comuna Ngola Kilunge 

 
Nº Nome Instituição Função Contacto 
01 Pedro J.Z.Dantas Campismo Presidente 923931524 
02 Artur Eduardo   ??? Presidente 923336950 
03 Maurício Miguel IMUA-J. Batista Secretário 923355749 
04 Domingos António C.S.Dr. A.Neto     ? 923829042 
05 Agata Fernanda C.S.Dr.Neto Enfermeira 923309318 
06 Lucas Setastião C. Moradores R. Comunal 923425360 
07 António Botelho B.ENCIB Secretário     - 
08 Lando Miango M.Social.Alfabet. Coordenador 923728857 
09 Sebastião Malanga B. Nguanha Presidente         - 
10 Francisco Vemge B. ENCIB Presidente        - 
11 José Zanqui INFORSAMBILA Presidente       _ 
12 Francisco Mamntl AMCNK Secretário 924189964 
13 José Vanda Dom Bosco Membro 923344957 
14 António M. Neto  Igreja E.C Paz Diretor 923437058 
15  João M. Mateus Igreja C.P.A Ad. S. Coro  923248095 
16 Hortencio Esmeraldo Igreja C.P.A Secretário 912331902 
17 David Zinga C. Moradores      Sector. 61 P. Assembleia      - 
18 Ndulo Antonio  Centro de saúde Enfermeiro 923843992 
19 Mateus Domingos Centro de saúde   Enfermeiro 923848217 
20 Julio Pinguisa C. Moradores Presidente 912314310 
21 João Gonçalves Antonio C. Moradores Presidente 923773984 
22 Ernesto Bengue C. Moradores Secretário 923555564 
23 Antonio N. Zanbi C.M B. Paz Tesoureiro 923557293 
24 Victor Domingos Assoc. Cultural .Ana N Presidente 923752072 
25 Bernado G. Banda E. Juvenil Mulemba  Representante 912667754 
26  Batista Umba I. Kimpavita Representante 923605388 
27 Joana Pitra  Igreja Messiânica         -      - 
28  José Luís de Castro Assembleia de Deus Evangelista 923465885 
29 Costa Mendes Igreja Messiânica Membro - 
30 Ilidio Antonio Campo Igreja Evangélica dos Irmãos 

Ngola Kilunge 
Secretário 923335263 

31 Lucas Fernando Cabita Igreja Evangélica dos Irmãos 
Ngola Kilunge 

Membro 923219290 

32 Pedro Paz A.M.C.N.K Coordenador 924189964 
33 Domingos Garcia Adm Comunal Sambizanga Funcionário     - 
34 António de Oliveira AJANK Membro 923432947 
35 Bernardo G. Banda Igreja em Angola Membro 912667754 
36 Osvaldo A. da Silva Igreja B. Esperança Membro    - 
37 Carolina  Sebastião Gomes Jornal Luandese Membro 912221612 
38 Augusto José Samuel Igreja Metodista Unida Membro      - 
39 Daniel André Miala Adm. Comunal Mulemba 

Xangola 
Membro 923872192 

40 Matuzole Eduardo Almeida Igreja Adventista 7ª dia Ancião 9122455789 
41 Alfredo Joaquim  Igreja Católica  Catequista     - 
42 José Felisberto António  JIEA     - 923765425 
43 Luís Sosange Igreja Católica Leigo     - 
44 Isaac dos Anjos ADP Secretário 923478134 
45 Difuama Eduardo ADP Ancião 923855517 
46 Simão Oliveira IECA     - 923270020 
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Lista de Presença Workshop na Comuna Bairro Operário 

 
 

 
Nº Nome Instituição Função Contacto 
01 Francisco Lourenço Coelho Empresa Privada Gestor 923608329 
02 Maria de Lurdes Comissão de Moradores C. Prédio 33 923426159 
03 L. M. R. De Carvalho GPL Aposentado 923811157 
04 José Feliciano Marques Comissão e Moradores Presidente 923949612 
05 Jerónimo Luís  Adm. Comunal Chefe de Secção 923408220 
06 Johames Mubanga SF/6 Coordenador 923669251 
07 Barcas A.F. Mulenba Amor do Povo Jurista 923731591 
08 Fernando Silva    ?   ? 923478914 
09 Filomeno  Rodrigues D. 

Santos 
Angonave F. Publico 923962671 

10 Guilhermina A Rosário  C. Moradores Coordenadora 912373037 
11 Maria Elisa Marques C. Moradores   Coordenadora 923337852 
12 Luís Pascal  C. Moradores Coordenador 912408829 
13 Daiel G. C. Moradores Presidente 912408908 
14 Adriano Laurentino  Adm. B. Operario Vogal 923341434 
15  Maria da C.A Costa BNA ? Presidente 923790037 
16 Inácio Ambrig Neto C. Moradores Comandante B.O 923722169 
17 Joaquim Manoel da Costa C. Moradores Vogal 912528121 
18 Pedro Kinambuta S. F.F.P.M.V.A Presidente 912654788 
19 Isídro Mleiga    JURA- Unita    - 923499832 
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Lista de Presença Workshop na Comuna Sede Sambizanga 
 
 

 
Nº Nome Instituição Função Contacto 
01 António Jorge Fernandes Miss Madeira Presidente 381982 
02 Jorge Paulo Miguel Garcia C.J.P.D. Humanos C. Adjunto 923837730 
03 Nelson M. Muhongo C. Moradores Presidente 923591005 
04 Jorge Albino Jemisse C. Moradores 1º vogal 924073730 
05 Virgílio Bta Nzuanga AVMS Presidente 912417083 
06 Alfredo Alberto VIS Assist. Contabilista 923247276 
07 Valentina M. Almeida VIS Secretária 923619658 
08 Eduardo Manuel Baiona L.I.S Administrador 923211928 
09 Sandra A Gaspar  Igreja Bom Deus Membro 923532716 
10 Jahid de Souza C. Moradores Presidente 923504657 
11 Alves Marcelino K. K Igreja Evangélica 

Jerico 
Secretário 923212059 

12 Frederico Prata IADP Betel Cooperador 923777482 
13 Papi Zinga João Daniel Prosama S. Geral 923505678 
14 Cláudio Miguel D. João MPLA - Mota Representante 1º 

Secretario 
923819350 

15  Samuel Bernardo  Assoc. Mário 
Santiago 

Secretário Geral 923205012 

16 José Cabuço Vilola C.A.S. Membro 923753768 
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Lista de Presenças no Workshop Municipal  
 
Nº Nome completo Instituição Contacto 
01 Virgílio Baptista Nzuanga  Adm. M. Sambizanga  912417083 
02 Lucas Sebastião  C.Moradores Ngola Kiluanje 923425360 
03 Pedro J.Z.U. C. Moradores N.K Campismo 923931524 
04 Julio Celbino U.T. Sambizanga  923609353 
05 Fernando Sebo ----------------------------------- 923478914 
06 Jacinto José Bento Duarte              JMPLA 923291878 
07 Maria Adelaide dos Santos  Adm. Com. B. Operário  912201743 

923569215 
08 Gaspar Francisco Cubindama   Comissão de moradores  912622488 
09 Jane Diogo de Jesus  MINARS 912523332 
10 Jeremias Pedro M.Carvario  Fiscalização Municipal  912210406 
11 Jerônimo Luiz   Secretaria da Ad. do Bairro 

Operário  
923408220 

12 Mayau Armando Miguel  C. Moradores Ngola  Kiluanje  912410918 
13 Francisco Casimiro  ------------------------------------- 912664984 
14 Sebastião Malonga  C. Moradores Ngola Kiluanje -------------- 
15 Jorge Paulo Miguel Garcia  C.J.P.D Humanos  923837730 
16 Isidro Mleigo JURA- UNITA 923880124 
17 Filomeno Rodrigues Dias dos 

Santos  
Comissão de Moradores do Bairro 
Operário  

923962671 

18 Francisco Manuel  A M C N K 924189964 
19 Adalberto de Oliveira V. Ferreira  Secção Municipal da Educação  923621616 

 
20 Sarminho António Lindo Igreja Kimbanquista  923466252 
21 Marcelino Lucas Filipe Federação da Familia PMU  913362122 
22 Henrique José Lemos  Federação da Familia PMU ------------- 
23 Domingos H.Rufino Pepe Federação da Familia PMU -------------- 
24 Nelson M. L. Muhongo Comissão de Moradores  923591005 
25 Ricardo Cruz Camassa  Policia Nacional Comando da 2ª 

divisão  
923681801 

26 David Sousa C. Junior Comissão de Moradores 923504657 
27 Filipe Caetano S.Silva Presidente C. Moradores -------- 
28 Graciano A. Dalo Secção Municipal da Cultura 923628206 
29 Carlos Calumuamua C. Moradores Bairro Operário 923322460 
30 Manuel Antonio da Silva C. Moradores Bairro Operário 923952829 
31 Ana Marta D. G. Bartolomeu 4ª Conservatória 912243051 
32 Oliveira Junior MAPESS/ Adm. Municipal 923779479 
33 Arnaldo Pinto  F.N.L.A - Sede 912631530 
34 Honório A. M. Cirilo PRS ------- 
35 Domingos João Pedro   ----- 912459230 
36 Antonio Fauto P.  PRS 923649575 
37 Marcelino Lucas Filipe Federação da Familia PMU 912362122 
38 Luisa Rosário Dias Administração Comunal Ngola 

