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Projectadas para desanuviar a enorme 
carga populacional e habitacional que 
pesa sobre 
Luanda, as urbanizações localizadas 
na periferia da capital, estarão longe de 
cumprir com o objecto social para os 
quais foram criadas. Os objectivos 
traçados pelo Governo, que visavam 
melhorar a qualidade de vida das 
populações, sobretudo 
as de baixa renda, correm risco de não 
se concretizarem. Mais do que melhorar 
as condições de habitabilidade, para a 
subida da qualidade de vida concorrem 
uma série 
de factores, sendo a promoção do 
emprego e a sua proximidade aos locais 
de residência um dos elementos de 
suma importância. 
Quando se projectou o Zango, uma 
localidade que dista 30 Km a sul de 
Luanda, falava-se com algum fervor e 
romantismo à mistura na criação do 
chamado Programa Industrial de Viana 
(PIV). Volvidos vários anos desde que 
inúmeras massas populacionais foram 
deslocadas para aquela zona deixou de 
se 
falar do PIV e dos supostos «milagres 
» que o referido programa poderia causar 
no tão propalado crescimento económico 
e social projectado para aquela zona da 
periferia. 
Consta mesmo que inúmeros terrenos 
integrados nesse 
programa 
terão sido negociados visando aquele 
desiderato, 
mas, ao que tudo indica, o projecto terá 
sucumbido à nascença. Ou, no seu lugar, 
surgido obras que nada terão a ver com 
o PIV. verdade ou mentira, o facto é que 
ainda não emergiam as grandes 
empresas ou industrias, cujo anúncio 
quase evou, em anos passados, ao 
delírio alguns dos nossos governantes. 

Não menos grave: nenhum desses 
membros do Executivo ou da Assembleia 
Nacional já questionou sobre as razões 
do fracasso do PIV. O Zango, à 
semelhança de outras urbanidades, ou, 
antes, centralidades, como soe agora 
dizer-se, não só carece de infraestruturas 
básicas, como escolas de nível médio, 
mercados formais, 
hospitais, centros de saúde, farmácias, 
lojas, padarias, talhos, peixarias, serviços 
de registo civil e de identificação, dentre 
outros, como também de vias rodoviárias 
e meios de transporte à altura do 
crescimento daquela zona.Viver no 
Zango ou no Panguila 
tem estado a significar para muitos uma 
espécie de marginalidade urbana,um 
«desterro forçado», a que muitos dos 
seus habitantes terão sido sujeitos, 
devido à míngua de postos de traba  lho, 
oportunidade de negóciose de dinheiros. 
Por incrível que pareça, o Zango que se 
encontra situado a escassos «metros» 
de Luanda, não dispõe de uma casa 
mortuária, 
cuja ausência estará a fazer com que 
os mortos sejam enterrados 
atabalhoadamente, com os 
riscos que isso acarreta para a saúde 
dos familiares e próximos 
do defunto, por um lado, e contra 
algumas das 
nossas tradições nesta matéria, por 
outro. 
Talvez sejam estes e outros motivos que 
têm estado na 
origem 
dos «focos de resistência» de alguns 
habitantes 
de Luanda em transferir-se para o Zango 
ou Panguila, 
já que estarão a sentir-se arredados dos 
locais de concentração 
monetária, ou seja, de meios de 
sobrevivência. 
Não só pela falta de empregos, como 
também pela 
oportunidade 
de negócios. 



Numa altura em que Luanda cresce em 
direcção a 
sul, devia- 
se já pensar na extensão da linha-férrea 
para 
aquela zona, estendendo 
o Caminho-de-ferro de Luanda 
ao Zango. Ou, ainda, proceder-se ao 
alargamento da 
estrada que vai de Viana em direcção à 
nova urbanidade 
daquela 
zona. 
Antes que seja tarde, deve-se impedir 
novas construções 
ao longo da via, de forma a permitir 
o seu alargamento, 
sem que acarrete custos adicionais ao 
Estado 
com futuras demolições. 


