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07.1.1 Conselho de Ministros aprova
projecto de construção de 2500
casas no país
Angop...14-01-07

O Conselho de Ministros aprovou o projecto de
investimento privado, denominado "construção de
2500 casas", contrato de consórcio EmproeE.P./MKP, visando o aumento de infra-estruturas
habitacionais, num valor inicial de USD 46 000 000 00.
A informação consta da primeira série do Diário da
República, órgão oficial do governo, datado de 20 de
Outubro último, a que a Angop teve sábado acesso, em
Luanda, onde o executivo explica que a aprovação
enquadra-se nos esforços para o desenvolvimento do
país.
No boletim, o Governo de Angola reitera o seu
empenho na promoção de projectos de investimentos
que visam a persecução de objectivos económicos e
sociais de interesse público, nomeadamente a melhoria
do bem-estar das populações, o aumento de infraestruturas habitacionais, de emprego, bem como o
fomento do empresáriado angolano.
O órgão colegial informa que a empresa MKP Builders
SDN BHD, abreviadamente designada por MKP,
pessoa colectiva de direito da Malásia, entidade não
residente cambial, investidor externo, cujo objecto
social principal é a construção civil integrada, e a
angolana EMPROE, vocacionada ao exercício de obras
especiais, apresentaram um proposta de construção de
2500 casas.
As casas serão construídas em Angola, considerando,
assim, um relevante investimento para o domínio
habitacional.

07.1.2 Agentes da polícia saqueiam
e ocupam residência ilegalmente
Terra Angolana...20-01-07

O Delegado do Ministério das Finanças no Huambo,
Senhor Mariano foi acusado por populares de ter
ordenado sete agentes da Polícia Nacional no sentido
de ocuparem à força, uma residência em disputa, tendo
na ocasião saqueado todos os haveres dos populares aí
residentes.
Dos bens saqueados contam-se dois carros do tipo
Nissan Patrol e Mitsubishi L200, respectivamente;
motorizadas, moto bombas, aparelhos de som dentre
outros. A acção foi antecedida pelo desalojamento dos
ocupantes da referida residência.

De acordo com Albano Sikuete, ocupante há mais de
15 anos, a residência pertencia a Manuel Zeferino da
Cruz, já falecido, que a tinha deixado sob cuidado de
um dos filhos. Mas a situação agravou-se quando o
Delegado Provincial das Finanças, usando da
imunidade que ostenta, recorreu à polícia para desalojar
os ocupantes que aí estavam sem o consentimento dos
herdeiros, para utilizar a residência que tem um
armazém para fins comerciais.
Preocupados com a situação os herdeiros exigiram uma
indemnização do delegado, na ordem dos 150 mil
dólares; valor rejeitado pelo delegado Mariano, pelo
facto do imóvel encontrar-se em estado degradado,
devendo por isso merecer obras de restauro. Ainda
assim, prometeu dar pelo menos metade do valor
exigido.
Albano segundo chamado Sikuete, conta, foi para uma
reunião em que estiveram presentes o delegado das
finanças; o comandante provincial da Polícia, Alfredo
Nilo; e Maria Madalena Vieira Gamboa, Comandante
da Polícia Fiscal, onde foi instado que seria preso e
sofreria consequências imprevisíveis, caso voltasse a
tocar no dossier dinheiro; "porque quem construiu a
casa foram os portugueses e depois de partirem, todos
os imóveis deixados passaram para o Estado", disse o
comandante Nilo.
Entretanto, Sikuete não vai cruzar os braços e pretende
por isso levar o caso até as últimas consequências, o
que significa dizer que os homens que se apoderaram

do imóvel e consequentemente saquearam os seus
haveres vão ser processados judicialmente.

07.1.3 Amnistia internacional
preocupada com direitos
humanos em Angola
Terra Angolana…20-01-07

A Amnistia Internacional está seriamente preocupada
com as violações dos direitos humanos em Angola, que
incluem a violação do direito a habitação condigna e o
direito a não ser expulso pela força. A organização
continua preocupada com o uso da força excessiva e de
armas de fogo pelos que procedem às expulsões e pela
intimidação e detenção das comunidades afectadas
pelas expulsões forçadas e de defensores dos direitos
humanos.
A organização está apreensiva por não terem
sido efectuadas quaisquer investigações a este uso de
força excessiva e de armas de fogo. Este parecer consta
do último relatório daquela organização.
Estas acções não só violam as obrigações de Angola
quanto aos direitos humanos internacionais, como, na
opinião da Amnistia Internacional, as expulsões
forçadas foram executadas contrariando a legislação
nacional. As autoridades expulsaram pela força os
residentes de estabelecimentos humanos informais,
sem lhes proporcionar uma oportunidade para adquirir
a titularidade das terras que ocupavam, de acordo com

o artigo 85° da Lei de Terras. Este artigo concede aos
que não têm titularidade da terra que ocupam um
período de três anos após a publicação do Regulamento
Geral de Concessão de Terrenos para rectificar a sua
situação. Estes regulamentos ainda não tinham sido
publicados quando as expulsões forçadas acima
mencionadas ocorreram.
As expulsões forçadas executadas para dar lugar ao
projecto habitacional Nova Vida violaram ainda mais as
disposições da Lei do Ordenamento do Território e do
Urbanismo, tal como acima mencionado. Não foram
facultados aos ocupantes desta área o acesso à
informação relevante nem a oportunidade de serem
consultados, de acordo com o artigo 53° desta lei.
A organização está também preocupada por as
autoridades ainda não terem tomado medidas
suficientes para assegurar a garantia de ocupação para
os residentes dos estabelecimentos informais. Ao
mesmo tempo, a Amnistia Internacional está
preocupada pois alguns dos artigos da Lei de Terras e o
projecto de regulamentos reduzem o grau de protecção
dos ocupantes das terras ou dos residentes em
estabelecimentos informais contra as expulsões forçadas.
Presentemente, a Lei da Terra angolana não respeita os
requisitos da legislação e normas internacionais de direitos
humanos pois não controlam efectivamente as
circunstâncias nas quais as expulsões podem ser
executadas.
A organização reconhece a necessidade do urbanismo e
do desenvolvimento. Contudo, as expulsões só
deveriam ser executadas como último recurso. Quando
necessárias, as expulsões devem ser executadas de
acordo com as leis e normas internacionais de direitos
humanos. Isto não aconteceu nos casos descritos
acima.
A organização recorda as autoridades das suas
obrigações de assegurar o respeito pelos direitos
humanos, nomeadamente a obrigação de assegurar o
acesso à habitação condigna e a recursos legais e outras
compensações pelas expulsões forçadas, assim como
do seu dever de submeter os responsáveis por
violações dos direitos humanos à justiça.
A Amnistia Internacional reconhece que as autoridades
angolanas fizeram algum progresso. Contudo, a
organização lamenta que as expulsões forçadas ainda
não tenham sido especificamente proibidas na
legislação angolana e que tenha sido feito pouco para
implementar as recomendações que a organização
apresentou no seu relatório de 2003, Angola:
Expulsões forçadas em massa em Luanda - apelo para
uma política habitacional com base nos direitos
humanos. A Amnistia Internacional chama mais uma
vez a atenção das autoridades para estas recomendações e
apela para que as autoridades tomem medidas imediatas
para cumprir estas recomendações, que resumimos abaixo.
Acima de tudo, a organização apela às autoridades
angolanas para que acabem com as expulsões forçadas.
A Amnistia Internacional está ainda preocupada pelo

facto de uma visita a Angola do Relator Especial das
Nações Unidas sobre habitação condigna, planeada
para Fevereiro de 2006, ter sido adiada pelo governo
angolano. Num comunicado à Imprensa publicado a 30
de Março de 2006, o Relator Especial expressou
preocupação por o governo de Angola não ter ainda
reprogramado a sua visita. Em resposta, o representante da
Missão Permanente de Angola em Genebra alegadamente
disse que o Relator Especial tinha publicado a sua declaração
numa altura em que as autoridades angolanas estavam a
preparar a sua visita.
Ele acrescentou que a declaração do Relator Especial
das Nações Unidas se baseava em relatos não
verificados e em fontes não oficiais, uma situação que
poderia ser interpretada apenas como uma "demonstração
de má fé e pressão intolerável sobre o Governo de Angola".
A Amnistia Internacional apela ao governo de Angola a
assegurar a reprogramação urgente da visita do Relator
Especial.
A obrigação dos Estados de se absterem e
salvaguardarem as expulsões forçadas de habitações e
terras está consagrada em vários instrumentos legais
internacionais que protegem o direito humano a uma
habitação condigna e outros direitos humanos relacionados.
Estes instrumentos incluem a Declaração
Universal dos Direitos do Homem, o Pacto Internacional
sobre os Direitos Económicas, Sociais e Culturais (art. 11°,
par. 1), a Convenção sobre os Direitos da Criança (art. 27°,
par. 3), as disposições anti discriminação encontradas no
artigo 14°, parágrafo 2 (h) da Convenção sobre a Eliminação
de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e o
artigo 5° (e) da Convenção Internacional sobre a Eliminação
de todas as Formas de Discriminação Racial.
Além disso, e em conformidade com a indivisibilidade
de uma abordagem de direitos humanos, o art. 17 do
Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos
afirma que "ninguém será objecto de intervenções
arbitrárias ou ilegais na sua vida privada, na sua família,
no seu domicílio ou na sua correspondência" e ainda
que "toda e qualquer pessoa tem direito à protecção da
lei contra tais intervenções ou tais atentados". O artigo.
16°, parágrafo 1 da Convenção sobre os Direitos da
Criança contém uma disposição semelhante.
Outras referências na legislação internacional incluem o
artigo 21 ° da Convenção Internacional sobre o Estatuto dos
Refugiados, de 1951; o artigo 16° da Convenção 169 da
Organização Internacional do Trabalho (011) relativa
aos direitos dos povos indígenas e tribais em países
independentes (1989); e o artigo 49° da Quarta
Convenção de Genebra relativo à protecção dos civis
em tempo de guerra, de 12 de Agosto de 1949.

07.1.4 Construção de duas mil
casas na luta contra as
calamidades
Angop...27-01-07

O Governo orientou a construção de duas mil
residências no âmbito da execução do Plano Geral
contra as Calamidades Naturais, enquanto a Comissão

Nacional de Protecção Civil trata do acolhimento das
pessoas sinistradas pela chuva, a nível dos municípios
da província de Luanda, sobretudo a sua reinstalação
em sítios seguros.

FEVEREIRO 2007

Esta informação foi prestada sexta-feira pelo porta-voz
da comissão, Eugénio Laborino, no final de uma
reunião do órgão, realizada em Luanda, destinada a
rever o plano de emergência de assistência às pessoas
sinistradas pela chuva.