Kiluanje 
912227295 

39 Julio Samunge Secretário Municipal - Unita ------ 
40 Lucas Zumba Manenge PRS 923451211 
41 Adriano Lauristinho AMABÊO 923341434 
42 Pedro Raimundo Sofrimento ACAPC 923564913 
43 Johanes Muhanga Comissão de Moradores 923669257 
44 Fracisco V. B. Muhongo Comissão de Moradores ---- 
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45 Manuel Marcos Matadi Secção Municipal da Juventude e 
Desporto 

912365253 

46 Henrique D. Santos  INAC- Chefe de Secção 923469948 
47 José Zagi INFORSAMBILA ---- 
48 Ágata Fernanda Munjing  Centro de Saúde Dº A. Neto 923309318 
49 Joaquim Mário V. Sebastião Secção Municipal Habitação  912628284 
50 Carolina Sebastião Gomes Jornal Luandense 912221612 
51 Santo A. F. Thomas        ------ 923818640 
52 José Francisco B. Costa 1º Secretário do MPLA 912201466 
53 Adérito Mohamed LUPP 912511038 
54 Anteiro Sebastão Pedro ANGOP 923485605 
55 M ária Elisa Marcelino Comissão de Moradores 923337852 
56 Paulo V. J. Pascoal  EDEL 912243051 
57 Domingos Nimba Toco EDEL 923306343 
58 Monteiro Antonio Delegado Municipal da Saúde 912200478 
60 Ângelo Filipe EPAL – Empresa Publica 222445272 
61 A Lucas Rodrigues ELISAL 912519403 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 39



ANEXO 02 

 
A avaliação feita pelos participantes sobre o processo 

 
No final dos workshops os participantes fizeram uma avaliação do processo do 
planeamento participativo, que consistiu na intervenção de forma espontânea dos 
mesmos, em que deram as suas impressões sobre o processo.  
 

A seguir, apresentamos de forma resumida, as citações dos participantes.  
 

a. “ O workshop foi positivo na medida em que foram identificados os problemas 
com base na realidade da comuna” 

 
b. “A participação de todos no processo foi bastante oportuno” 

 
c. “Em primeiro lugar gostaria de agradecer a oportunidade que me foi dada em 

participar neste workshop, foi uma grande experiência” 
 

d. “Acções do género devem continuar, porque provocam desenvolvimento” 
 

e. “O workshop para mim foi realmente um exercício oportuno, na medida que 
envolveu vários extractos da comuna. Este é um aspecto construtivo para a 
comuna” 

 
f. “Acções do género devem ser feitas em outros municípios, que não tiveram 

esta sorte” 
 

g. “O workshop foi bom porque conheci muitas coisas novas, saio feliz e com a 
esperança de que prioridades definidas sejam levadas em consideração quando 
se estiver a desenhar o plano da comuna em particular, e do município em 
geral” 

 
h. “Foi negativo a ausência do Administrador da Comuna Ngola Kiluange, durante 

a realização do workshop. Na nossa opinião ele deveria acompanhar o processo 
do princípio ao fim, visto que tratamos de questões que podem definir o futuro 
da comuna”   

 
i. “Foi a primeira oportunidade que tivemos de reflectir e debater sobre a 

realidade da nossa comuna, de forma conjunta, isto é, governo e 
representantes de vários segmentos da sociedade”  

 
j. “Foi interessante, aprendemos mais, conhecemos mais pessoas, que apesar de 

vivermos no mesmo espaço, não nos conhecíamos”  
 

k. “Foi bom. Que fosse promovido mais vezes. Na próxima que tivéssemos 
matérias de apoio antes da realização do workshop”. 

 
l. “Foi bom conviver com outras pessoas. Planejar conforme planificamos é muito 

importante por reflectir a realidade. 
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m. “ O processo foi positivo, o nível de participação correspondeu as expectativas”. 
 

n. “ Cada um de nós deve se sentir responsável pelo plano do Município”. 
 

o. “ Cada um deve se sentir um Administrador do Município”. 
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ANEXO 03 
 

As prioridades e as suas respectivas fundamentações 
 
1. Segurança na Comuna 
Sem segurança, põe em risco a vida das pessoas. A população fica perturbada, e 
consequentemente aumenta a perda de valores.Com garantia de segurança, as 
pessoas tem um futuro menos preocupante.  
 
É preciso diminuir a delinquência infanto-juvenil e o tráfico de droga. Sem segurança 
não há tranquilidade na comuna. É preciso garantir a integridade do indivíduo. É 
preciso melhorar os serviços da polícia de forma a garantir a protecção da população.   
 
1.1. Aumentar mais unidades policiais 

Para melhorar o funcionamento da policia e cobrir toda área de jurisdição da 
Comuna, de forma a contribuir na segurança publica. 

 
 
2. Melhorar ordenamento urbano  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O desordenamento provoca a alteração na estrutura urbana do Município. O 
ordenamento garante maior eficiência dos serviços.  
a. Recuperar as ruas da Comuna 
 Evitará os engarrafamentos, o congestionamento e a danificação de viaturas. 
 

3. Diminuir o número de adultos sem registo 
É necessário que as pessoas sejam registada para que possam dá maior 
contribuição a sociedade.  
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Uma pessoa sem registo fica sem identidade, e consequentemente fica 
desenquadrada da sociedade, fica sem estudar, dificulta encontrar trabalho.Com o 
registo possibilita o controlo demográfico e o exercício da cidadania. 
 

4. Criança com o futuro promissor  
A criança precisa ter um ambiente melhor, de forma a evitar a delinquência infantil. 
É preciso garantir o futuro da criança, para que tenhamos adultos responsáveis. 
 

5. Diminuir a delinquência.  
É preciso ter maior responsabilidade dos cidadãos no seio da comunidade. As 
pessoas precisam ter mais segurança. 

      Evitará as frustrações nos jovens. Diminuirá o HIV. Facilitará a circulação de 
pessoas. 
 

6. Melhorar o sistema de recolha e tratamento de lixo. 
Se atingirmos este objectivo teremos menos doença e a nossa comuna ficará com 
outra imagem. 
 

7. Instituir o ensino médio na comuna 
Evitará os estudantes caminharem longa distância para estudar em outros locais e 
possibilitará aos que não têm condição financeira para pagar os valores elevados, 
cobrados pelas escolas privadas. Evitará os jovens a enveredar para delinquência. 
8. Aumentar as escolas do I, II e III nível 
Diminuirá o excesso de criança fora do sistema de ensino. A comuna se tornará 
mais formada e informada. 
 

9. Reduzir o desemprego 
Contribuirá para diminuir a delinquência, a desunião nas famílias, a prostituição 
que por sua vez diminuirá os casos de sida e outras doenças sexualmente 
transmissíveis. Ocupará o tempo livre dos jovens. 
 
9.1. Criar centros de arte e ofício 
Com uma formação profissional o homem terá mais facilidade de acesso ao 
emprego e por consequência poderá garantir o seu auto-sustento. 
 

10. Instalar um hospital Comunal 
Evitará mortes. Diminuirá a distancia a procura de hospitais. Facilitará o 
atendimento pelos médicos de especialidade. 
 

 
11. Aumentar a colaboração entre a ADM, as associações, igrejas, 

comissão de moradores e ONG.  
A união entre as organizações poderá contribuir para a solução de algumas 
situações na Comuna. 
 

12. Criar um mercado na Comuna 
Evitará as vendas em locais impróprios, diminuirá o desemprego e dará a 
comunidade o seu auto-sustento. 
 

13.  Melhorar o sistema de energia eléctrica 
A população estará bem servida de fornecimento de energia e contribuirá para 
diminuir a delinquência.  
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14.  Melhorar o sistema de distribuição de água 

 

Vai contribuir para diminuição das doenças. Sem água o povo não vive. Evitará 
acarretar água na cabeça. Possibilitará o acesso a água potável a toda 
comunidade. 
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ANEXO 04 
Análise das forças em Presença e as possíveis acções – Comuna Ngola Kiluange 

 
 

Forças Favoráveis
 

Acção a realizar 
 
Resp. 

 
Forças Contrarias 
 

 
Acção a realizar 

 
Resp. 
 

1 .Muitas famílias vivem 
de pequenos negócios. 

              ____  

2. Os moradores vão 
vender a longa distância. 

               _____  

3. Na comuna existem 
pequenas praças. 

             ______  

4. Existe vontade dos 
vendedores para 
contribuir. 

1. Sensibilizar os moradores 
para participar na 
construção do mercado. 

Comissão 
Comunal 

5. Na comuna existem 
locais apropriados 

2. Contactar administração 
local para atribuir o espaço. 

Comissão 
Comunal 

C
ri

ar
 u

m
  M

er
ca

do
 

6. É uma das prioridades 
do Governo. 

3. Contactar o Governo para 
negociar a construção ( 
autorizar o local e 
disponibilizar verbas) 

Comissões de 
moradores 

 
 
 
 
 
           ------------ 

 
 
 
 
 
     ---------- 
       

 

1. Os centros de saúde 
não têm capacidade de 
respostas para os casos 
graves e de internamento. 

 
          _____ 

 1. Falta de colaboração 
das empresas e das ONGs 
que actuam no local. 

1. Realizar encontro com as 
empresas e ONGs no sentido 
de sensibilizar para contribuir 
na construção do hospital. 

Adm. Comunal 

In
st

al
ar

 u
m

 h
os

pi
ta

l 

2. Existe espaço para a 
construção. 

1. Oficializar a cedência do 
terreno.            
             

Adm. Comunal 2. As empresas e outras 
instituições externas não 
demonstram interesse 
pelo assunto.  

2. Realizar conferência de 
doadores, convocando as 
empresas, embaixadas, 
bancos, igrejas e pessoas 
singulares; para debater sobre 
os problemas. 

Adm. Comunal 
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   3. Não existe vontade do 
governo para dar 
prioridade  a construção 
do hospital . 

3. Realizar um encontro com a 
Administração Comunal para 
discutir a situação e buscar 
alternativas para a solução. 

Comissão de 
moradores e 
Assoc. 

3. Existe pessoal técnico 
qualificado. 

2. Fazer o enquadramento 
do pessoal técnico 

Secção dos 
R.H da Secção 
da D. M. 
Saúde 

4. Os centros de saúdes 
existentes não estão 
devidamente 
apetrechados. 

 4. Realizar encontros com a 
secção municipal de saúde e 
Administração comunal para 
exigir o apetrechamento. 

Comissão 
Comunal 

4. Existe vontade da 
população para colaborar 
na construção.  

3. Sensibilizar a população 
para definir estratégia de 
colaboração  

Comissão 
Comunal 

 
       ---- 

 
        ----- 

 

 
1. Existe policia 
 

                   
            -----      

  
1. Não existe meio rolante 

 
1. Adquirir meios rolantes 

Comando da 
II divisão  

2. Existe vontade da 
população para colaborar 
com a polícia. 

1. Realizar encontro entre 
comando das esquadras e 
comissão comunal para 
discutir mecanismos de 
colaboração.    
 
2. Realizar encontros 
periódicos entre o comando 
das esquadras e comissão 
comunal para balanço das 
acções.   

Adm. Comunal
 
 
 
 
Comando das 
esquadras. 

2. Existem poucas 
unidades policiais 

2. Abrir mais unidades 
policiais, com localização mais 
próxima das áreas de risco. 

Comando da 
II divisão  

M
el

h
or

a 
pa

tr
u

lh
am

en
to

 p
ol

ic
ia

l. 

 
 
 
                             -------- 

3. Mal funcionamento da 
policia no patrulhamento 
(corrupção, instrução 
processual, detenções 
arbitrarias, abuso de 
poder) 

3. Realizar encontros entre a 
Adm. Comunal, a policia e as 
comissões de moradores para 
discutir possíveis soluções na 
tentativa de melhorar o 
funcionamento.  

Adm. Comunal 
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1. Existe motivação das 
Assoc. Igrejas, Adm. e 
ONGs para solução dos 
problemas da comuna. 

 
 
        -----  

 1. Falta de confiança entre 
ADM, associações, igrejas 
e ONGs. 

1. Realizar um encontro com 
as organizações da comuna 
para discutir sobre as origens 
das desconfianças e buscar 
alternativas pra ultrapassar. 

Assoc. Igreja 
e ADM 

2. As Associações, as 
igrejas e ONGs sempre 
participam das actividades 
da comuna. 

 
          -----  

 2. Pouca correspondência 
das associações e igrejas 
nos convites feitos pela 
ADM 

2.   

3. As associações 
existentes na comuna têm 
a iniciativa de realizar 
alguns projectos 
comunitários. 

             
           -----  

 3. Existem poucas 
organizações na comuna. 

3. Realizar campanhas de 
sensibilização para criar mais 
organizações na comuna. 

Comissões de 
moradores 

4. Mau funcionamento do 
conselho das organizações 
da sociedade civil. 

4. Realizar um encontro com 
as organizações da comuna 
para discutir os problemas e 
buscar soluções pra 
ultrapassar. 

Novo 
coordenador 

M
ai

or
 c

ol
ab

or
aç

ão
 e

n
tr

e 
a 

A
D

M
, A

ss
oc

. C
om

is
sã

o 
de

 M
or

ad
or

es
 e

 I
gr

ej
as

. 

4. Existe um conselho das 
organizações da sociedade 
civil. 

4. Realizar a eleição para 
eleger um novo coordenador 
para o conselho. 

Assoc. 
Igrejas e 
comissão de 
moradores. 

5. ? Não existe uma 
liga das organizações 
da comuna. 

Realizar um encontro para 
discutir sobre a criação da liga 
das organizações. 

Assoc. Igreja 
e ADM 

1. População  insatisfeita 
com o engarrafamento. 

 
 
       --------- 

 1. As obras que são 
realizadas são deficientes 
por causa da fraca 
fiscalização. 
 
 

1.Criar uma comissão para 
fazer o acompanhamento da 
obra e do trabalho da 
fiscalização. 
 
2. Realizar visitas de 
fiscalização da obra. 

Adm. Comunal 
 
 
Adm. Comunal 
e Comissão 
Comunal de 
moradores. 

R
u

as
 R

ep
ar

ad
as

 

2. Existem empresas de 
construção civil 
localmente( ENCIB, Soares 
da Costa, Mota Engil)  

1. Efectuar contactos com as 
empresas para negociar 
formas de colaboração. 

Adm. 
Comunal 

2. Fraca iniciativa da 
população. 

3. Promover campanha de 
tapa buracos.  

Comissão 
Comunal. 
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Adm. 
Comunal 

3. Fraco espírito de 
conservação por parte da 
população e de algumas 
empresas.   

4. Realizar reuniões com a 
população e empresas para 
responsabilizá-los pela 
conservação das ruas. 

Adm. Comunal 
e Comissão 
Comunal de 
moradores. 

3. Existe uma refinaria 
disposta em contribuir 
com o asfalto. 

2. Realizar um encontro com a 
refinaria para que as mesmas 
oficializem o seu desejo em 
colaborar 

    
1. Existência de músicos 
na comuna que podem 
contribuir. 

1. Realizar espectáculos para 
passar a mensagem através 
da música. 

Assoc. dos 
músicos. 

1. Ruas escuras. 1. Colocar postes de 
iluminação pública. 

Adm. Comunal 

2. Existência de 
instituições na comuna 
que podem contribuir para 
diminuir com a 
delinquência.. 

2. Realizar palestras sobre a 
delinquência. 

Igrejas, 
associações 
e C. de 
moradores. 

2. Não existe centro 
recreativo público.  

2. Promover um concurso 
público de exploração duma 
área para recreação e lazer da 
juventude. 

Adm. 
Comunal. 

3. Uso e abuso de bebidas 
alcoólicas. 

3. Realizar campanhas de 
sensibilização dos jovens para 
o não abuso das bebidas. 
 
4. Realizar um estudo de 
busca de alternativas para 
redução do alcoolismo. 

Igrejas e 
Comissão 
Comunal. 
 
Adm. Comunal 

D
im

in
u

ir
 a

 d
el

in
qu

ên
ci

a 3. Existência de alguns 
jovens com vontade de 
ajudar através da pratica 
do desporto.  

3. Dinamizar actividades 
desportivas. 

Grupo 
desportivo 
Leões 
bravos 

4. A maioria dos jovens 
está desocupada. 

5. Fazer um levantamento 
para identificar a zona de 
maior concentração de jovens 
desocupados, do nível de 
escolaridade e profissão. 
 
6. Encaminhar os jovens ao 
centro de emprego para a sua 
inscrição. 
 
7. Fornecer quites de trabalho 
para fomentar o emprego. 

Comissão de 
moradores. 
 
 
Adm. 
Comunal. 
 
 
Adm. Comunal 
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5. Exibição de filmes 
violentos. 

8. Dinamizar um processo de 
fiscalização efectiva para fazer 
cumprir a legislação em vigor. 

Secção 
municipal da 
cultura. 

6. Não existe infra-
estrutura desportiva. 

9. Construir campos 
desportivos. 

Adm. Comunal 

7. Não existe centro de 
reeducação.  

10.Criar centros de 
aconselhamento. 

Comissão de 
moradores, 
Associações e 
congregação 
religiosa. 

1. Há empresas que 
podem empregar pessoas. 

1. Contactar as empresas para 
negociar postos de trabalho. 
 
2. Fazer o acompanhamento 
dos candidatos inscritos. 

Centro de 
emprego. 
 
 
Centro de 
emprego. 

1.Falta de vontade política 
dos empregadores.  

1. Fazer a denuncia das 
empresas à Administração 
Comunal. 
 
2. Contactar as empresas para 
renegociar os casos 
encaminhados. 
 
3. Fazer denuncia das 
empresas à direcção provincial 
do MAPESs 

Centro de 
emprego. 
 
 
Adm. 
Comunal. 
 
 
Adm. 
Municipal. 

2. Faz parte das 
prioridades do Governo. 

            
           ----- 

 2. Fraca parceria entre o 
Governo e empresas 
privadas. 

4. Instituir encontros 
trimestrais entre Adm. 
Comunal e as empresas locais 
para reforço das parcerias. 

Adm. 
Comunal. 

D
im

in
u

ir
 o

 D
es

em
pr

eg
o 

3. Existe um centro de 
emprego e formação 
profissional. 

 
 
 
             ------ 

 3. Falta de recursos 
financeiros por parte da 
população impede a 
formação académica e 
profissional. 

 
 
         ------- 
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4. Falta formação 
profissional na maioria da 
população. 

5. Fazer a divulgação dos 
períodos de formação 
realizada pelo centro 
Integrado de emprego e 
Formação Profissional. 
 
6. Implementar outros cursos 
no centro Integrado de 
emprego e Formação 
Profissional.  
 
7. Fazer um levantamento 
para identificar a zona de 
maior concentração de jovens 
desocupados, do nível de 
escolaridade e profissão. 
 