07.2.1 Zango longe de ser a terra
prometida

O responsável acrescentou que a Comissão Nacional
de Protecção Civil considera insuficientes os dez
milhões de dólares disponibilizados inicialmente pelo
32 Governo, para apoiar as pessoas sinistradas pelas
calamidades naturais no país.
Mas, ressaltou, depois de avaliadas as situações e
porque todos os dias aparecem problemas, já que não
se deve apenas ver a questão de Luanda, mas de todo o
país e com contribuição dos governos provinciais, que
têm estado a fortalecer este plano, "pensa-se que este
orçamento não cabe".
"Nós queremos fazer um plano realista, partindo dos
primeiros indicativos, dos 10 milhões de dólares, mas
pensamos que este montante não chega para cobrir as
situações", reafirmou, evocando terem sido orientados
para fazerem um trabalho aprofundado e em 48 horas
apresentar-se um plano concreto e realista.
O encontro, decorrido numa das salas do Ministério do
Interior, foi presidido pelo titular deste pelouro,
Roberto Leal Monteiro "Ngongo", que coordena a
comissão, e participaram do mesmo os ministros da
Assistência e Reinserção Social, da Comunicação
Social, das Pescas, Indústria, Energia e Águas,
Petróleos, Urbanismo e Ambiente, respectivamente,
João Baptista Kussumua, Manuel Rabelais, Salomão
Xirimbimbi, Joaquim David, Botelho de Vasconcelos,
Desidério Costa e Sita José.
Na reunião, que durou cerca de quatro horas (das
18h00 as 22h00), estiveram igualmente os titulares dos
sectores da Cultura, Agricultura e do Desenvolvimento
Rural e do Comércio, respectivamente, Boaventura
Cardoso, Pedro Canga e Joaquim Icuma Muafuma,
assim como os vice-ministros da Saúde e do
Planeamento.
Esta reunião foi seguida de uma outra, também
orientada pelo ministro Roberto Leal "Ngongo", em
que participaram apenas os técnicos que trabalharam
na elaboração do referido plano de emergência, que se
prevê ser submetido na próxima reunião do Conselho
de Ministros para aprovação

Angolense...03-02-07

Depois de terem sido, compulsivamente desalojados de
suas residências, na Boavista, então considerada zona
de risco e transferidos para o Zango, após as últimas
enxurradas, os moradores compreenderam que, afinal,
a vila está longe de ser o paraíso. É caso para dizer, a
desgraça", lhes persegue.
Ao chegar na vila do Zango, na conhecida zona da
EPAL, um cenário distinto: muita água parada e casas
desabitadas. A água, segundo moradores, surgiu em
consequência das fortes enxurradas que no dia 22 se
abateram sobre a cidade de Luanda.
Já as casas abandonadas essas, são de populares que,
por terem visto os seus domicílios inundados, mais não
fizeram senão as abandonar, sob pena de correrem
outros riscos. "A água aqui atingiu níveis altos, para se
protegerem os moradores preferiram sair e ficar nas
parte altas», explicou Fernando Gongo, ele que
também teve que fugir das fortes correntes de água.
Quando o encontramos em sua casa, ainda estava a
avaliar os estragos provocados pela chuva «Tivemos
muita sorte. Mas, perdemos toda a documentação»,
acrescentou o nosso interlocutor.
Nas mesmas condições encontramos C.P, (pediu que
usássemos apenas as iniciais do seu nome), e contou-nos
que teve que permanecer fora de sua casa durante
três dias, pois, «tudo estava muito molhado e não dava
para passar». Na busca de alguma comodidade recorreu
à casa de familiares.
Na manhã de terça-feira, 30, C.P e esposa estavam
ainda a avaliar os estragos provocados. Como alfaiate
da zona, via-se em dificuldades, uma vez que parte das
encomendas que lhe haviam sido dadas ficaram
completamente destruídas. «Essa parte já não tem
aproveitamento», indicou, apontando para um enorme
amontoado de peças de vestuário que se encontrava na
altura a entrada da sua casa.
Nesta situação não está somente C.P. Vários populares
sentiram na carne a fúria das fortes correntes de água.
«Fomos retirados quase à força, de onde estávamos.
Para viver aqui tínhamos que ter um mínimo de
condições», reclamou outro cidadão, que como C.P se
recusou identificar-se temendo represálias.
Também ex-morador da Boavista, na zona da rotunda,
mostra-se agastado sobretudo pelos critérios usados no
realojamento dos moradores. Constata que «pessoas
que moravam em boas zonas agora estão em áreas

críticas», resmungou.
«O problema que estamos a viver é de fácil resolução»,
começou por dizer Fernando Gongo, morador da vila
há um ano. Este cidadão é de opinião que as contas
para a construção da vila foram mal pensadas no que à
construção das casas se refere. «No Zango não há
saneamento», observou.
Por estar situada na parte baixa, a zona da EPAL como
os moradores chamam, foi a mais afecta, uma vez que,
por falta de valas de drenagem para o escoamento das
águas, estas acabam por inundar as residências.
O RETROCESSO
Quando há seis anos Ngueve e familiares viram-se
obrigados a abandonar a sua residência construída na
zona do MotoCross (Boavista), uma ideia perpassavalhes pela cabeça, «mudança». Lembra que, de facto, as
condições em que viviam não eram das melhores.
«Estávamos mesmo em perigo», reconheceu Ngueve
que, entretanto, se desiludiu ao se aperceber de que
haveriam de morar em tendas. Ainda assim,
conformou-se, pois, «havia garantias de que a
permanência nas tendas era para pouco tempo». Para a
materialização deste sonho foram necessários três anos
de espera.
Sem energia eléctrica, esgotos e água, a casa foi
construída, e com confusão e várias reclamações pelo
meio, acabou por pertencer à ela e seus familiares.
Ultrapassadas as complicações, julgou que, finalmente,
as coisas andariam dentro da normalidade. O sinal de
alerta veio em forma de chuva. Se na enxurrada do dia
conseguiu escapar, na do dia 22 as coisas
aconteceram de forma diferente.
Lembra que, se apercebeu da chuva as cinco da manhã,
«não liguei, pensei que não íamos ter problemas»,
explicou, acrescentando que momentos depois
despertou com o barulho do marido, que tentava, a
todo custo, salvar os poucos pertences que possuíam.
As águas, porém, teimavam em entrar para dentro da
casa, apesar das barreiras.
Tal era o cenário, que não restou outra alternativa,
àquela família senão refugiar-se em casa da mãe de
Ngueve. O companheiro permaneceu na casa inundada
para cuidar das sobras das coisas. Ngueva hoje tem
uma certeza: «pensei que com a nossa vinda para aqui,
não teríamos mais este tipo de problemas, assim não
dá», disse agastada.
No senso comum dos moradores, que as autoridades
competentes considerem com urgência a abertura de
valas de drenagem como prevenção contra eventuais
enxurradas futuras. Eles reclamam igualmente que seja
construído um sistema integrado de esgotos com
capacidade de escoamento das águas domésticas.

07.2.2 «Falsos» brigadeiros e
coronéis assaltam moradores do
Gika
Agora...03-02-07

O arranque das obras de um hotel e shopping nas
instalações onde durante largos anos funcionou a
antiga escola político-militar «Comandante Gika»
poderá tardar a acontecer, caso os principais
interessados no projecto não intervenham no processo
de realojamento dos cidadãos que ali fizeram morada,
sobretudo oficiais do Exército que leccionaram na exinstituição de ensino castrense.
Por se tratar de oficiais e únicos que habitam nas
residências existentes na antiga escola, estes indivíduos
pretendiam ter um tratamento «especial», diferente dos
outros moradores, constituídos maioritariamente por
deslocados de guerra. Porém, além de não terem
merecido um tratamento diferenciado, os cidadãos em
causa ficaram ainda desprovidos das residências
atribuídas inicialmente no projecto habitacional do
Panguila e correm sérios riscos de ver as residências do
«Nova Vida» em mãos alheias.
Uma das principais razões do constrangimento prende-se
com o facto de o próprio Estado-Maior General e o
Ministério da Defesa estarem agora à margem do
referido processo, depois de terem jogado um papel
preponderante no passado. Havia garantia destas duas
instituições de que o direito destes quadros das Forças
Armadas seria salvaguardado, por intermédio de
contactos feitos com os generais Mário Lopes Texeira
«Manino», então director da escola Comandante Gika,
José João Afonso «Mayunga», conselheiro do ministro
da Defesa, e o tenente-general «Couceiro», ex-chefe
adjunto da Divisão de Ensino do Estado-Maior General,
agora investido como chefe do gabinete de
Intercâmbio Internacional do Estado-Maior.
Terá sido com base nos contactos mencionados que, a
dado momento, Kundi Paihama, ministro da Defesa,
enviara ao seu homólogo das Obras Públicas, Higino
Carneiro, uma relação contendo os nomes dos
efectivos que habitavam no Gika. Naquela altura
figuravam entre os primeiros beneficiários, mas a
posição inverteu-se, estando os mesmos agora numa
posição desfavorável. Acreditam eles que estejam a ser
vítimas de algum grupo estacionado no Estado-Maior
General, composto por oficiais que propositadamente
abandonaram o processo para tirar dividendos
pessoais.
Segundo informações chegadas ao Semanário Angolense,
entre os pretendentes das moradias do «Nova Vida»
consta um grupo de 48 militares, nomeadamente três
brigadeiros, 11 coronéis, oito tenentes-coronéis, majores,
quatro capitães e um superintendente da Polícia Nacional.
Essa relação foi enviada por uma comissão de moradores,
integrada pelos cidadãos Baptista, Luís Gambôa,
mencionados como oficiais na reserva, mas desconfia-se
seriamente que nem todos os citados sejam moradores da

antiga escola das FAPLA e muito menos efectivos das
FAA, de acordo com fontes deste jornal.

milímetros, valor que não se registava nos últimos 30
anos.

«Muitas destas pessoas, cujos nomes foram enviados
como militares, nunca foram tropas e nem devem estar
registadas nos processos das extintas FAPLA ou das
FAA. São sobrinhos, irmãos e filhos», desabafou um
dos injustiçados, adiantando que foram critérios como
estes que determinaram a ida de muitas pessoas ao
Panguila, mesmo não sendo moradores do Gika.

No entanto, a situação climática não vai se alterar,
de acordo com fontes do Instituto Nacional de
Meteorologia e Geofísica, recorrendo a dados de outros
países. Por isso, nos próximos três meses, há previsão
de aumento de chuvas, principalmente nas províncias
situadas a Norte, Nordeste, Este e centro do país. Esta
perspectiva ultrapassa os níveis normais da época
chuvosa.

Os critérios de atribuição de casas no Panguila terão
sido nebulosos, ao ponto de muitos dos que receberam
as residências nesta área, a norte de Luanda, terem
regressado às antigas moradias. As casas atribuídas
neste «condomínio» acabaram e algumas pessoas,
segundo informações não confirmadas, correm o risco
de ser integradas no lote dos sinistrados pelas últimas
enxurradas que se abateram sobre Luanda.
Consta que os três membros da comissão de
moradores, que nunca chegaram a ser eleito pelos
representados, estejam a agir em conformidade com os
seus interesses particulares, dando primazia a
indivíduos das suas regiões de origem, concretamente
da província do Moxico, em detrimento de outros
cidadãos. Por outro lado, há quem diga que
miraculosamente podem aparecer chaves para quem
tiver em mãos qualquer coisa como três mil dólares e
ter acesso a uma residência para morar no Panguila.

07.2.3 Cooperativa de Benguela
constrói novas casas
Jornal de Angola...07-02-07

Os prejuízos provocados pelas últimas enxurradas, que
tiveram lugar em várias províncias do país, estão
avaliados em 85 milhões de dólares (cerca de sete
biliões de kwanzas).
Este dado foi avançado, ontem, em Luanda, na
Assembleia Nacional, pelo ministro da Assistência e
Reinserção Social, João Baptista Kussumua, quando
traçava o quadro resultante da calamidade que se
abateu em Angola.
As chuvas, que tiveram particular relevância nas
províncias de Luanda; Bengo, Benguela, Bié, Huambo,
Huíla, Kwanza-Norte e Sul, Moxico, Kuando
Kubango, Lunda Sul e Zaire, provocaram a destruição
de 10.353 casas, o desalojamento de 28.531 famílias, o
desaparecimento de 10 pessoas, o falecimento de 114 e
o desabamento de 38 pontes.
A fúria das chuvas torrenciais, segundo o relato do
ministro, remeteu a escombros cinco postos de saúde e
arrasou quatro mil hectares de terrenos. Em jeito
esclarecedor, o ministro exemplificou, que, em Luanda,
em 22 de Janeiro, as quedas fluviométricas atingiram a
escala de 152, 5

Para minimizar os estragos decorrentes das chuvas, o
Governo está a apoiar as populações das regiões afectadas
com vários bens, como chapas de zinco, produtos
alimentares meios limpeza higiene, tendas, cobertores e
reservatórios de água, entre outros.