 

Centro de 
emprego. 
 
 
 
 
Centro de 
emprego. 
 
 
Comissão de 
moradores. 

5. Dificuldade de acesso 
ao centro de emprego. 

8. Fazer um levantamento 
para identificar a zona de 
maior concentração de jovens 
desocupados, do nível de 
escolaridade e profissão. 
 
9. Encaminhar os jovens ao 
centro de emprego para a sua 
inscrição. 
 
10. Fornecer quites de 
trabalho para fomentar o 
emprego. 

Comissão de 
moradores. 
 
 
Adm. 
Comunal. 
 
 
Adm. 
Comunal. 

M
el

h
or

ar
  

a di
st

r
ib

1. Existe lugar para 
construção de cabina 
eléctrica.  

         ----- ----- 1. Rede eléctrica publica 
insuficiente. 

1. Nas reunião de concertação 
entre a Adm. Municipal, EDEL, 
e comissão de moradores 

Adm. 
Municipal. 
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2. Existe uma comissão 
para montagem de P.T. 

1. Fazer levantamento das 
área e encaminhar para o 
órgão competente. 

Comissão 
Comunal. 

3. Faz parte das 
prioridades do Governo. 

2. Realizar uma reunião de 
concertação para definir a 
montagem do P.T. 

Adm. 
Municipal 

4. A população está 
disposta a contribuir na 
construção das cabinas. 

3. Fazer a sensibilização dos 
munícipes para contribuição 
financeira. 

Comissão de 
Moradores 

apresentar o plano de 
necessidade. 

       
1. Existem lugares para a 
construção de fontenários. 

1. Fazer um levantamento dos 
locais apropriados. 

Comissão de 
moradores. 

1. Fraca efectivação do 
plano por parte do 
Governo 

1. Realizar um encontro de 
concertação entre Adm. 
Comunal, D.W, empresas 
privadas, EPAL e Assoc. dos 
Comités de Água para 
encontrar alternativas para a 
execução do plano. 

Adm. 
Comunal. 

2. Existe a ONG D.W na 
zona que podem apoiar. 

2. Elaborar um indicando as 
zonas necessárias ( Nguanha, 
Giomor(?) e fazer o seu 
encaminhamento. 

Assoc. Dos 
Comités de 
água. 

2. Canalização 
insuficiente. 

2. Fazer o levantamento da 
canalização existente. 
  
 
3. Elaborar um plano de 
reabilitação. 
 

Comissão de 
moradores 
 
Adm. Comunal 

M
el

h
or

ar
 a

 d
is

tr
ib

u
iç

ão
 d

e 
ág

u
a 

po
tá

ve
l  

3. A população consome 
água não potável. 

             ___      ____ 3. Fraca colaboração da 
população. 

4. Sensibilizar a população 
para colaborar. 

Comissão de 
moradores 
Assoc. dos 
Comitês de 
Água  

M el h
o ra

1. Existência de foco de 
lixo 

          ______   _____ 1. Fraca transportação 
recolha do lixo. 

1. Fazer denuncia dos locais 
onde não há recolha. 

Comissão de 
moradores. 
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2. A população está 
consciente que o lixo 
causa epidemia. 

          _______   _____ 2. Falta de contentores 
para depositar o lixo. 

2. Fazer um levantamento dos 
locais apropriados. 
 
3. Solicitar contentores para 
os locais identificados. 

Comissão de 
moradores. 

3. Existem empresas que 
podem apoiar. 

1. Realizar uma reunião com 
as empresas para definir 
estratégias de colaboração de 
combate ao lixo. 

 Adm. 
Comunal 

3. O Governo não 
disponibiliza materiais 
para a população ajudar 
na limpeza. 

4. Distribuir materiais ( carros 
de mão, pás, enxadas, etc..) 
para a população contribuir na 
limpeza. 

Adm. Comunal 

4. Existe programa do GPL 
para combater o lixo. 

2. Acompanhar a 
implementação do programa. 

Comissão de 
moradores. 

 

5. Existe vontade da 
população para contribuir 
no combate do lixo. 

3. Reunir com a população 
para definir estratégias de 
apoio. 
4. Fazer denuncias das 
irregularidades. 

Comissão de 
moradores 

 

6. Existe um regulamento 
em nível do GPL para 
despejo e recolha do lixo. 

4. Dar conhecer a população . 
Fazer a fiscalização 

Comissão de 
moradores 

 

  

1. Existe crianças e 
adultos fora do sistema de 
ensino e com vontade de 
estudar. 

          _____  1.As escolas construídas 
não estão apetrechadas. 

1. Fazer um levantamento de 
todas escolas não 
apetrechadas. 
Apresentar o plano de 
apetrechamento para a Adm. 
Comunal 

Comissão de 
pais e 
encarregados 
da educação. 

A
u

m
en

ta
r 

o 
n

u
m

er
o 

de
 e

sc
ol

as
 d

o 
I,

 I
I,

 
II

I 
n

ív
ei

s 

2. A construção de escola 
é uma prioridade do 
Governo. 

1. Apresentar um plano de 
necessidade de construção 
junto do Governo Provincial 

Adm. 
Comunal. 

2. A população não vela 
pela conservação das 
escolas existentes. 

2. Constituir equipas de 
fiscalização. 
Fazer palestras com os alunos 
sobre os direitos e deveres. 

Comissão de 
pais e 
encarregados 
da educação. 

 54 



3. Existe ONGs que podem 
apoiar( DW). 

2. Elaborar um projecto para 
apresentar a ONG. O projecto 
deve ser acompanhado com a 
assinatura dos moradores. 

Comissão 
mista ( 
Governo 
Comunal e 
representan
te da S.C 

4. Existe vontade da 
comissão de moradores e 
dos encarregados de 
educação para contribuir. 

3. Realizar um encontro entre 
comissão de bairro e 
encarregados de educação 
para definir estratégias de 
colaboração. 

Comissão de 
moradores 

5. Existe local apropriado 
para construção de 
escolas do I, II, III nível. 

4. Reunir com o governo para 
apresentar a proposta de 
locais( E.T.P. Bairro da Paz e 
F. Lagosta).      
Solicitar do Governo a 
autorização do espaço.   

Comissão de 
moradores 

3. A gestão centralizada - 
GPL. 

                  
                  
 
         ------ 

 

É uma prioridade do 
Governo 

           
 
    ???? 

 A fraca união entre a 
Administração Comunal, 
as igrejas, comissão de 
moradores e associações. 

 
       ???? 

 

Existem ONGs que podem 
apoiar. 

       ???  

Existe vontade e desejo no 
seio da população. 

       ????  

Já existe um local
apropriado para a 
construção ( E.T.P. Bairro 
da Paz e F. Lagosta).      

         ???? 

 

 

Im
pl

em
en

ta
r 

o 
en

si
n

o 
m

éd
io

 

Existe mais 1000 jovens 
fora do ensino médio. 

           ____  

Gestão financeira do GPL 
centralizada. 

 
 
         ???? 
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           ???   Salário da função publica 
não compatível.  

                ????  
D

im
in

u
ir

 a
 c

or
ru

pç
ão

 
n

os
 s

er
vi

ço
s 

pú
bl

ic
os

. 
 

 
           ????   Atraso no pagamento do 

salário. 
               ????  

 
 
 
 

 
Analise das forças em Presença e as possíveis acções – Comuna Sede 

 
 

Forças Favoráveis
 

Acção a realizar 
 
Resp. 

 
Forças Contrarias 
 

 
Acção a realizar 

 
Resp. 
 

1. Há força de vontade 
entre as Instituições em 
colaborar. 

1.Fazer um levantamento 
das instituições existentes. 
 
2. Realizar um encontro 
para definir a estratégia de 
colaboração.  

C.Moradores
 
 
Adm.Munici
pal 

1. Falta de comunicação entre 
as Instituições 

1. Nos encontros com as 
instituições para definir as 
estratégias de colaboração, 
aproveitar a oportunidade 
para discutir formas de 
melhorar a comunicação.   

 

 
Fo

rt
e 

co
la

bo
ra

çã
o 

en
tr

e 
as

 
In

st
it

u
iç

õe
s 

2.Existência de muitas 
instituições religiosas e 
associativas 

3.Fazer um levantamento 
das instituições existentes. 
 
4. Realizar um encontro 
para definir a estratégia de 
colaboração. 

C.Moradores
 
 
Adm.Munici
pal 

2. Fraca colaboração entre as 
associações e a Administração 
Municipal. 

2. Idem actividade 1, acima.  
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3. Algumas instituições 
ajudam  resolver alguns 
problemas 

 
       /////// 

       /////// 3. Instituições actuam de 
forma individualista. 

3. Idem actividade 1, acima.  

1.È prioridade do Governo  
 

 1. Verbas não cabimentadas 
pelo GPL 

  

2. Planificação de 
Projectos??? 

            
 

 2. Pagamentos em atraso   

3. Perspectivas das 
autarquias???  

     

4. Fraco controlo e 
fiscalização??? 

     

D
es

ce
n

tr
al

iz
aç

ão
 d

a 
A

dm
in

is
tr

aç
ão

 G
.P

.L
  

5. Obras iniciadas e não 
acabadas??? 

     

1. Existência duma 
comissão de DH na 
Paróquia de S. José da 
Nazaré 

1. Dinamizar um processo 
de divulgação e 
sensibilização.  

Comissão 
dos .D.H 

1. Não conhecimento de todos 
da existência da comissão de 
DH da paróquia de S. José 

1. Dinamizar um processo de 
divulgação e sensibilização. 

Comissão D.H 
Paróquia S. José 

2. Existência de ONGs  
(GOAL e VIS) na sede da 
comuna 

2. Programar palestra e 
realizar contactos com as 
instituições para a sua 
efectivação.   

Adm. 
Municipal 

2. Inexistência de um 
Programa do Governo sobre 
esclarecimento das leis 

2. Elaborar um programa. 
 
 
3.Fazer circular as publicações 
sobre as leis aprovadas 
através das comissões de 
moradores e associações. 
 
4. Criar uma área de consulta. 

Administração 
Municipal. 
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3.É do interesse do 
Governo 

       
         //// 

 
///// 

3. Fraca aliança com outras 
Instituições de Direito e a 
população local 

5. Fazer um levantamento das 
instituições existentes. 
 
6. Realizar um encontro para 
definir a estratégia de 
colaboração. 
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4. Desrespeito das autoridades 
pelas Leis  

7. Procurar ter conhecimento 
das leis. 
 
8. Fazer denuncia junto do 
Procurador da republica no 
Município. 

 
Cidadãos. 

5. Pouca informação do 
cidadão para respeitar e saber 
as leis. 

9.Fazer circular as publicações 
sobre as leis aprovadas 
através das comissões de 
moradores e associações. 
10. Criar uma área de 
consulta. 
11. Dinamizar um processo de 
divulgação e sensibilização. 

Administração 
Municipal 
 
 
Comissão D.H. 

1.É uma prioridade da 
Administração.  

1. Implementar o projecto. Adm. 
Municipal 

1. Fraco acesso de espaço. 1. Continuar com o trabalho 
iniciado de busca de 
alternativas para facilitar o 
acesso. 

Administração. 

2. Existe recurso 
Financeiro para compra de 
livros. 

1. Adquirir os livros Administraç
ão. 

In
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ar
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3. Estudantes leitores  
        /////// 

 
   ///// 

2. Fraca colaboração da 
população em aderir o 
projecto.   

2. Sensibilizar os moradores 
sobre os benefícios do 
projecto. 

C. Moradores 
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1. Há centro de emprego 
fora da comuna 

1.Fazer a divulgação dos 
períodos de formação 
realizada pelo Centro 
Integrado de Emprego e 
Formação Profissional. 
 
2.  Criar mecanismo para 
facilitar o acesso dos 
candidatos . 
 
             

Centro de 
emprego 
 
 
 
 
 
Adm. 
Municipal 

3. Não existe centro de 
emprego na comuna. 

1. Criar mecanismo para 
facilitar o acesso dos 
candidatos onde existe. 
 
 

centro 
Integrado de 
Emprego e 
formação 
profissional 

2. É uma prioridade 3. Idem actividades acima. Centro de 
emprego 

Im
pl

em
en

ta
r 

ce
n

tr
o 

de
 a

rt
e 

e 
of

ic
io

 

3. Há muitas pessoas sem 
emprego 

 
       ////// 

       ////// 

3. Há pouca divulgação do 
centro de formação 
profissional D. Bosco. 

2. Fazer uma maior divulgação 
para que o centro se torne 
mais conhecido.  

Centro D. Bosco 

Fa
ci
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ar
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o 

1. Existem empresas (  
Panga-Panga, Angolauto) 
e estabelecimento 
comerciais. 

1. Contactar as empresas e 
os estabelecimentos 
comerciais (D.R.H) para 
negociar postos de trabalho. 

  
Administraç
ão 
Municipal. 

1. Fraca formação profissional 1. Criar centros de arte e 
ofício. 
 
2. Negociar com o Centro D. 
Bosco para facilitar o acesso 
dos candidatos. 

Adm. Municipal 
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2. Falta de transparência no 
recrutamento 

 
3. Fazer a denuncia das 
empresas a Administração 
Comunal. 
 
4. Contactar as empresas para 
renegociar os casos 
encaminhados. 
 
5. Fazer denúncia das 
empresas a direcção provincial 
do MAPESS.   

 
Centro de 
emprego. 
 
 
Adm. Municipal 
 
 
Adm. Municipal 

 

1. Elevado nº de partos 
assistido em casa 

     
 
        ////// 

 
 
        ////// 
 
 

1. Fraco emprenho do 
Governo central em 
concretizar o projecto. 

1. Fazer o levantamento dos 
projectos em carteira. 
 
2. Fazer a divulgação dos 
projectos existente que está 
em carteira. 
 
3.Pressionar o Governo para a 
sua execução.  
 

Secção M. 
saúde,  
 
 ADM. Municipal 
 
 
ADM Municipal 

2. Elevado nº de mulheres 
grávidas sem fazer 
consulta pré-natal 

 
 
              ////// 

 
 
        ////// 
 

 I
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3. Mulheres grávidas em 
idade menor 

 
              ////// 

 
        ////// 

2. Baixo orçamento atribuído à 
saúde e a delegação municipal 
de saúde. 
 
 
 
 
 
 

4. Fazer com que o governo 
cumpra com os parâmetro 
definidos pela OMS. 
 
 
 
 
 
 

Conselho do 
Município.  
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4. Faz parte da prioridade 
do governo 

1. Disponibilizar a verba e 
executar o projecto 
 

GPL e 
Ministério 
da saúde 

1. A população percorre 
longas distâncias a 
procura de hospitais 

 
         ////// 

 
     ////// 

1. Falta de uma boa gestão 
planificada e participativa por 
parte do GPL e do Ministério 
da saúde. 

1. Fazer uma proposta para 
que o planeamento provincial 
seja com a participação dos 
municípios.  

Adm. Município. 

2. Existem ONGs na 
comuna que podem ajudar 
(VIS,PROSAMA) 

1. Fazer contacto com as 
respectivas ONGs para 
definir os possíveis apoios. 
 
     

Adm. 
Municipal 

In
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3. Faz parte da prioridade 
do Governo. 

2. Fazer o levantamento dos 
projectos em carteira. 
 
3.. Fazer a divulgação dos  
projectos existente que está 
em carteira. 
 
4.Pressionar o Governo para 
a sua execução.  
 

Adm. 
Municipal 
 
 
 
 
 
 
Conselho do 
Município 

2. O orçamento atribuído ao 
ministério da saúde é baixo. 

2. Fazer com que o governo 
cumpra com os parâmetros  
definidos pela OMS. 

Conselho do 
Município 

A
u
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º 
de

 
m
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o 

1. A população percorre 
longa distância a um 
encontro de hospital com 
médico. 

 
 
       ////// 

 
 
///// 

1. Os equipamentos dos 
centos de saúde são 
suficientes.. 

1. Fazer o levantamento das 
necessidades dos centros de 
saúde existentes. 
 
2. Solicitar a aquisição dos  
equipamentos identificados. 
 
3. Fazer o controlo da 
satisfação dos equipamentos 
solicitados. 

Administradores 
do centro. 
 
Secção 
Municipal. 
 
Adm. Municipal.  
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2. Não existe médico 
especialista nos centros 
existentes. 

1. Recrutar médicos 
especialistas 

 Delegação 
Municipal da 
saúde.  

3.Existem várias doenças 
que merecem tratamentos 
especiais na comuna. 

             
        ////// 

        ////// 

4. Existem centros 
médicos 

 
        ////// 

        ////// 

2. Fraca remuneração dos 
médicos e outras condições. 

4- Aumentar os salários. 
 
 
5. Melhorar as condições de 
trabalho. 

Ministério da 
saúde 
 
Ministério da 
saúde 
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1. Existe a lei que 
regulamenta os direitos e 
os deveres do ser 
humano. 

 
 
                 ////// 

 
 
        ////// 

1. Não cumprimento das leis 
por parte das autoridades 
policiais. 

1. Identificar os casos de 
violação dos D. H e fazer a sua 
denuncia à comissão de 
direitos humanos e 
congregações religiosas. 
 
2. Proceder a tramitação legal 
dos casos denunciados ao 
procurador ou inspeção do 
comando da policia. 
 
 
3. Aplicar sanções. 

Munícipes. 
 
 
 
 
 
C. Direitos 
Humanos, 
Igrejas e 
Sociedade civil  
 
Inspeção do 
Comando e 
procurador da 
republica local. 
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2. Existência de corrupção nos 
órgão da policia. 

4. Fazer denuncia pela 
população. 
 
5. Melhor os mecanismos de 
fiscalização e controle nos 
órgão da policia nacional para 
torná-los efectivos. 
 
 

Munícipe lesado. 
 
Inspecção do 
comando.  

2. Existem organizações 
que podem contribuir 
(comissão de direitos 
humanos, Goal, igrejas) 

1. Realizar formação sobre 
direitos humanos no seio da 
polícia. 

Comissão de 
direitos 
humanos, 
Goal, 
igrejas. 

3. Fraco empenho da 
inspecção da policia. 

 6. Criar uma dinâmica para 
que as denuncias sejam mais 
actuante.  

Comando da 
policia.  

 

      

  1.  Existe terreno para 
construir, já oficializado..    

1. Materializar a construção. 
       

Secção 
Municipal da 
educação. 

1. A não materialização dos 
planos do Estado por 
indisponibilidade de verba. 

 1. Pressionar através de 
políticas de influência para 
disponibilizar as verbas.  

Adm. 
Municipal. 
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 2. Existe recurso humano 
(professores) 

2. Recrutar os professores 
por concurso público. 

Secção 
Municipal da 
educação. 