07.2.4 Bancos financiam projecto
"Nova Vida"
Jornal de Angola...09-02-07

O Ministério das finanças da República de Angola
(MINFIN) conferiu mandato ao Banco de Poupança e
Crédito (BPC), para agir como. seu consultor
financeiro na estruturação, montagem e intermediação
da operação financeira no montante em kwanzas
equivalente a 157 milhões de dólares (12,6 biliões de
kwanzas), para o financiamento da segunda fase do
Projecto Nova Vida.
De acordo com uma nota do Minfin, co-assinada pelos
bancos credores, o valor abrange o custo das infraestruturas, super estruturas, estudos e projectos para a
construção de 1.862 habitações numa área 216.000 m2,
além de terrenos destinados actividades comerciais,
numa área de 271.000 m2.
Do total de 1.862 habitações, 372 unidades (20% do
total) serão vendidas a funcionários públicos na
modalidade de "renda resolúvel", ou seja, mediante o
pagamento de rendas periódicas durante um período de
20 anos.
Investido nesta qualidade, o BPC convidou todas as
instituições financeiras operadoras do mercado
financeiro angolano a participarem na citada operação,
por meio de uma operação estrutura da de sindicato
financeiro, suportada por uma emissão especial de
Obrigações do Tesouro em moeda nacional (OT-MN),
aprovada pelo Conselho de Ministros na sua sessão de
25 de Outubro de 2006.
Nesse âmbito, os bancos do sindicato assumiram o
compromisso em tomar firme 80% do montante total
da emissão, cabendo 30% ao BPC, na qualidade de
Agente da operação, 2,5% ao Banco de Fomento de
Angola (BFA) e 25% ao Banco Totta de Angola, na
qualidade de co-líderes. Os 20% remanescentes foram
subscritos por cinco outros Bancos (BAI, SOL,
MILLENIUM, BPA e BRK), com destaque para o

BAI, com 11,8% da emissão.
Dois importantes marcos estão subjacentes nesta
operação, segundo a nota – do Minfin. Primeiro, será ó
maior valor desde sempre de uma operação de
sindicato financeiro estruturada em moeda nacional
entre a principal Instituição Financeira Pública do país
e bancos privados angolanos.
Depois, esta será igualmente a primeira operação
financeira em que títulos do Tesouro Público de médio
e longo prazos, emitidos em moeda nacional,
beneficiando de regimes concessionais nos âmbitos
fiscal e da flutuação cambial, estão a ser colocados
livremente no mercado de capitais.
Com efeito, as OT-MN colocadas no mercado
interbancário para a subscrição pelos bancos poderão
ser transaccionadas no mercado secundário, entre os
próprios bancos e com os seus clientes, incluindo as
instituições financeiras não bancárias, através de
operações de retalho, criando-se uma oportunidade
especial de diversificação das carteiras de investimento
dos aforradores nacionais, através da aplicação dessas
poupanças em Títulos do Tesouro de prazos de 12 a 84
meses.
Assim, ressalta a fonte, o Governo de Angola contribui
de forma decisiva para estimular a emergência do
mercado de capitais no país, e atrair a sua atenção entre
os investidores nacionais e internacionais.
Acreditamos, pois, que esta operação seja a primeira de
uma série de operações estruturadas que os bancos irão
intermediar na execução das políticas do Governo de
apoio à reconstrução nacional.

07.2.5 Ofensa selvagem do
imobiliário em Luanda engole
parque de estacionamento do
Karl Marx
Angolense...10-02-07

Com a recente vedação do parque de estacionamento
do Cinema Karl Marx e a colocação da correspondente
placa onde se dá a conhecer o propósito desta
intervenção, o Governo de Luanda confirma que
entregou a um grupo privado aquele espaço público
para a edificação do que se julga vir a ser mais uma
torre de apartamentos e escritórios.
Outras informações em posse deste periódico referem
que no local será construído um hotel de grande porte.
Para quem não sabe, o actual Karl Marx é herdeiro
directo do colonial Cinema Aviz construído no Bairro
do Alvalade há mais de 40 anos, tendo como anexo o
cobiçado parque de estacionamento, que era uma
necessidade óbvia para qualquer projecto do género.

Todos os cinemas edificados em Luanda antes da
independência possuíam um parque de estacionamento
público, ficando por saber a quem pertencia o terreno, se
à municipalidade, se ao proprietário do cinema. Pelo
que foi possível ao Angolense apurar, no caso em
apreço o terreno não é propriedade da empresa
detentora do cinema Karl Marx que é a Sócia no Tudo
leva pois crer que seja um terreno afecto à
municipalidade, o que remete para o actual Governador
de Luanda, Job Capapinha, o ónus de mais esta
controversa decisão, que está a provocar algumas
ondas de choque. Em qualquer dos casos parece não
haver muitas dúvidas quanto a importância estratégica
do parque para o funcionamento do próprio cinema,
pelo que é muito difícil entender a sua cedência para
outros fins. No caso do Karl Marx, ainda menos se
entende esta cedência, uma vez que estamos diante de
uma das salas de espectáculos mais concorridas da
capital, como todos que aqui vivem sabem
perfeitamente.
O referido parque, note-se, já é muito
pequeno para aconchegar os carros quando há
enchentes no Karl Marx, sendo fácil de adivinhar que
as coisas se vão complicar terrivelmente para os
automobilistas a partir de agora com a sua retirada da
circulação. Fica pois, caso se confirme esta modalidade,
muito difícil perceber as razões que levaram o Governo
Provincial de Luanda a ceder o terreno do parque de
estacionamento do KM para outros propósitos. Pelo
que é do conhecimento do Angolense, os sucessivos
governadores que nos últimos tempos passaram por
Luanda, desde Aníbal Rocha, sempre souberam resistir
aos diferentes "ataques" dos agentes imobiliários que
pretendiam ficar com o parque do Karl Marx.
O argumento apresentado para contrariar tais intentos foi
sempre o mesmo. Aliás, não podia ser outro. Parque de
estacionamento numa cidade que vive os problemas de
Luanda nesta matéria é ouro. Parque de estacionamento
para apoiar uma casa de espectáculos
com a dimensão do KM ainda mais precioso se torna,
em nome do mínimo de conforto que uma edilidade
deve oferecer aos seus munícipes.
Acontece que o último destes ataques com ramificações
afectivas e sanguíneas, adivinha-se, que se estendem à
estratosfera do poder político, isto é, vindo bem lá de
cima, parece ter sido fatal para o futuro do local.
Conhecedor profundo do "modus operandi" do regime,
Job Capapinha terá preferido atirar a toalha para o chão,
temeroso das consequências políticas drásticas que
normalmente se abatem sobre todos aqueles que fazem
ouvidos de mercador a algumas solicitações, cujo
remetente está na cara.
O recinto está assim prestes a passar a história, mais de
quarenta anos depois de ter entrado para a vida desta
cidade como o parque de estacionamento do então
Cinema Aviz. Enquanto se aguardam por outras
informações por parte de quem de direito que já deviam
ter sido prestadas, Luanda perde mais um espaço público

em nome de poderosos «interesses económicos
fortemente protegidos pelo poder político, no quadro
de uma emulação inter-pares,
que não vai ficar por aqui. A voracidade com que a
ofensiva do sector imobiliário se está a desenvolver,
procurando ocupar a qualquer preço todos os espaços
vazios existentes em Luanda é preocupante para o
equilíbrio desta cidade.

custaram dinheiro e esforço às pessoas. Sou contra as
demolições», asseverou.

Depois dos parques de estacionamento virão,
provavelmente, os jardins públicos e as poucas zonas
verdes (cinzentas) que a cidade ainda conserva e por aí
adiante, num ver se te avias enquanto o "Braga é
tesoureiro .
Não é assim que se governa uma cidade que está a
rebentar pelas costuras e que tem todo o espaço do
mundo à sua volta para poder crescer com a qualidade
de vida que se recomenda, quando se investem milhões
de dólares.

Esta medida, segundo resposta de Fernanda Cabral,
visa somente repor a legalidade que há muito anda
atropelada. A responsável máxima do município do
Sumbe sustentou na sua intervenção que é muito difícil
lidar com a população, pois, já havia ordens expressas
sobre a proibição de construções anárquicas nos
bairros periféricos da cidade com destaque para o
bairro em referência e o do Chingo na zona 4.
«Eu exarei um despacho onde proíbe construções
anárquicas no bairro do Control Sul e no cemitério do
Chingo.

Da Imokimbo SARL, a dona da obra, que conta com o
financiamento do BFA, para já apenas foi possível
saber que promove a construção de edifícios de luxo,
que é proprietária ou faz a gestão de uma clínica, sendo
por outro lado accionista maioritária de uma das
universidades privadas de Luanda.

Mas as pessoas, teimosamente, fazem e
desfazem à sua maneira. À Administração, não resta
outra medida senão destruir as casas», disse Fernanda
Cabral, esclarecendo, por outro lado, a existência do
projecto do Governo central sobre o PRESILD e que a
área em causa foi projectada para o efeito.

07.2.6 PRESILD deixa pessoas sem
casas no Sumbe
A Capital...10-02-07

Os moradores escolheram voluntariamente o sítio, há
mais de nove anos, por falta de espaço para pôr um
tecto. Ficou então conhecido de bairro do Controlo.
Estavam lá, mais de 200 famílias.
Malgrado eles. Se o mês de Janeiro de 2007 foi sinistro
para Luanda devido as chuvas torrenciais, para o
Sumbe, com destaque para os moradores do bairro em
causa, o drama foram as demolições de residências pelo
Governo local.
Mesmo reconhecendo a ilegalidade das suas casas, os
moradores queixam-se de não terem sido avisados com
antecedência. O cidadão Luciano, morador do bairro
há mais de oito anos diz não reconhecer a posição da
administração municipal, por entender que as suas
intervenções se incidem apenas no prejuízo das
populações.
«Eu não sei o quê que a senhora administradora que?
Interroga-se. « Não é a 1ª vez que faz isso. Não avisa a
população e a seu bel-prazer destrói as casas das
pessoas? O quê que ela quer?
Outro morador é António Kalupeteka. Reconhece a
ilegalidade havida na obtenção dos espaços para
construção de casas, mas não se conforma com as
demolições. «Acredito que é uma ilegalidade estarmos
aqui, mas também não é legal destruir casas que

Por sua vez, o soba da área, refere que as demolições
não têm obedecido a critérios administrativos, pelo
que, «esta é uma acção coerciva porque a
administradora não nos avisou sobre a medida que iria
tomar».

A administradora lembrou que a terra é propriedade do
Estado e que ninguém está autorizado a comercializá-la.
«Muitos dizem que aterra. é do avó, tio, primo e etc.,
por isso posso vendê-la. A terra é do Estado e só a ele
cabe comercializá-la», sustentou e desencorajou aqueles
que ainda tenham tal intenção.
Nos últimos tempos a procura de espaços de terra para
construção tem sido maior e como a oferta para
pessoas singulares tem sido quase inexistente, alguns
populares têm encontrado a autoridade tradicional de
cada bairro a tábua de salvação.
Quantias que vão desde os 500 aos dois mil e 500 dólares
norte-americanos são os que os cidadãos desembolsam
por uma parcela de terreno sem se importarem pela falta
de segurança e os riscos que correm. O Sumbe não foge à
regra do que se vê um pouco por todas as sedes de
província. Também tem registado um grande número de
casos de construções anárquicas, com um índice de
sinistralidade bastante alto quando há calamidades.
Apenas uma constatação.
As entidades competentes devem servir-se destas
pequenas situações para prevenir futuros conflitos,
como avançou um advogado ao A Capital, para quem a
necessidade de se incrementar a sensibilização da
população do Kwanza Sul sobre a Lei de Terras se
impõe. "Há ainda muita gente que alimenta a convicção
de que a terra tem seus donos, o que poderá no futuro,
criar muitos constrangimentos à governação.