 
         ////// 

            
        ////// 

 
////// 

1. Existe espaço para 
realizar as aulas. 

1. Oficializar o espaço para 
realizar as aulas. 

Adm. 
Municipal 

1. Falta de voluntariados.          /////          ///// 

A
ce
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o 

a 
A
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2. Existem alfabetizadores 
preparados. 

2. Recrutar os
alfabetizadores e celebrar 
contratos.  

 Secção 
Municipal da 
educação. 

2. Pouco interesse do grupo 
alvo. 

1. Realizar campanha de 
sensibilização. 

C. Moradores, 
Igrejas e 
Assoc.  
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3. Existem recursos
financeiros por parte do 
Estado para remunerar os 
alfabetizadores. 

 3. Fazer um levantamento 
do grupo alvo. 
 
4. Elaborar um programa de 
alfabetização de acordo com 
o levantamento feito e 
efectivar a sua execução.  

C. 
moradores 
 
Secção 
municipal da 
educação. 

4. Existem parceiros
sociais interessados pela 
questão( ONG, igrejas, 
associações e empresas). 

 5. Realizar encontro com o 
objectivo e promover uma 
integração entre as 
instituições e traçar 
estratégias para apoiar na 
alfabetização. 

Adm. 
Municipal. 

3. Falta de divulgação das 
campanhas de alfabetização. 

2. Criar programa de 
divulgação através dos meios 
de comunicação social., de 
planfetos, etc. 

C. Moradores 
Assoc. 
Igrejas. 

         
 
 
 
          //// 

           
 
 
         //// 

           
 
 
    /// 

           
 
 
        //// 

           
 
       //// 

           
 
 
    //// 
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1. Fraco abastecimento de 
energia eléctrica. 

 
          //// 

 
//// 

1. Valor elevado dos 
contratos. 

    
        ////// 

 
//// 
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2. Existência de política de 
prioridade de instalação 
de PT nas zonas 
suburbanas.   

1. Definir as área
prioritárias. 

 Comissão de 
energia. 

 
2..  Instalar Pts na Comuna. 
 
3. Reabilitar a rede elétrica . 

 
EDEL 
 
EDEL 

2. Ligações anárquicas. 1.Fazer o levantamento das 
casas com ligações anárquicas 
e comunicar a comissão de 
energia local. 
 
2. Fazer denuncia dos casos 
junto da Edel. 
 
3. Aconselhar os casos 
detectados para fazer a sua 
legalização.  
 
4. Fazer o corte dos casos 
renitentes.  

C. Moradores. 
 
 
 
Comissão de 
energia. 
 
Comissão de 
energia. 

3. Existe uma comissão de 
energia . 

4. Fazer o registo dos 
consumidores e clientes. 
 
5. Fazer o encaminhamento 
dos consumidores sem 
contrato para fazer a sua 
legalização.   
 
6. Controlar a qualidade de 
energia. 
 
7.Dar conhecer a Edel a 
situação da energia. 
 
8. Fazer o levantamento das 
facturas e distribuir aos 
consumidores. 
  

Comissão de 
energia. 

3. Existência de posto de 
contrato ambulante. 

9. Criar condições para o 
programa de contrato
ambulante.

 
Comissão de 
energia. 

3. Não instalação de 
contadores eléctrico. 

5. Instalar contadores 
eléctricos. 
  

Edel 
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1. Existe muito lixo na 
Comuna. 

1. fazer um levantamento 
das áreas com foco.      
 
2.Comunicar a Elisal sobre 
os focos existentes. 

 
3.Fazer um programa de 
recolha do lixo.  
 
4. Dar conhecer o programa 
aos munícipes.   
 
5. Fazer o acompanhamento 
do programa.     

 C. 
moradores 
 
 
 
Adm. 
Municipal 
 
Elisal 
 
C. 
Moradores 
 
C. 
Moradores 

1. Falta de meios para retirar 
o lixo. 

1. Adquirir meios e fornecer a 
comissão de moradores. 

. 

2.Existem muitas doenças 
por causa do lixo. 

               ///       /// 2.  Difícil circulação dos carros 
para recolha do lixo. 

2. Fazer a terraplanagem, 
nivelamento e compactação 
das ruas terciária, de forma 
periódica.  

ADM. 
Municipal 
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3. Faz parte da prioridade 
do Governo. 

6. Criar locais apropriados 
para depositar o lixo. 
 
7.Colocar contentores. 
 

ADM. 
Comunal. 

3. Não priorizam a recolha de 
lixo na comuna. 

3. . fazer um levantamento 
das áreas com foco.      
 
4.Comunicar a Elisal sobre os 
focos existentes. 

 
5.Fazer um programa de 
recolha do lixo.  
 
6. Dar conhecer o programa 
aos munícipes.   
 
7. Fazer o acompanhamento 
do programa.     

ADM. 
Municipal 
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4. Existe vontade das 
pessoas para colaborar . 

8. Criar grupos de limpeza 
por sectores. 
 
9. Realizar uma reunião 
entre a Adm. municipal e os 
grupos para defin
estratégias de colaboração. 

ir  

 
10. Distribuir de forma 
atempada o calendário de 
intervenção.    

Comissão de 
Moradores. 
 
Adm. 
Municipal. 

 
 
Elisal 

4. Falta de segurança dos 
trabalhadores da limpeza no 
período nocturno. 

8. A polícia nacional deve 
garantir a segurança dos 
trabalhadores.  

Comando da 
II divisão  

1. As pessoas vão a busca 
de água a longa distancia. 

        //// ///// 1. Indisponibilidade financeira 
para melhorar o sistema de 
distribuição de água.  

1. Pressionar aos órgãos 
competentes para a 
disponibilização da verba. 

ADM 
Municipal 

2. Existem chafarizes
inoperantes. 

 1. Reabilitar os chafarizes 
existentes. 

A. Municipal 2. Mau uso e gestão dos 
chafarizes. 

2.Reorganizar os comités de 
água. 
 
3. Criar mecanismo para tornar 
os comités mais actuante.  

C. Moradores 
 
Adm. 
Municipal 
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a 3. As pessoas consomem 

água de má qualidade 
(cisterna). 

1.Fazer o controlo das 
viaturas cisternas que
vendem água a população. 

 
C. 
Moradores 

 
2. Fazer o levantamento da 
e dos tanques que vendem 
água população.  
 
3. Controlar a qualidade dos 
tanques e cisternas.            

3.Casas construídas por cima 
das canalizações. 

1. Materializar o plano de 
urbanização do Município. 

Adm. 
Municipal 

M
el

h
or

ar
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lic
ia
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to
. 1. Existência de

patrulhamento noturno. 
          //// //// 1. Patrulhamento reduzido. 1. Colocar mais efectivo na 

comuna com melhores 
condições de trabalho e 
segurança.  

Comando da 
II divisão. 

 67 



2. Existe a esquadra e o 
comando da II divisão. 

       /// /// 2.O numero de esquadra não 
é suficiente. 

1.Identificar áreas propensas a 
criminalidade e informar a 
policia.  

 
2. Aumentar o número de 
esquadra. 

Comissão de 
moradores. 
 
Comando da 
II divisão. 

3. A existência de becos não 
contribui para a resolução do 
problema. 

3. Fazer o levantamento dos 
becos. 
  
 
4. Fazer um estudo de 
melhoramento dos becos. 
 
 

Comissão de 
moradores. 
 
Adm. 
Municipal 

3. Existe giro diurno e 
nocturno de viatura e 
apeado. 

1. Elaborar um roteiro do 
giro e dá conhecer aos 
vigilantes das comissões de 
moradores e assembleia de 
condóminos  

Comando da 
2 divisão. 

4. Fraca colaboração por parte 
da população. 

5. Realizar encontros 
periódicos entre o comando da 
polícia e comissão para definir 
plano de colaboração. 

Comando da 
policia. 

1. Existe uma
conservatória no 
município. 

           //// /// 1.Existe muita burocracia por 
parte dos funcionários das 
conservatórias. 

1. Encontrar alternativas de 
desburocratização, de forma a 
facilitar o registo.  

IV 
Conservatória 
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2. A população estar 
disposta a co-participar. 

1. Fazer campanha de 
sensibilização sobre a
importância do registo. 

 
Comissão de 
moradores e 
igrejas. 

2.Pouca preocupação por 
parte dos Pais e dos 
encarregados de educação.  

2. Fazer campanha de 
sensibilização. 
 
 
3. Contactar o INAC e juizado 
de menor para apoiar na 
resolução do problema. 

Comissão de 
moradores e 
Igreja. 
 
Comissão de 
moradores e 
Igreja. 
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3.O número de conservatória 
é reduzido. 

4.Fazer um estudo das áreas 
mais carentes e definir o local 
para construção, através duma 
comissão constituída por INAC, 
MINARS, Promoção da Mulher, 
saúde e conservatória.  
 
 5. Informar o ministério da 
justiça sobre a necessidade de 
aumentar o numero de 
conservatória. 

Adm. 
Municipal. 
 
 
 
 
 
Adm. 
Municipal. 

3. Há organizações que 
podem ajudar (Unicef,
Sonangol, Odebrecht) 

 
2. Realizar reuniões com as 
instituições no sentido de 
buscar apoios de incentivos 
de realização de campanhas.

Adm. 
Municipal 

4. É muito elevado o valor que 
cobram para fazer o registo. 

6. Negociar com os órgãos de 
direito da justiça para 
encontrar mecanismo de 
subvenção das despesas de 
registo para pessoas carentes. 

Adm. 
Municipal. 

1.Há espaço para
construir. 

 1.Identificar os locais e 
informar secção do MINARS. 
 
2. Agilizar a construção. 

C. 
Moradores 
 
Adm. 
Municipal 

1. Pouca informação por parte 
da população sobre a 
importância dos PICs e PECs. 

1.Realizar campanha de 
sensibilização sobre a 
importância dos PICs e PECs. 

Comissão de 
moradores e 
Igrejas. 

2. Há pessoas qualificadas 
para funcionar nos PICs e 
PECs. 

3. Fazer o contrato de 
trabalho a base de concurso.

Secção do 
MINARS 

3. Existem muitas crianças 
na rua sem local para 
brincar. 

4. Fazer um levantamento 
de forma a elaborar o plano 
de necessidade.  

C. oradores 
e igrejas 

4. Existe vontade dos pais 
para ajudar na construção.

5. Realizar um encontro com 
os pais para informar sobre 
o plano da construção e 
negociar as formas de apoio 
na construção. 

Comissão de 
moradores. 
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5. Existe interesse das 
instituições de direito. 

6. Disponibilizar a verba e 
implementar o plano. 

MINARS      

2. Pouca materialização dos 
projectos elaborados. 

2.Disponibilizar verbas para o 
efeito. 
 
3. Criar uma comissão para 
fiscalização dos projectos. 

Adm. 
Municipal. 



1. Há meios de transporte 
por parte da Adm.
Municipal. 

          //// 
         

     //// 
1. Inexistência de uma Adm. 
Comunal. 

1. Criar uma estrutura a nível 
da comuna. 

Adm. 
Municipal. 

2. Existem vias de acesso.        ////     /// 2. Fraco intercambio entre as 
organizações da comuna. 

2. Tornar mais eficiente a 
comissão de moradores. 
 
3. Realizar encontros entre as 
organizações da comuna para 
reforçar a unidade. 

Comissão de 
Moradores. 

3. Muitos problemas que a 
população enfrenta e que 
a ADM. Tem que tomar 
conhecimento. 

 
      //// 

 
  /// 

M
ai

or
 a

pr
ox

im
aç

ão
 e

n
tr

e 
a 

A
D

M
. 

M
u

n
ic

ip
al

 e
 a

 p
op

u
la

çã
o.

 

4. Há colaboração da 
polícia para segurança do 
Administrador. 

      
      //// 

 
    /// 

3. As visitas feitas pela Adm. 
Municipais são para questões 
específicas. 

4. Criar um plano de visita 
trimestralmente. 
 

Adm. 
Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 

Analise das forças em Presença e as possíveis acções – Comuna do Bairro Operário 
 

V
en

d
a 

em
 

lo
ca

i
s 

 
Forças Favoráveis

 
Acção a realizar 

 
Resp. 

 
Forças Contrarias 
 

 
Acção a realizar 

 
Resp. 
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1. Existe um espaço 
físico ( Beato Salú).  

  1. Materializar o 
projecto existente 
(construção do Beato 
Salú). 

Adm. 
Municipal 

1. Desrespeito pelos 
vendedores às ordens 
e orientações da 
administração local. 

1Aplicar sanções de 
acordo com o 
regulamento das 
transgressões 
administrativas.  
 
2. Instruir processo 
judicial a todos 
vendedores 
reincidentes.  

Secção da 
fiscalização. 
 
 
 
 
Comando da 
II divisão. 

2. Existem
vendedores 
ambulantes.  

 2. Fazer o 
levantamento dos 
vendedores para 
identificação. 

 
3. Fazer a sua devida 
colocação nos mercados 
existentes.  
 
4. Negociar com os outros 
municípios a transferência 
dos vendedores 
residentes nos referidos 
municípios.   
 
 

Comissão 
de 
moradores.
 
 
Adm. 
Comunal 
 
Adm. 
Municipal 

2. Falta de higiene 
nos locais de venda 

3.Criar um regulamento 
interno de limpeza e 
higiene do mercado. 
 
4. Fazer a sensibilização 
aos vendedores para 
manter limpo e asseio 
os locais de venda. 
 
5. Aplicar sanções de 
acordo com o 
regulamento do 
mercado. 

Adm. Do 
mercado 
 
 
 
Adm. Do 
mercado 
 
 
Adm. Do 
mercado 
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1.Fazer um levantamento.
 
 
 
2. Fazer a análise do 
levantamento para 
identificar as 
possibilidades.  
 
3- Construir os 
fontanários nos locais 
viáveis.  

Comissão 
de 
moradores 
 
Epal 
 
 
 
 
Epal 
 

1.Indisponibilizacáo 
de verbas para o 
efeito. 

1. Pressionar junto dos 
órgãos competentes a 
sua disponibilização.  

 1. Existem espaços para 
construção de 
fontenários. 

    2. Falta de
conservação dos 
fontanários existentes.

 2. Sensibilizar a 
população sobre os 
cuidados com 
fontanários 
 
3. Controlar o 
funcionamento dos 
fontenários. 

Comissão de 
moradores 
 
 
Comissão de 
moradores 

M
el
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 d
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u
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 d
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u
a 
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s 
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2. Faz parte da agenda 
da administração local. 

4.  Buscar apoios de 
todas forças possíveis 
para concretização do 
programa da Adm. 
Comunal.             

Adm. 
Comunal 

3. Fraca interligação 
entre os comités de 
água, comissão de 
moradores, Adm. 
Local e Epal.  

 4. Estudar estratégias 
para um melhor 
intercambio entre as 
instituições.  

Adm. 
Comunal 
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1. Existe fornecimento 
de energia na Comuna. 

1.Fazer levantamento dos 
locais que não tem 
iluminação pública.  
  
2. Fazer demarches junto 
dos órgãos competentes 
para efectivar a 
manutenção do sistema 
da iluminação publica. 

Comissão 
de 
moradores.
 
Adm. 
Comunal 

1. Inexistência de 
meios técnicos 
apropriados para o 
efeito. 

1.Fazer o levantamento 
dos meios necessários.  
 
2. Adquirir os meios de 
acordo com o 
levantamento feito. 
 
 3. Sensibilizar a 
população para co-
participar no processo 
de iluminação pública.  

Serviços 
comunitários 
 
Adm. 
Municipal 
 
 
 
C. 
Moradores. 

M
el

h
or

ar
 a

 il
u

m
in

aç
ão

 p
u

bl
ic

a.
  

2. Existe um programa 
a nível provincial. 

3. Remeter o programa 
da Comuna junto do GPL, 
através da Adm. Municipal
 
 
         

Adm. 
Comunal 

2. Fraca co-
participação da classe 
empresarial.   

4. Sensibilizar a classe 
empresarial da comuna 
para contribuir no 
programa de iluminação 
pública.  

Adm. 
Comunal 

1. Existem fossas 
entupidas na comuna. 

1. Dá conhecer sobre a 
existência do projecto 
chinês. 
 
2. Pressionar para agilizar 
o projecto. 
 
      

Adm. 
Municipal 
 
 
Adm. 
Municipal 
 

1. Falta de pessoal 
técnico adequado 
para o trabalho. 

1. Criar uma sub-secção 
dos serviços 
comunitários para a 
resolução deste 
problema, recrutando 
certa força de trabalho 
desempregada existente 
na comuna. 

Adm. 
Comunal 

D
es

en
tu

pi
r 

os
 e

sg
ot

os
. 

2. Existem associações 
e Igrejas interessadas 
em colaborar. 

3. Buscar a colaboração 
das associações, igrejas e 
empresas singulares no 
desentupimento dos 
esgotos. 

Adm. 
Comunal 

2. Falta de meios 
técnicos suficientes 
para o efeito. 

2. Criar política de 
colaboração com 
empresas e munícipes, 
sedeadas na comuna 
para aquisição de 
meios.  

Adm. 
Comunal 
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3. Falta de colocação 
de tampas nos 
esgotos depois dos 
trabalhos.  

3. Fazer o levantamento 
dos esgotos sem 
tampas.  
 
4.Solicitar das empresas 
de saneamento a 
colocação das tampas 
dos esgotos.  
 
5. Fazer a colocação das 
tampas. 

Comissão do 
Moradores 
 
 
Adm. 
Comunal 
 
 
 
 
Elisal 

4. Munícipes 
introduzem resíduos 
sólidos nos esgotos.  

6. Fazer a sensibilização 
da população para 
mudar esta prática.  

Comissão de 
moradores.  

 
/////// 

 
/////// 

1. Fraca colaboração 
dos munícipes com o 
governo na limpeza 
das ruas. 

1. fazer a sensibilização 
dos munícipes através 
de palestra, 
publicidades, encontros 
de moradores sobre o 
programa do lixo. 

Comissão de 
moradores. 

M
el

h
or

ar
 a

 r
ec

ol
h

a 
de

 
lix

o 
po

rt
a 

a 
po

rt
a.

  

1. As ruas favorecem a 
circulação das 
máquinas. 

             2. Insuficiência de 
meios adequado para 
a recolha do lixo.  

2. Fazer demarches 
junto dos serviços 
comunitários para 
aumentar os meios para 
recolha do lixo. 

Adm. 
Comunal 
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   3. Incumprimento do 
horário da recolha por 
parte das empresas 
operadoras.  