07.2.7 Administradora municipal
ordena demolição de casas
Terra Angolana...10-02-07

Foi uma manhã de tristeza e de dor, onde lágrimas
corram no rosto daqueles que assistiam as suas casas a
serem demolidas. Avelino Henriques era um homem
insatisfeito, pois, gastou muito dinheiro com a
construção da casa, cerca de 16 mil dólares norte
americanos.
A medida, segundo os moradores, não foi comunicada
aos mesmos pelo que o tractor não poupou uma única
residência com o risco de por pouco, provocar danos
humanos durante a demolição. "As pessoas iam
morrendo dentro das casas porque o tractor começou
logo a destruir as casas.
Eles não avisaram a ninguém", disse Henriques.
Em consequência disso, Lázaro Pedro, perdeu grande
parte dos seus bens, incluindo uma pasta com
documentos e dinheiro para a conclusão das obras da
casa. "Tive que me pôr em fuga porque a máquina
começou a deitar a baixo a minha casa. Noutras casas
os vizinhos ainda dormiam", denunciou.
A preocupação dos lesados prende-se com o facto do
Governo não realojar as vítimas sempre que ocorre
uma situação do género. Esse é o sentimento de
Carolina Barros que atribui culpas ao Governo local e
considera a medida de má fé. "Ficamos sem casas e o
Governo não tem onde nos pôr", lamentou.
Carolina acusa ainda a administradora de prejudicar uns
em detrimento de outros, porque os que têm padrinho
na cozinha as suas casas não foram mexidas.
De acordo com dados em nossa posse, não é a
primeira vez que a referida administradora procede de
tal forma, pois em 2004 já aconteceu o mesmo.
Para que tal não volte a suceder, os moradores pediram
as autoridades locais no sentido de apresentarem um
plano ou as áreas onde a população não pode construir.
Por outro lado, as vítimas exortam a administradora no
sentido de os entregar as novas residências. Porém, a
administradora local reconheceu que nos últimos
tempos tem havido várias demolições naquele bairro,
mas acrescentou também que tem havido ilegalidade
por parte da população em erguer as casas em qualquer
local.
Disse também que a medida em causa visa desencorajar
a população.

07.2.8 Administrador do Cacuaco
factura a vender terrenos
Semanário Angolense...24-02-07

Costa Gabriel, administrador do município do
Cacuaco, pode ter abocanhado alguns milhares de

dólares resultantes da concessão arbitrária de terrenos a
pessoas colectivas e singulares na comuna dos
Mulenvos.
A cedência de vastas parcelas de terra a particulares, no
inicio do ano passado, em áreas adjacentes à
construção da auto-estrada, que ligará os municípios de
Cacuaco a Via na, está no centro de uma polémica que
opõe, há algumas semanas, o administrador local a
dezenas de citadinos.
Alguns dos beneficiários denunciaram, há dias, ao
Semanário Angolense, que foram contemplados com os
aludidos terrenos contra o pagamento de alguns valores
monetários. As suspeitas de que o dinheiro tenha servido
para engordar os bolsos do próprio administrador
assentam em dois pilares.
O primeiro tem a ver com facto de Costa Gabriel ter
arriscado a venda de terras numa zona definida, há muito,
como reserva do Estado, e, segundo, devido à falta de
transparência na movimentação do dinheiro arrecadado
nas vendas. Rui Jorge Lencastre, Martulino Mariano e
João Manico, detentores das firmas Rubela Comercial,
Martulino & Filhos, Lda e Manico Henda Comercial, Lda,
respectivamente, revelaram a este jornal que, não só
pagaram as despesas de tramitação burocrática dos
contratos promessa, como também foram obrigados a
desembolsar outros tantos milhares de dólares para que
os terrenos lhes fossem cedidos.
Os dois primeiros, segundo apurou o SA, entregaram 4
mil dólares cada, enquanto o terceiro terá untado Costa
Gabriel com 9 mil. Disseram que entregaram os referidos
valores às mãos da secretária de Costa Gabriel, ao invés
de depositá-los na conta bancária aberta a favor da
administração local.
«O Sr. administrador orientou-nos para que fizessem os
a entrega do dinheiro à sua secretária e não depositá-lo
na conta da administração. Apesar das suspeitas
iniciais, acabamos por entregar o dinheiro à referida
funcionária, sem que nos fosse emitido algum
documento que justificasse a recepção dos montantes,
visto que confiamos na sua boa fé», denunciaram os
lesados.
Os empresários contaram que foram abordados, em finais
de 2005, por funcionários afectos à Unidade Técnica da
Administração Municipal de Cacuaco para que
custeassem os trabalhos de terraplanagem e loteamento
de terrenos na comuna de Mulenvos e que, em troca,
seriam agraciados com parcelas de terra.
Acusaram o arquitecto Muxinge e um outro funcionário
daquele órgão da Administração
identificado apenas por Faustino de terem servido de
intermediários em tais negociatas. Estes dois
funcionários, segundo os interlocutores deste jornal,
disseram, na altura, que tinham sido mandatados pelo
próprio administrador municipal do Cacuaco e que este
estava a par de todo o processo. O proprietário da

empresa Manico Henda Comercial, que diz ter
investido «centenas de milhar de dólares» no espaço de
150x 60m2 que lhe foi cedido, com a edificação do
muro de vedação, tanque de água e outras infraestruturas básicas, queixou-se da falta de seriedade de
alguns funcionários da administração local, em
particular do administrador Costa Gabriel.
Nos contratos promessa, que os empresários fizeram
chegar à redacção do SA, faz-se apenas alusão a
pagamentos de USD 2.925 pelas despesas
administrativas dos processos.

07.2.9 Governo aposta em 180 mil
casas
Terra Angolana...24-02-07

Concebido para fazer face ao cada vez mais notório
programa infraestrutural do prevê a construção, em dez
anos de 180 mil casas, entre as quais sociais
económicas e de alta renda.
O Programa vai beneficiar os nove municípios da
província, esperando-se que as acções preliminares
comecem a ser implementadas no decurso deste ano,
revelou o delegado da Habitação, Miguel Maiato.
De acordo com o responsável, tudo começará com a
urbanização das áreas onde serão erguidas as casas, um
processo que contempla a instalação de redes técnicas,
eléctricas, sistemas de distribuição de água potável e
outros bens não menos importantes.
Dividido em três fases, o Programa Infraestrutural do
Governo de Benguela terá na população de baixa renda
a franja prioritária, sobretudo nos municípios da
interior, no âmbito das responsabilidades de quem de
direito.
Miguel Maiato avançou que neste momento decorrem
já negociações com os promotores, a. EDURB e a
PROPAR, na perspectiva de serem lançadas as bases
para a loteamento dos mais de quatro mil hectares
previstas para a empreitada.
Caberá dos promotores tratar da venda de terrenas,
sendo que as dividendos serão investidos na área social.
Cada casa social. Ficará entre os quinze e vinte mil
dólares americanos, montante a reembolsar em 15 ou
20 anos.
Refira-se que Benguela ganhará ainda mais 20 mil casas,
desta feita enquadradas no pacote de financiamento
chinês.

MARÇO 2007
07.3.1 Casa Militar "engaiola"
moradores
Folha8...03-03-07

Uma guerra sem quartel, é a que os moradores da zona
dos Mulenvos de Baixo, sector 5, município de
Cacuaco, pretendem desencadear contra a
Administração Municipal, na tentativa de verem
resolvida uma questão que os aflige desde o pretérito
dia 16 de Janeiro do ano em curso, quando foram
surpreendidos por uma equipa de trabalhadores
expatriados, chineses, afecto ao Gabinete de
Reconstrução Nacional (GRN), com máquinas e
tractores, acompanhada com efectivos das Forças
Armadas Angolanas (FAA), da Casa Militar, sem dar
cavaco a ninguém, começaram por vedar com arame
farpado um extenso espaço onde os referidos
moradores estão a erguer as suas casas, três anos
depois de lhes terem sido autorizados superiormente
pelas autoridades, ao tempo, Agostinho Miguel de
Lima, administrador Municipal.
As agruras por que estão a passar alguns moradores da
referida área que já habitam nas suas casas mesmo
ainda por acabar, e alguns possessores de terrenos na
ânsia de construir as suas, e outros empreendimentos
mas, protagonizados por chineses e militares das FM,
podem ser interpretadas como um autêntico
neocolonialismo, a julgar pelo vexame e sevícias a que
estão sendo submetidos, segundo denunciaram os
lesados à reportagem do Folha8 no dia 20.02, no local.
O céu desenhava chuva, quando o repórter chegou ao
local do "crime" depois de ter consumido 50 minutos
de percurso, ao volante de uma Toyota Starlet,
suportando buracos, valas e lombas no espaço entre o
mercado do Kikolo até ao não menos famoso bairro
Paraíso, que de paraíso só tem o nome, de resto é um
autêntico inferno, traduzido na falta da água, luz,
saneamento básico e pelo crescente número de actos
de delinquência que se registam quase que diariamente,
segundo informações das autoridades policiais.
A escassos metros do portão principal, o único, que dá
acesso ao perímetro vedado, sou travado por um
grupinho de jovens que aparentavam estar na casa dos
20 anos de idade, que extraíam burgau e areia para
comercializar. "Chefe pára!". Obedeço o pedido dos
rapazes, que depois de me alertarem sobre o perigo que
representava caso eu tivesse entrado com a viatura, um
deles, Zezinho, serve de meu cicerone de ocasião.
Já o sol raiava e o meu relógio marcava 8 horas e 23
minutos, quando conseguimos entrar depois de eu ter
desembolsado a módica quantia de 500 Kwanzas a um
tal soldado da Casa Militar, trajado à paisana, a seu
pedido, que se encontrava próximo da portaria.
Obedecendo a tramitação, sei lá de que será?, da taxa

de portagem ou não, já no interior, e na condição de
falsos possessores de terrenos, pudemos constatar "in
loco" a realidade das denúncias de populares que
chegaram uma semana antes, à nossa redacção.
Obras embargadas alegadamente sob ordens
superiores, envolto num capim verdejante, escavações a
céu aberto que serviriam para tanques de água, material
de construção abandonado e outro a ser subtraído
pelos próprios militares, segundo acusações de alguns
entrevistados, fazem parte de todo um cenário, cujos
proprietários, ouvidos pela reportagem do Folha8,
mostraram-se encolerizados com a atitude do
desconhecido mandante deste embargo.

07.3.2 Registo de casas feito por
"cunha"
Angolense...10-03-07

No município do Kilamba Kiaxi, propriamente no
bairro do Anangola, o registo das casas dos moradores
que perderam o abrigo fruto das chuvas está a ser
efectuado apenas para aqueles que "têm padrinho na
cozinha" ou que aceitem corromper aos responsáveis
pelo trabalho.
Grande parte dos moradores foram obrigados a
abandonar as casas, pois há dois meses tudo o que
tinham ficou submerso fruto das fortes chuvas que se
abateram sobre a cidade. O que antes eram quintais
hoje transformou-se em lixeira, onde se destacam os
bens que ficaram inutilizados. Helena Sousa, de 56
anos, é uma moradora antiga desta zona. Perdeu tudo o
que tinha. Uma casa de dois quartos, sala, cozinha,
quarto de banho, um quintal vasto e alguns
electrodomésticos.
O que mais abala a idosa não é o facto de ter perdido
os bens, mas sim a forma como o drama destas famílias
está a ser encarado. A sua insatisfação deriva do
comportamento de alguns funcionários do Governo
Provincial de Luanda (GPL) que se deslocaram ao
bairro para fazer o registo das casas mais afectadas.
Segundo apurámos o trabalho começou na segunda
semana do mês passado e foi efectuado por um grupo
considerável de homens do Governo Provincial, bem
como da administração municipal. "Mas a maior parte
das casas não foi registada" , denunciou.
Mais adiante acrescentou que os responsáveis chegaram
a pedir-lhe almoço e gasosa para registar a sua
habitação "Como o bairro estava cheio de água
exigiram que os levássemos às costas para passarem,
caso a pessoa se negasse a fazer isto, não registavam a
casa", realçou.
Visto que o nível de vida daquela zona é bastante baixo,
grande parte ficou sem o registo por falta do
dinheiro para pagar a famosa gasosa.
"Posso afirmar que mais de 50 casas não foram
registadas, porque eles são ambiciosos e querem tudo",

desabafou.
Dona Helena lembra ainda que naquele dia quando
decidiram partir, os homens da administração
prometeram voltar numa segunda fase, mas até hoje
ninguém os viu por aquelas paragens. "Não sabemos
quando chegará a nossa vez, tive de refugiar-me em casa
de familiares com os meus filhos", reclamou, tendo
acrescentado que o sucedido é um desrespeito aos
direitos dos cidadãos".
Diante dos factos narrados, os moradores temem pela
burla que normalmente ocorre nesses casos. Mais uma
vez volta a baila a questão em torno do destino dado
aos dez milhões de dólares que foram destinados pelo
Estado para acudir as vítimas das enxurradas.

07.3.3 FAO lança programa de apoio
sobre posse e gestão de terra
Jornal de Angola...27-03-07

O Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (FAO) lança amanhã, no Huambo, um
Programa de Apoio às Instituições Governamentais de
Posse e Gestão da Terra, para a promoção de um
desenvolvimento rural equitativo nas províncias de
Benguela, Huambo e Huíla.
Financiado pela União Europeia, o projecto visa criar
um contexto de desenvolvimento sustentável para
Angola e tem início num momento em que o quadro
jurídico ligado à terra se vai definindo nos seus
pormenores, com a Lei de Terras em vigor desde 2004
e o Regulamento Geral de Concessão de Terrenos,
aprovado pelo Conselho de Ministros e em vias de
publicação no Diário da República.
De acordo com o representante da FAO em Angola,
Anatolio Ndong Mba, o Programa de Apoio às
Instituições Governamentais Ligadas a Terra
representa um exemplo concreto de diálogo e de
aprendizagem entre o Governo de Angola (através dos
Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
e do Urbanismo e Ambiente), a FAO, a União
Europeia e uma vasta gama de actores da sociedade
civil e de organizações não governamentais.
Anatolio Ndong Mba salienta que o caminho para o
desenvolvimento passa necessariamente pelas
directrizes traçadas em Março de 2006, na Conferência
Internacional sobre Reforma Agrária e
Desenvolvimento Rural (CIRADR).
Estas directrizes, acrescentou, prevêem o
desenvolvimento de mecanismos apropriados para
partilhar experiências, encorajar o reconhecimento e
estabelecer acções concretas a serem tomadas pela
comunidade internacional, governos, organizações
produtoras e da sociedade civil, de modo a engrandecer
a cooperação internacional e promover o acesso
equitativo, transparente e responsável à terra e aos
recursos naturais.

ABRIL 2007
07.4.1 Luanda acolhe fórum
nacional urbano
Cruzeiro do Sul...01-04-07

A organização não governamental LUPP em
colaboração com o ministério do urbanismo e
ambiente vai promover no dia 9 de Abril de 2007 o
primeiro fórum nacional urbano subordinado ao tema
"Habitação e Terra, capacidade de intervenção das
administrações Locais" fez saber o responsável pelas
políticas públicas da LUPP Adérito Mohamed.
De acordo com Adérito Mohamed o encontro tem
como objectivo principal a partilha de conhecimentos
em relação a provimento de terra e habitação para a
população de baixa renda, o aconselhamento sobre
aquilo que é possível fazer entre o governo e a
sociedade civil na resolução dos principais problemas
da habitação e terra nas áreas peri-urbanas, onde as
construções tem estado neste momento a ganhar
terreno, sobre a ausência inclusive de uma fiscalização
mais contundente do próprio governo em relação a
este tipo e construções.
"Não queremos com isto dizer que as construções
devem parar, queremos pois dizer que as construções
devem ser maximizadas devem ser naturalmente
protegidas, deve se encontrar mecanismos que
permitam hoje que o cidadão sinta-se seguro dentro
daquilo que ele está a fazer em termos de construção
da casa própria, dentro do terreno que ele vai
conseguindo.
É preciso que a aplicação da lei da terra e da lei de
ordenamento do território seja conciliada com a prática
da ocupação efectiva e o aproveitamento útil destes
mesmos espaços"- salientou Adérito Mohamed.
O fórum a ser presidido pelo ministro do Urbanismo e
Ambiente, Sita José, contará com a presença do relator
especial das Nações Unidas para as questões de
habitação e terra Miloon Khotari.
Participarão do encontro estudantes da faculdade de
direito, organizações da sociedade civil, técnicos do
governo da província de Luanda, técnicos do
Ministério da Energia e Águas, membros do ministério
da Família e Promoção da Mulher e membros do
ministério das Obras Públicas.

07.4.2 Munícipes denunciam
falcatruas
Folha8...01-04-07

Os funcionários da Administração Municipal da Samba
são acusados de exigirem aos munícipes a pagarem,

para a regularização dos documentos referente ao
cadastro de terra, pressuposto exigido pelo GPL no
âmbito do programa de reordenamento territorial.
A acusação pende contra os funcionários da área técnica
do referido órgão, segundo alguns munícipes,
inventaram regulamentos alega damente obscuros, com
o objectivo de extorquir dinheiro aos citadinos
preocupados em legalizar a propriedade que ocupam.
Nestas circunstâncias, os munícipes que pretendam
registar os seus prédios rústicos (terrenos) são obrigados a
pagar 150,00 Dólares para a execução do croquis de
localização, mais 5 mil Kwanzas pela deslocação do
técnico, que por obrigação deve ser afecto ã
Administração Municipal da Samba.
Esta cláusula descarta a possibilidade do citadino
requisitar o croquis de localização em um técnico
estranho à Administração Municipal da Samba, ainda que
esteja inscrito no Governo Provincial de Luanda, e a sua
assinatura não é motivo de qualquer suspeição. A
medida chateou a maioria dos munícipes, porque os
croquis projectados pelos técnicos "extra Samba"
foram pura e simplesmente anulados, causando assim
prejuízos monetários aos aspirantes dum prédio rústico
(terreno) legal.
"A Administração Municipal da Samba é a única
instituição do género que instituiu esta regra. Iremos
nos bater contra aqueles que pretendam se enriquecer
de forma ilícita, ou através da extorsão do pacato
citadino", reclamou Horácio António Marcelo,
munícipe que pretende recorrer junto do GPL contra a
medida tomada pelo executivo da Samba. A reclamação
destes munícipes da Samba pode ser considerada justa,
visto que responsáveis ligados a Direcção Provincial do
Planeamento e Gestão Urbana de Luanda desconhecem a
medida instituída pelo governo da Samba.
Debruçando-se sobre o assunto, o director da direcção
citada, Hélder José disse ser um acta administrativo
fabricado pelo executivo municipal da Samba,
desconhecido pelos os demais órgãos do Governo
Provincial de Luanda.
Em gesto de advertência, aquela responsável disse,
"todo processo que antecede o cadastro do prédio rústico
é gratuito".
Continuando no diapasão de Hélder José, depois de
completo o dossier é remetido à Direcção Provincial,
que por sua vez observará minuciosamente lisura do
mesmo para o enviar ao Governador de Luanda, a fim
de ser concedido o título de concepção.
Convicto de averiguar a veracidade dos factos
contactamos a área técnica da Administração Municipal
da Samba, através do seu responsável, Rosário Neto mas
este recusou-se a prestar qualquer informação sobre o
assunto, alegando que é de carácter provincial.
"Se quiseres saber algo dos cadastro de terra deves

contactar o Administrador municipal, não posso fazer
nada", respondeu Rosário Neto, que se mostrou
desalentado por estar adiante dum repórter do Folha 8.
A atitude do chefe da área técnica foi reprovada por
um dos funcionários da secretaria da Administração,
"deveria ser ele a responder e não o administrador
porque é ele que domina o assunto".

07.4.3 Habitação e Terra no museu
de Historia natural
Agora...07-04-07

Esta segunda-feira, 9, será realizado no Museu de
Historia Natural um fórum subordinado ao tema
"Habitação e terra, capacidade de intervenção das
administrações locais".
O encontro será orientado pelo ministro do Urbanismo
e Ambiente, Sita José, e contará com a presença do
relator especial das Nações Unidas para as questões de
habitação e terra, Miloon Khotari.
Espera-se por unia intensa discussão acerca dos
direitos sobre terras nas Zonas peri-urbanas,
mecanismos de participação da sociedade civil na
definição de políticas afins e o alcance do Decreto-Lei
02/07 no reforço das capacidades das administrações
locais e na participação dos cidadãos.
Além do ministro do Urbanismo e Ambiente e do
funcionário das Nações Unidas, vai intervir também
neste certame o vice-ministro da Administração do
Território, Mota Liz, e Pacheco Elinga, coordenador da
unidade de pesquisas e políticas da organização nãogovernamental Development Workshop.
"Esta é uma oportunidade ímpar para abordagens
complementares sobre a questão da terra, participação
e poder local e vai marcar o início da preparação para a
participação de Angola no Fórum Mundial Urbano
marcado para Junho deste ano", disse ao AGORA
fonte da organização.
Este encontro é organizado pelo Ministério do
Urbanismo e Ambiente em colaboração com o
escritório das Nações Unidas para os Direitos
Humanos e do Programa de Luta Contra a Pobreza
Urbana (LUPP).

07.4.4 Benguela aposta na
urbanização para atrair
investimentos
Angolense...14-04-07

Ao esboçar um programa voltado ao desenvolvimento
urbano da região norte, denominado "Programa
Benguela Norte", o Governo provincial reitera o seu
empenho na busca de investimentos para a
revitalização da economia e, finalmente, começa a olhar
para o potencial do interior com "olhos de ver".

Apresentado oficialmente em finais de Março, altura
em que foram inauguradas as suas instalações, o
Programa propõe-se transformar a terra em infraestruturas e áreas urbanizadas, favoráveis à criação de
pequenas e médias empresas, um verdadeiro pólo de
atado de grandes negócios, tendo como prioridade os
municípios do Lobito, Bocoio e Balombo. Terá como
promotor a Edurb, Empresa de Desenvolvimento
Urbano, ao passo que a Odebrecht será a operadora.
Estes desideratos foram avançados pelo director da
Odebrecht/Benguela, o Engenheiro Luiz Bueno, para
quem o "Benguela Norte" contribuirá para a melhoria
das condições de vida dos cidadãos angolanos.
Disse, confiante no sucesso, ser uma enorme satisfação
a participação da Odebrecht numa importante iniciativa
no domínio da gestão e desenvolvimento urbano
sustentável.
Certo de que oferecerá uma nova Imagem ao espaço
urbano, Bueno afirmou que esta "importante" parceria
público-privada impulsionará o sector da Construção
Civil, o mercado imobiliário formal e criará mais postos
de trabalho, tornando célere o desenvolvimento
regional.
"Nós, Odebrecht, não temos dúvidas de que a parceria
hoje estabelecida propiciará benefícios nos domínios
das infra-estruturas das vias públicas e habitações de
interesse socio-económico", reforçou o responsável.
Em nome da Edurb, empresa promotora, o director35
geral, António Miguel Nogueira, revelou que a
materialização do Programa "Benguela Norte" dependerá
em grande medida da experiência da operadora, ou não
estivesse ela envolvida em vários projectos, sendo o de
Águas o mais referenciado.
"Contamos ainda com outros parceiros privados locais
que fazem investimento por conta e riscos próprios",
frisou, para mais adiante observar que se impõe a
determinação política do Governo em todas as etapas
deste processo.
Acrescentou que os próximos passos serão decisivos na
confirmação da viabilidade política, económica e
técnica para a empreitada, que dará lugar a empregos
directos e indirectos em grande escala, além das já
mencionadas áreas que permitirão habitar, circular e
trabalhar.
Estando Benguela em direcção a um crescimento
urbano concentrado, a prioridade recairá para áreas
mais económicas com base no binómio custo/benefício