3.Fazer denuncia junto 
da Adm. Comunal todas 
as vezes que as 
empresas não cumpre 
com o horário 
 
4. Pressionar as 
empresas operadoras a 
fim cumprirem o horário 
da recolha do lixo.  

Comissão de 
moradores 
 
 
 
 
Adm. 
Comunal 

1. Existe insegurança na 
comuna. 

 
        ///// 

 
///// 

1. O efectivo que 
existe não é 
suficiente. 

1. Aumentar o número 
de efectivo na comuna. 

Comando da  
II divisão da 
policia 
nacional. 

2. Aumento de roubo na 
comuna. 

         ///// ///// 2. Não existe uma 
esquadra na comuna. 

  2.Identificar um local 
para construção da 
esquadra. 
 
 3. Construir uma 
esquadra da polícia. 

Adm. 
Comunal 
 
Comando da  
II divisão da 
policia 
nacional. 

M
el

h
or

ar
 o

 p
ol

ic
ia

m
en

to
. 

3. Existem casas de 
venda de droga. 

1. Fazer um levantamento 
das casas de venda de 
droga. 
 
2. Fazer a denuncia, junto 
da policia nacional, de 
acordo com o 
levantamento feito.  

C. 
Moradores.
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4. É uma prioridade da 
Adm. Local. 

3. Construir uma 
esquadra na comuna.  

Comando 
da  2° 
divisão da 
policia 
nacional..  

D
im

in
u

ir
 c

om
 a

 d
el

in
qu

ên
ci

a 
in

fa
n

to
-

ju
ve

n
il.

 

1. Existem instituições 
que tem desenvolvido 
algumas palestras sobre 
educação cívica 
(MINARS, INAC, Igreja, 
policia nacional). 

1. Instruir as instituições 
para dinamizar palestras. 

Adm. 
Comunal 

1. Fraco policiamento 1. Aumentar o número 
de efectivo na comuna. 
 
 
 
2. Identificar um local 
para construção da 
esquadra. 
 
 3. Construir uma 
esquadra da policia. 
 
 
 
4.Programar giros de 
conformidade as áreas 
propensas aos crimes. 

Comando da  
II divisão da 
policia 
nacional. 
 
Adm. 
Comunal 
 
 
Comando da  
II divisão da 
policia 
nacional. 
 
Comando da  
II divisão da 
policia 
nacional. 



  2. Fraca colaboração 
da família.  

5.Incentivar palestras 
no seio da família sobre 
delinqüência.  
 
6.Constituir uma 
comissão com 
representante do 
MINARS, INAC, 
MINFAMU e policia a 
nível do município para 
realizar visitas de 
aconselhamento as 
famílias alvo.. 

Comissão  
moradores 
 
 
Adm. 
Municipal. 

  3. Mal funcionamento 
das comissões de 
moradores e das 
assembleias dos 
condóminos.  

7. Dinamizar seminários 
de capacitação aos 
administradores dos 
condóminos e dos 
membros da comissão 
de moradores.  

Adm. 
Comunal 

 

  4. Inexistência de 
espaço de lazer.  

8. Promover um 
concurso público de 
exploração duma área 
para recreação e lazer 
da juventude.  

Adm. 
Municipal 
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1. Existe a sub-secção  
da fiscalização na 
comuna. 

 
       /////// 

 1. Os moradores não 
fazem denuncias.  

1. Os moradores devem 
fazer as denúncias junto 
da comissão de 
moradores e Adm. 
Local. 
 
2. Fazer campanha de 
sensibilização para os 
moradores exercitar a 
denúncia.  

C. 
Moradores. 
 
 
 
 
C. 
Moradores. 
 

2-Existem comissões de 
moradores nos prédios. 

Fazer o levantamento dos 
prédios que cometem as 
irregularidades e 
denunciá-los. 

Administra
dores dos 
condómino
s. 

2. .Mal funcionamento 
da sub-secção  da 
fiscalização. 

3. Realizar seminários 
periódicos, de 
refrescamento aos 
agentes da fiscalização. 
 
4. Fazer uma 
reestruturação de forma 
que secção Municipal da 
fiscalização seja 
subdividida a subsecção 
comunais, subordinadas 
directamente as 
administrações 
cumunais. 

Adm. 
Comunal 
 
 
 
Secção 
municipal da 
fiscalização.  
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3- Os edifícios estão 
ficando degradados. 

     ////// //////    
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1. Existe um programa 
do G.P.L para remoção 
das sucatas.  

 1.Fazer um levantamento 
das sucatas existentes na 
comuna. 
  
2. Solicitar a direcção dos 
serviços da fiscalização do 
GPL, a remoção das 
sucatas na base do 
levantamento efectuado.  
 
  

Comissão 
de 
moradores.
 
Adm. 
Comunal 

1. Fraca actuação da 
fiscalização.  

1. Munir a fiscalização 
com meios adequados 
para maior eficiência na 
actuação.  

Adm. 
Municipal. 

C
ol

oc
ar

 a
s 

su
ca

ta
s 

em
 lo

ca
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 a
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ri
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os

. 

2. Existe um local fora 
da comuna para 
depósito das sucatas.  

3. Efectuar contactos 
preliminares para 
posterior deposição das 
sucatas. 

Adm. 
Comunal 

2. Passividade da 
população perante a 
situação. 

2. Realizar campanha 
de sensibilização com 
forças vivas da comuna 
para colaborar com 
fiscalização.  
 
3. Instruir processo 
judicial aos casos 
reincidentes.  
 
4. Aplicar multas na 
base do regulamento 
das transgressões 
administrativas.   
 
 

Comissão de 
moradores.  
 
 
 
 
Comando da 
policia. 
 
 
Secção da 
fiscalização. 
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1. Existem locais para 
estacionamentos.  

1. Marcar os sinais no 
pavimento.  

Adm. 
Local. 

1. Má conduta dos 
condutores das 
viaturas.  

1.Actuar os infractores, 
com base no código de 
estrada.  
 
2. Recorrer ao comando 
da II divisão para 
denunciar os casos 
flagrantes que não 
foram actuados pela 
polícia de trânsito.  

Policia de 
transito. 
 
 
Comissão de 
moradores e 
administrado
res 
condóminos.  
 

Es
ta

ci
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s 
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 v
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ra
s 

em
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ca
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s.
 

 

2. Existem locais que 
podem ser 
transformados em 
parques de 
estacionamentos.  

2.Fazer a identificação 
dos locais 
  
 
3. Fazer concurso publico 
para construção dos 
parques de 
estacionamentos dos 
locais identificados. 
Privados, com fins 
públicos.  

Comissão 
de 
moradores.
 
Adm. 
Local. 

2. Falta de sinais no 
pavimento.  

3. Estabelecer parcerias 
com as empresas de 
construção para 
colaborarem no 
programa de sinalização 
das estradas.  
 
3. Contactar a direcção 
dos serviços do GPL 
para fazer a respectiva 
sinalização.  

Adm. Local. 
 
 
 
 
 
 
Adm. Local. 

D
im

in
u

ir
 a

 
co

rr
u

pç
ão

 n
a 

fi
sc

al
iz

aç
ão

. 

1. Existe um órgão de 
inspeção na fiscalização 
( GPL) 

     ??  1. Falta de sanções 
dos casos 
identificados. 

1. Fazer recurso às 
denuncias. 
 
2. A denúncia deve ser 
formalizada. 
 
3. Criar mecanismos de 
oficialização das 
denúncias. 

Adm. Local. 
 
 
 
 
 
Adm. Local. 
 
 



2. Fraca denuncia por 
parte da população. 

4. Socorrer as denuncia 
e investigar os casos.  

Adm. Local 

3. A população 
contribui para a 
corrupção.  

     ??  

1.A administração 
comunal é o órgão 
superior da comuna. 

 
 
 
 
     ///// 

 
 
 
///// 

1. Não cumprimento 
dos regulamentos da 
Adm. pelos órgão 
publico.  

1. Divulgar o 
regulamento da 
administração.  
 
2. Aplicar sanções aos 
órgãos incumpridores.  

Adm. 
Comunal. 
 
Adm. 
Comunal. 
 

2. Centralização do 
poder. ( GPL) 

3. ??  

Ó
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2. Existe um decreto-lei 
que define as 
competências.   

 
 
 
    ////// 

 
 
///// 3. Desrespeito pela 

hierarquia. 
4. Constituir uma 
equipa com o objectivo 
de fazer chegar os 
casos à Adm. Comunal. 

Comissão de 
moradores 

1. Existe um espaço 
para a construção do 
edifício.  

1. Fazer a identificação do 
espaço para a construção 
do edifício.  
 
 

Adm. 
Comunal 
 
 
 
 

A
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u
n
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 c
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2. Existe um projecto da 
Adm. Municipal. 

2. Disponibilizar a verba 
para a materialização do 
projecto.  
 

GPL 

1. Falta de vontade do 
GPL para solução do 
problema. 

 1.Pressionar aos órgãos 
superiores.  

Adm. 
Municipal 
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1. Existe uma brigada 
antidroga. 

       /////  

2. Algumas casas estão 
identificadas. 

1. Fazer um levantamento 
das casas de venda de 
droga.. 
 
2. Fazer a denuncia, junto 
da policia nacional, de 
acordo com o 
levantamento feito. 

 

R
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3. Existem compradores 
e consumidores de 
droga. 

     /////  

2. Falta de denúncia 
por parte dos 
munícipes sobre as 
casas de drogas. 

2. Fazer a denuncia, 
junto da policia 
nacional, de acordo com 
o levantamento feito. 
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