07.4.5 Esperança continua
moribunda nos centros de
acolhimento
A capital...21-04-07

Cerca de três meses depois de o Governo da Província

de Luanda ter criado centros de acolhimento em zonas
como Samba, Viana e Cacuaco, para abrigar os
sinistrados das enxurradas que se abateram sobre a
cidade no passado dia 22 de Janeiro, os populares
continuam a espera que as promessas feitas se
concretizem.
Aquando da nossa primeira visita ao local, alguns
acolhidos que falaram à nossa reportagem contaram
que lhes tinha sido dada a garantia de que não
permaneceriam nas tendas por muito tempo.
O porta-voz da Comissão Nacional de Protecção Civil,
Eugénio Laborinho, anunciou, na altura, a construção
de duas mil casas para albergar igual número de
famílias desabrigadas em toda a província de Luanda,
acrescentando que os sete campos de acolhimentos
montados na capital do país eram provisórios. «Vão
durar entre três a seis meses», disse na ocasião.
São passados três meses sem que as pessoas lá alojadas
tivessem um único sinal que mostrasse vontade e
empenho das autoridades no sentido da inversão do
quadro em que, num ápice, muitos se viram
mergulhados.
«Já não nos falam mais sobre isso», começou por
dizer Fátima Uta, «aqui cada um se desenrasca»,
acrescentou.
Na nossa primeira visita, Fátima vislumbrava a curto
prazo a solução do problema. Mas com o passar dos
dias, as coisas complicam-se cada vez mais. Quando a
reencontramos Fátima era uma mãe visivelmente
preocupada. Trazia o filho de um ano ao colo.
Contou que há dias que o pequeno foi atacado de
febres e diarreia. Tinha a receita médica na mão, mas
por falta de dinheiro não conseguia adquirir os
medicamentos recomendados. Como alternativa,
decidiu dar água de arroz ao bebé. A preocupação
aumenta, sobretudo, quando se lembra de que
recentemente, uma das moradoras do centro faleceu de
cólera.
Procuramos contactar outros dos nossos entrevistados
da nossa primeira visita, mas não foi possível, fomos
informados pelos moradores de que em consequência
das chuvas que nos últimos tempos caem sobre a
cidade de Luanda, algumas tendas foram removidas
para lugares mais seguros, «quando chove aqui, temos
que ficar sentadas até que a chuva passe. Depois temos
que tirar a água que se acumula lá dentro e só assim
conseguimos dormir».
Sem latrinas, as necessidades fisiológicas, bem com a
higiene pessoal dos moradores são feitas ao redor do
centro. Havia latrinas construídas, mas por falta de
cuidados há muito que estão inoperantes. "As fossas
entupiram e estão todas a expelir bichos. Entrar lá, é
procurar doença».

A energia eléctrica, só quando há reuniões. Quanto a
água, apesar dos enormes recipientes disponíveis no local,
dizem que têm que recorrer a vizinhança. Diante de tanto
descontentamento, só mesmo Idalina parecia com algum
motivo para sorrir.
Durante a nossa permanência no local, reencontramos
Idalina Celestina, a mãe que durante as enxurradas
perdeu a filha e uma sobrinha, e quase perdeu a vida
quando tentava salva-las. Idalina Celestino é uma nova
mulher. Trazia nos braços o seu novo rebento, que por
causa da situação em que vivem, decidiu baptiza-lo de
Tendinha, "por ter nascido na tenda», explicou.

07.4.6 ONU quer maior
comprometimento
A capital...21-04-07

ANGOLA, na qualidade de membro da UN-Habitat
fez-se presente com uma delegação encabeçada pelo
vice-ministro do Urbanismo e Ambiente, Graciano
Domingos. O certame debateu estratégias de médio
prazo do UN-Habitat e o plano institucional para o
período 2008/ 2013, bem como o fortalecimento do
fundo das Nações Unidas para o Habitat e assentamentos
humanos e o seu orçamento para o biénio 2008/2009.
O debate geral sobre urbanização sustentável visa
mobilizar os governos e outros associados no sentido
de se comprometerem com um programa de intervenções
no plano local, em apoio ao plano estratégico e
institucional de médio prazo do UN-Habitat, para o
período 2008/2013, cuja adopção final deverá ocorrer em
2008, na China, durante o quarto fórum urbano mundial.
Os assentamentos humanos em Angola desenvolveramse, na sua maioria, de forma
espontânea, ou seja, sem projectos ou planos de
desenvolvimento previamente elaborados.
Projectos e estudos de urbanização das principais
cidades surgiram depois da sua fundação. Após a
independência em 1975, segundo dados oficiais recentes,
em toda a extensão do territ6rio, com
incidência nas cidades do litoral, verificou-se uma
pressão do crescimento urbano que não só não seguiu
os planos de desenvolvimento urbano elaborados antes
da independência, como não mereceu a devida resposta
por parte das autoridades responsáveis pelo
ordenamento e desenvolvimento territorial.
Daí resultou a sobrecarga da capacidade das infraestruturas e dos serviços básicos. O quadro
habitacional existente, sem manutenção adequada,
descrevem os dados, sofreu um processo de
deterioração e de decadência, ao mesmo tempo que
foram proliferando assentamentos habitacionais
anormais, os musseques.
As cidades experimentaram os efeitos adversos do
rápido crescimento e das mudanças urbanas,

designadamente, congestionamento, desemprego,
inadequação das infra-estruturas de saneamento,
poluição, insuficiência dos serviços sociais,
delinquência e outros.
Os dados contidos no Relatório Geral sobre o Estado
do Ambiente em Angola, consideram ainda que
existem simultaneamente, nas zonas do interior,
assentamentos populacionais muito isolados com
restrição significativa de movimentos, devido à falta de
vias de acesso em condições razoáveis e à presença de
minas.
«Nestes assentamentos os resíduos são produzidos em
menor escala, sendo um outro aspecto positivo destas
comunidades o facto de a natureza dos resíduos aí
produzidos serem na sua maioria bio degradáveis»,
refere o relatório, notando que nas comunidades do sul
diversidade cultural é menor e os seus habitantes
possuem maior espírito de cooperação no sentido de
protegerem o ambiente que os rodeia.
«Os problemas ambientais que as cidades do interior
enfrentam, são similares aos enfrentados pelas cidades
do litoral, mas numa escala inferior. Não possuem
grandes focos de lixo, nem tanta invasão de espaços
livres dentro da zona urbana.
As zonas periféricas são de características similares aos
assentamentos rurais». O conselho de administração do
UN-Habitat é composto por 58 membros, dos quais 16
são Estados do continente africano, que cumprem um
mandato de quatro anos.

MAIO 2007
07.5.1 Governo não tem projecto
habitacional
Folha8...12-05-07

O governo tem em mãos uma grande empreitada, que
é a de aumentar as zonas habitacionais como forma de
permitir uma residência condigna ã maioria dos
angolanos. E foi neste quadro que o ministro do
Urbanismo e Ambiente, Sita José, em sessão
extraordinária da Assembleia Nacional, no princípio da
semana, admitiu o engajamento governamental na
construção de cerca de 215 mil fogos, em todo
território nacional. Diante destes números, alicerçados
no "intricado" investimento chinês, cujas empresas de
construção se propõem erguer o equivalente a 15
cidades, os deputados da maioria e parte da oposição
"carimbaram", na generalidade, o Projecto de Fomento
Habitacional, que lhes foi endossado pelo Conselho de
Ministros.
Alguns técnicos acreditam que se dependesse do
engenheiro Sita José e da arquitecta Carla, ministro e vice,
o actual projecto poderia ser implantado, com hipóteses
de sucesso, mas tendo sido a sua concepção e programa
de execução esboçado fora do ministério do Urbanismo e
Ambiente, não acreditam na sua materialização nos
prazos sugeridos no projecto.
O grande dilema, no momento, prende-se com a ausência
de um pacote, onde se possa visualizar
a modernização e extensão das cidades e a eliminação
dos bairros suburbanos, principalmente, os nascidos de
forma desordenada no pós - independência, como o
Rocha Pinto, Tunga Ngo, Sonefe e outros, só em
Luanda.
Carentes de redes viárias, de esgotos, água e electricidade,
estas zonas habitacionais tornaram-se de
tal forma marginais, que consomem tudo o que não
subscrevem, com base no roubo, aqui consideradas
"puxadas", das zonas legais.
Recorde-se que a concepção de autoconstrução do
partido no poder, resultou até a data num grande fiasco,
sendo o exemplo mais dantesco o Rocha Pinto,
concebido por Agostinho Neto e com a responsabilidade
de ser implantado por Braz da Silva, então ministro da
Construção.
O que se assiste neste bairro hoje, não é apenas da
responsabilidade dos populares que de forma
desordenada assentam as suas habitações, não importa
em que solos e onde, mas muito pelo descaso
governamental, o verdadeiro cúmplice da anarquia que
se vem conhecendo.
"Os bairros novos que crescem como cogumelos, não
resultam só da migração das populações do interior, no

tempo da guerra, mas também por falta de rigor e de
planos de massa do governo Provincial de Luanda,
capaz de disciplinar, com rigor quem não tendo casa,
pretende erguer um tecto para morar", disse ao Folha
8, o deputado Carlos.
E na sua opinião não interessa sempre "apontar o dedo
aos pobres, pois quem anda pela cidade, pode assistir a
degradação da maioria dos prédios de Luanda, onde
hoje haver um com elevador é um luxo, devido a má
gestão e falta de políticas correctas de habitação por
parte deste governo, que não faz, não deixa fazer e
entrega tudo de melhor aos estrangeiros", asseverou.
Os dados actualizados do Instituto Nacional de
Estatísticas apontam o facto de apenas cerca de 18%
dos agregados familiares viverem em prédios na capital,
continuando a maioria fiel as tradições africanas de
residirem em casas térreas, nos musseques, hoje por
hoje autenticas regiões culturais, por encarnarem a
mística e tradições de segmentos importantes das
populações. São todas estas análises que devem ser
ponderadas, durante a votação para aprovação deste
projecto na especialidade, pois a partir daqui o governo
vai encarnar as funções de promotor e facilitador da
relação entre empresas, cidadãos e instituições
financeiras.
O diploma é composto por 31 artigos e seis capítulos e
visa facilitar a relação entre as sociedades cooperativas
de habitação, as organizações sociais e as empresas
privadas, para que, de forma coordenada, contribuam
para a resolução do problema habitacional das famílias
com poucos recursos, incentivando deste modo a
mobilização de poupanças como elemento fundamental
de suporte à estratégia de financiamento habitacional.
Uma lacuna que deverá ser tida em conta doravante é a
obrigatoriedade de todos os projectos habitacionais
terem zonas verdes, espaços de lazer, postos e serviços
médicos próximos.
Outro quiçá mais importante é a feitura antecipada de
estradas, o seu alargamento, quando isso é possível e
ou a construção de vias alternativas de escoamento,
capazes de superarem as debilidades actuais verificadas,
com a construção do projecto presidencial de Luanda
Sul, um aborto pela escassez de vias rodoviárias para
escoar o número elevado de habitantes com viaturas a
morar naquelas zonas.
Por tudo isso e não só o deputado Fernando Heitor
acha ser importante a aplicação de multas e
penalizações a quem transgredir construindo em
espaços públicos, como largos, fossas ou condutas de
água.

07.5.2 Governo encobre negociatas
em projecto de novas cidades?
Semanário Angolense...19-05-07

Ao indagar sobre as deliberações da sessão de quarta-feira
do Conselho de Ministros, em que se tomaram decisões
relativas à construção de três novas cidades e dos quatro
estádios que vão alojar as competições do CAN 2010, o
Semanário Angolense obteve depoimentos que se
questionam os pilares em que assentaram tais resoluções
do Governo.
No fim de todos os questionamentos, a opinião
prevalecente é a de que substituindo o pragmatismo
que as democracias concedem às decisões políticas
nacionais, quando as elites governantes procuram
consensos para decidir, o nosso Governo parece ter
«adjudicado» definitivamente a política angolana de
urbanização a projectos impostos por interesses
empresariais.
Os técnicos convergem em que a construção de uma
nova cidade não é uma decisão que possa ser tomada
de ânimo leve. Em países sérios, essas resoluções só
são assumidas depois de consultas exaustivas, nas quais
engenheiros, arquitectos, antropólogos, sociólogos,
meteorologistas e as organizações que os representam
são devidamente escutados e tidos em conta.(...)
O estabelecimento de Luanda como capital de Angola
é uma velha discussão. O regime colonial português
escolheu a capital angolana com base na sua posição
geográfica, no litoral-norte do país, tratando-se, aqui,
de uma questão de política de colonizador.
Pretendiam-se, tão só, os benefícios de um porto viável
e localizado o mais próximo possível dos portos da
antiga metrópole e Luanda ajustava-se a esses critérios.
Mas as discussões em torno disso foram polémicas o
suficiente para que ela possa ser dada por resolvida. Os
diferentes pontos de vista defendiam a localização da
capital de Angola, para além de Luanda, em pelo
menos duas outras regiões do centro-sul do território,
quando uns apontavam como pontos ideais a
actualmente designada cidade do Huambo e outros o
município do Kuemba (Bié).
A verdade é que se hoje os critérios que levaram os
colonialistas portugueses a investir Luanda como
capital de Angola já não se mantêm válidos, o novo
poder deve pensar nisso numa perspectiva aliada às
ambições políticas nacionais segundo elas estejam mais
direccionadas para o Ocidente e para o mar, ou para a
África e a perspectiva de afirmação nas integrações
continentais que emergem sob o signo do desejável
renascimento africano.
É claro que questões de interesse nacional e de
tamanha profundidade intelectual como essas não
podiam ser tidas em conta nos estudos de uma Dar AlHandash projectada para negociatas estabelecidas à boa
maneira dos velhos mercadores do Oriente.
Como também é evidente que o surpreendente
«complexo de Salomão» que repentinamente se apossou

da elite governante, ao mandar erigir cidades em
profusão, aqui estará umbilical mente ligado a ambições
egocêntricas e desonestas, ao contrário do que
aconteceu com a edificação de Israel, onde o velho rei
bíblico era movido pela providência divina.
Em duas palavras, a perspectiva de uma roda-viva de
negócios subjacentes a esta decisão dá a indicação de
que há interesses económicos de angolanos que
determinam o que parece ser o tráfico alimentado em
torno dos projectos da Dar Al-Handash.
Se isso é apenas evidente na decisão do Governo que
projecta a construção de novas cidades, fica
irremediavelmente confirmado com o que aconteceu
em relação aos quatro estádios projectados para alojar
as competições do CAN 2010, sobre cuja construção
também foram tomadas decisões naquela mesma
sessão do Conselho de Ministros.
Quem, no comunicado do órgão colegial do Governo
ler a lista das empresas que receberam contratos para
tocar essas obras, ficará com a impressão de que
estaremos a lidar com conceituadas empresas
internacionais de construção de infra-estruturas
desportivas.
Mas, fazendo-o, estará a cometer um grande erro: essas
empresas já não são o que dizem, desde que estão, por
via de regra, impregnadas pelos interesses dos mesmos
«chove não molha» que têm estado a coleccionar
negociatas monopolistas por esta Angola fora.
Lendo nas páginas 46 e 47 desta edição, o leitor poderá
perceber como é que Isabel dos Santos, dirigentes
desportivos como Carlos Cunha e Gustavo Conceição,
ou velhos generais da Primeira República entraram no
negócio da construção dos estádios que na quarta-feira
ocupou parte significativa daquilo que o Conselho de
Ministros quis comunicar aos angolanos.
Numa palavra, a sessão do Conselho de Ministros que
trouxe o comunicado anunciando o que parece ser a
«boa nova» da edificação, pode ter sido, de facto, a
legitimação dos processos de enriquecimento sem
causa que no nosso país já perduram para além daquilo
que pode ser racionalmente concebível.

07.5.3 Novo fôlego no Projecto
Baía
Semanário Angolense...19-05-07

Depois de um período de aparente abrandamento das
obras devido a invisibilidade das intervenções
subaquáticas, o Projecto Baía começa, finalmente, a
ganhar uma nova velocidade com a entrada em
funcionamento do novo sistema de bombagem.
Esses trabalhos - pouco visíveis - consistiram numa
fase inicial na limpeza e remoção de todos os sólidos,
lamas e fluidos das câmaras das estações de

bombagem, câmaras separadoras e câmaras de
intercepção.
Neste momento estão criadas as condições para se
iniciar a descontaminação, limpeza ambiental e
desassoreamento da Baía de Luanda, um esforço
capital para a futura prevenção da sua poluição e para
uma recuperação gradativa da sua fauna e flora
marinha.
Iniciada em Março, a intervenção agora feita responsável
pela substituição do equipamento
danificado, recuperação das bombas submersíveis, dos
quadros eléctricos e dos geradores inoperantes e
recolocação em funcionamento de cinco estações - está
a permitir hoje ter a Baía praticamente livre de fluidos.
Na sequência destes trabalhos foram recuperadas as
estações de bombagem localizada em frente ao largo
do Baleizão, na zona de abastecimento de combustível
e diante do Banco Nacional de Angola. Com a entrada
em funcionamento do novo sistema, está a ser possível
também recolher as águas das chuvas e dos esgotos,
permitindo, deste modo, o normal funcionamento do
emissário submarino para interromper as descargas das
águas residuais na baia de Luanda.
Até Julho prevê-se a conclusão da limpeza da
totalidade das 270 caixas de esgotos, das condutas de
gravidade que fazem a ligação às câmaras, assim como
das tubagens que ligam os diferentes componentes do
sistema.
«Vamos a seguir intervir no meio da estrada com o
apoio da polícia durante vinte e quatro horas por dia
através de um sistema de trabalho sinalizado para evitar
transtornos no movimento de trânsito e aos utentes da
via pública» - revelou ao Semanário Angolense o Eng.
Paulo Nunes, um dos responsáveis pelas obras do
Projecto Baía.
Ao abrir um canal de 800 metros para permitir o acesso
das dragas, apôs limpeza da areia contaminada, o aterro
criado defronte ao Porto de Luanda irá servir de
estaleiro para as obras de construção e alargamento da
marginal. evitando, deste modo, a sua montagem no
meio da Av. 4 de Fevereiro.
Paulo Nunes negou qualquer responsabilidade do
projecto pela situação de sufoco actualmente vivida
nalguns edifícios da zona limítrofe do Porto de Luanda.
«A esse respeito já apresentamos aos responsáveis do
Ministério do Comércio e do Conselho Nacional de
Carregadores sugestões técnicas para sanearem a
obstrução dos esgotos do edifício, que nada têm a ver
com a nossa obra».

07.5.4 Reflexão sobre o problema
da habitação
Jornal de Angola...24-05-07

Verifica-se hoje em todo o país uma crise de habitação

grave, exigindo atenção, para que seja sanada de uma
forma eficaz, prática e moderna.
Não é uma crise nova, mas é antes o agravamento da
crise que se vem arrastando sem solução desde há
algumas décadas.
A guerra, com o encarecimento e difícil aquisição dos
materiais necessários à construção e com a fuga de
capitais para aplicações diversas da construção de
prédios de rendimento, dando imediatamente maiores
lucros, levou à quase paralisação das actividades no
ramo da construção.
Terá de se encarar o problema na sua totalidade, sem
os preconceitos que hoje, infelizmente, são tão vulgares
com a consciência plena de se for tratado erradamente,
disso resultará uma solução errada. o que significará um
agravamento ainda maior da crise, com todas as suas
péssimas consequências.
Em quase toda a África começou-se já a desenhar um
movimento tendente a confiar aos municípios ou
organismos equivalentes o encargo de fornecer
habitações, como mais um serviço, análogo aos dos
transportes colectivos, fornecimento de água, de luz, de
gás, etc., que, na maioria dos casos, já lhes são
tradicionalmente confiados.
O rendimento dos prédios construídos pelo município,
revertendo para o mesmo município, constitui mais
uma fonte de riqueza pública que não é de desprezar.
Parece-nos que esta maneira de encarar o problema
conduz à solução mais justa.
O município, com possibilidade de obter informação a
respeito das necessidades dos munícipes e com crédito
suficiente para poder investir na construção de prédios,
capitais amortizáveis a longo prazo, poderá
proporcionar, melhor que o capital particular, a casa de
renda barata de que a maioria da população africana
necessita; porque a casa de renda barata só se poderá
conseguir através do grande volume de construções e
só organismos com o apoio do Estado poderão realizálas.
Além disso, o município traçará melhor que o capital
privado as disposições dos planos de urbanização em
cujo projecto tem geralmente pura intervenção directa;
desta forma encarando o problema da construção de
habitações, unitária e indissoluvelmente ligado ao da
construção de escolas, creches etc., se conseguirá uma
organização da vida citadina mais harmoniosa, mais
eficiente e mais saudável do que aquela que até hoje se
tem conseguido.
Note-se que a acção aqui preconizada para o município
é uma acção, por assim dizer, desinteressada - portanto,
capaz de resolver o problema no interesse dos
munícipes, que é, ou deve ser, o próprio interesse do
município - enquanto que a acção do capital, privado
está condicionada pela maior ou menor margem de

lucro que possa obter.
E mais justa se afigurará esta solução se reparar que esse
capital tem evitado sistematicamente lançar-se na
construção de prédios de renda barata, interessando-se
apenas pela construção de prédios de renda elevadíssima,
inacessível à maioria das populações africanas.
Em colaboração com os municípios, outras corporações
devem ter por obrigação o fornecimento de habitações
aos seus membros.
Sindicatos, unidades militares, universidades, grandes
empresas industriais devem ter no seu património um
certo número de casas de habitação para arrendar, a
preços baixos, auferindo lucros que reverterão a seu
benefício Ao mesmo tempo, as cooperativas de
habitação, capazes de fornecer casas a um enorme
número de famílias, de uma forma pratica e em condições
acessíveis, devem ser acarinhadas e protegidas.
Nada mais legítimo nem mais respeitável do que o desejo
que qualquer pessoa tem de possuir uma casa sua, para
nela habitar. E as cooperativas de habitação
representam uma possibilidade, imediata de
transformar esse sonho longínquo e quantas vezes
frustrado numa realidade .
A actual crise de habitação pode ser resolvida. Os
progressos na técnica de construção tomam a solução
do problema relativamente fácil, permitindo dar
alojamento decente às grandes massas populacionais que
presentemente dele carecem.
Sem esquecer que esses mesmos progressos permitiram o
alargamento do conceito de alojamento decente a algo
mais do que quatro paredes e um tecto.

07.5.5 Odebrecht lança projecto
residencial avaliado em USD 350
milhões
Angop...24-05-07

Trezentos e cinquenta milhões de dólares norteamericano é o valor total a ser empregue num projecto
residencial e empresarial, denominado Belas Bussiness
Park, lançado em Outubro de 2006, em Luanda, pela
empresa Odebrecht.
O projecto, segundo dados que Angop teve acesso
hoje, está a ser desenvolvido, em Luanda, na área de
Talatona, comporta quatro fases e 16 edifícios, tendo
os residenciais 224 apartamentos e os empresariais 112
escritórios.
Os apartamentos medem 120 metros quadrados e
custam 400 mil dólares norte-americanos ao passo que
o tamanho dos escritórios vão de 140 metros
quadrados a 700 metros quadrados numa área total de
70 mil metros quadrados, isto é, todo projecto.

A primeira etapa iniciada em Outubro de 2006,
terminará em 2008 e comporta duas torres empresariais
e duas residenciais já com vendas concluídas.
A segunda, cujos os apartamentos já foram vendidos
em 90 porcento, arranca em Junho de 2007 e vai se
estender até 2009.
Já a terceira fase do projecto residencial e empresarial
começa em de 2008 e será entregue em 2010 enquanto
a última inicia em 2009 e concluir-se-á em 2011.
Dois mil empregos serão criados na primeira etapa do
projecto enquanto decorrerem as obras de construção,
após a conclusão, 200 novos postos de trabalho
permanente serão criados para a manutenção do
edifício.
Os 112 apartamentos têm área privativa que variam
entre 118,22 e 132,20 metros quadrados, área de lazer,
duas vagas de garagem e um depósito na Cave. O
transporte vertical é feito por dois elevadores
panorâmicos e um convencional.
A construtora Odebrecht actua há mais de 60 anos em
cinco continentes. Em Angola começou a promover
negócios como o projecto de desenvolvimento
urbanístico no Luanda Sul.
A Odebrecht tem suas origens no ramo da construção
civil nas décadas de 1920 e 1930, na região Nordeste
do Brasil. Em 1944, sob a liderança de Norberto
Odebrecht, nasceu na Bahia a Construtora Norberto
Odebrecht. No final dos anos 70 iniciou a sua actuação
internacional.

07.5.6 Assembleia Nacional
recomenda criação urgente do
Fundo de Fomento Habitacional
Angop...29-05-07

Assembleia Nacional recomendou hoje, terça-feira, o
Governo para que crie, com a maior brevidade, o
Fundo de Fomento Habitacional, visando a eficácia
prática da proposta de Lei de Bases do Fomento
Habitacional, apreciada esta manhã na generalidade.
A recomendação, que consta do relatório parecer
conjunto das comissões dos Assuntos Constitucionais,
Jurídicos e Regimento e de Economia e Finanças,
considera a criação do Fundo como pressuposto
indispensável para a execução da lei em análise.
De acordo com o relatório parecer, a proposta de Lei
de Bases do Fomento Habitacional, remetida para as
comissões de especialidade pela segunda vez, após uma
primeira análise em cinco de Maio, deverá regular com
clareza a bonificação do crédito para jovens.
O diploma deve ainda regular em termos claros as

formas de financiamento do Fundo perdido de
habitações para populações carentes ou em situação de
reforma por velhice ou incapacidade e a garantia do
princípio de igualdade para acesso ao crédito.
A criação de um seguro de risco creditício público ou
particular e a garantia de aplicação dos princípios de
equidade e uniformidade geográfica na gestão do
Fundo e benefício apenas para os angolanos figuram
igualmente entre os aspectos recomendados a que a
proposta de lei deve concretizar.
A proposta de Lei de Bases do Fomento Habitacional
voltou hoje pela segunda vez consecutiva à apreciação
das comissões de especialidade da Assembleia
Nacional, devido a necessidade de se proceder alguns
ajustes nos seus detalhes técnicos.
O plenário, orientado pelo presidente da Assembleia
Nacional, Roberto de Almeida, foi unânime na decisão
de remeter o documento para reapreciação especial,
com 124 votos a favor, nenhum contra e nenhuma
abstenção.
O diploma tem por objectivo consagrar normas e
princípios à política de fomento habitacional
consagrados em diplomas legais, com vista à
concretização do direito fundamental
constitucionalmente consagrado.
Também hoje, a Assembleia Nacional apreciou na
generalidade a proposta de Lei da Energia Atómica,
que vai ser analisada a partir de agora nas comissões de
especialidade, e aprovou o Protocolo à Carta Africana
dos Direitos do Homem e dos Povos relativos aos
Direitos da Mulher, bem como o Protocolo Facultativo
à Convenção das Nações Unidas sobre a eliminação de
todas as formas de discriminação contra as mulheres.

JUNHO 2007
07.6.1 Grupo técnico vai rever
plano de gestão do crescimento de
Luanda
Jornal de Angola...05-06-07

O presidente da República, José Eduardo dos Santos,
determinou ontem, por despacho, a criação do Grupo
Técnico "ad-hoc" para o acompanhamento da Revisão
do Plano de Gestão do Crescimento Urbano de
Luanda.
O referido Grupo Técnico é coordenado pelo ministro
do Urbanismo e Ambiente, Diekumpuna Sita José,
e integrado por representantes dos ministérios do
Planeamento, Finanças, Obras Públicas, Transportes,
Energia e Águas, Correios e Telecomunicações,
Industria, Agricultura e Desenvolvimento Rural,
Hotelaria e Turismo, Geologia e Minas, Cultura,
Educação e Urbanismo e Ambiente Integram ainda o
órgão representantes do Gabinete de Reconstrução
Nacional, Assessoria para os Assuntos Regionais e
Locais do Presidente da República, Governo da
Província de Luanda e Governo da Província do
Bengo.
A criação do Grupo Técnico "ad-hoc" levou em conta
o facto de a .gestão do meio urbano ser relevante para
o desenvolvimento económico auto-sustentado e para
a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
Outro factor considerado foi a necessidade de criar as
condições funcionais e legais para a revisão do Plano
de Gestão do Crescimento Urbano de Luanda diante
das alterações verificadas no contexto institucional,
legal, macroeconómico, demográfico; de uso e
ocupação do solo, de investimentos públicos, e de
infra-estruturas e equipamentos decorridos quase sete
anos da sua aprovação.
o novo órgão terá a atribuição de apoiar e facilitar o
acesso do consultor aos planos, programas e projectos
sectoriais estruturantes em execução ou a
implementar nas províncias de Luanda e Bengo, para
além de discutir e emitir pareceres técnicos sobre
políticas e opções estratégicas e soluções técnicas dos
empreendimentos em curso.
Caberá ainda ao Grupo Técnico emitir pareceres
técnicos sobre as opções estratégicas do Ordenamento
do Território e de desenvolvimento das cidades de
Luanda, Catete e Caxito.
Uma outra incumbência afecta ao Grupo Técnico é a
de discutir e submeter à aprovação superior a proposta
dos termos de referência para a elaboração do Plano
Director de Luanda-Cacuaco, Viana, Catete e Caxito,
assim como a reabilitação dos musseques e das áreas
peri-urbanas de Luanda.

O coordenador do Grupo Técnico poderá contratar
serviços de consultaria e, sempre que necessitar, requisitar
técnicos de diversas áreas para melhor desempenho das
actividades que lhes são atribuídas.
O grupo técnico deve concluir os seus trabalhos no
prazo de nove meses e o seu coordenador deve
apresentar ao Chefe do Governo um relatório mensal
sobre o andamento dos trabalhos.
No mesmo despacho, o Presidente da República revogou
a legislação em contrário e extinguiu os grupos
de trabalho que se debruçavam sobre questões
referentes ao desenvolvimento urbano das províncias
de Luanda e Bengo.

07.6.2 Administrador da Maianga
acusado de arrendar terraço de
prédio
Folha8...09-06-07

Os moradores do lote 9, edifício situado na comuna do
Prenda, município da Maianga, estão indignados com a
atitude do administrador municipal, Manuel José Marta,
a quem acusam de ter autorizado a ocupação de um
espaço no terraço do referido prédio a uma empresa
denominada Mundo Startel para a instalação de uma
antena de telecomunicações, sem consultar a comissão
de moradores.
Segundo F8 apurou de fonte digna de crédito, Marta
terá autorizado a troco de 111 mil 726 Kwanzas, tendo
ainda estabelecido um contrato de arrendamento anual
entre a empresa e a Administração Municipal da
Maianga.
"Nós, como moradores, não fomos tidos nem achados
pelo senhor administrador municipal, ao arrendar um
bem comum dos inquilinos", queixou-se Maria,
acrescentando que " o mais grave no meio de
tudo isso é o facto de o dinheiro ter ido parar aos
cofres da administração", sublinhou. No meio deste
turbilhão, os moradores acusam, igualmente, a Mundo
Startel de ter incorrido em actos alegadamente de
corrupção ao solicitar o espaço em causa ao
administrador, em vez de fazê-lo à Direcção Provincial
de Habitação ou ao Sector Municipal de Habitação da
Maianga na qualidade de proprietários do imóvel.
"O imóvel é da Habitação, e, logo, não era a Startel a
solicitar a ocupação do espaço ã Administração
Municipal", disse a fonte, para quem os valores
arrecadados nesta negociata em vez de pararem na
tesouraria da administração, deveriam ser canalizados à
comissão de moradores, para fazer trabalhos de
manutenção de esgotos, sistema de distribuição de água
da rede do próprio imóvel, da luz eléctrica, que nunca
sofreu qualquer intervenção desde 1975 até à data. Os
condóminos, citando a fonte, admitem mesmo que esta
atitude demonstra que um dos responsáveis que tem
estado a autorizar as construções anárquicas tais como,

a construção de casebres nos terraços, escavações de
tanques de água por debaixo de prédio, armazéns e
outros, alterando a matriz predial no município é o
próprio administrador.
Agastados com o assunto, a comissão de moradores
pretende levar o assunto a tribunal, afim de se dirimir o
conflito que opõe os munícipes e o administrador já
que este recusa a manter um encontro com os mesmos,
para se encontrar uma saída airosa sobre o assunto em
causa.
Sem colocar a nossa foice em seara alheia, as
administrações municipais ao passarem estas
autorizações estão a contribuir para a anarquia. F8
contactou o acusado por três vezes, mas este recusouse a fazer qualquer pronunciamento, alegando falta de
tempo.

07.6.3 «Os desterrados do Gika»
A Capital...23-06-07

Eva tinha as mãos no rosto quando apreciava a filha a
brincar no mesmo chão que antes suportava o lugar
onde viviam na antiga Escola de Oficiais Comandante
Gika. O local está agora transformado em escombros,
tudo porque nos últimos dias apareceram uns homens
com máquinas pesadas que «estão a partir tudo», sem
ao menos explicarem para as pessoas que ali habitam
onde serão colocadas.
A nave, onde Eva vivia com outras pessoas apenas, foi
completamente arrasada por verdadeiros buldozer's,
que agora já só resta pedra sobre pedra e a lembrança
daquilo que um dia serviu, senão para uma vida con27
digna, ao menos para proteger-se do sol intenso dos
dias de verão e das chuvas que caíram sobre Luanda
sem contemplações.
Agora tudo acabou. Eva e outras 69 famílias estão
concentradas no recinto do Gika a aguardar que lhes
seja indicado um destino, por mais distante que seja,
mas que lhes assegure viver debaixo de um tecto.(...)
«o que não acho correcto é que um projecto com
tamanho orçamento, que vai gerir vários milhões de
dólares não tenha contado com um fundo para alojar
aqueles que o destino quis que morassem na Escola
Gika», exclamou um outro morador, visivelmente
agastado com a situação em que também está
mergulhado.
Rasi, chamemo-lo assim, a seu pedido, está condoído
com a sorte que se abateu sobre todos aqueles que ali
viviam, incluindo ele próprio, considerando que se trata
de um «cenário não muito correcto para aqueles que
durante anos sem conta deram o melhor de si para que
Angola fosse o país que é hoje».
Os moradores não são contrários à edificação de
projectos da natureza do Empreendimento Gika, o que
eles não entendem é o facto de, do dia para a noite,

acabarem, compulsivamente atirados para o lamaçal da
quase mendicidade.
«Sabemos apenas que mais tarde ou mais cedo vamos
sair daqui, mas ninguém diz para onde vamos, o que
será feito de nós, enfim, estamos mergulhados num
mar de incertezas», explicaram.
Cada dia é um dia de incerteza para os moradores.
«Não sabemos o que acontecerá connosco, podem
levar-nos para um lugar distante e deixarem-nos ali sem
casa», queixou-se Rasi, para quem a Comissão de
Moradores «não tem sabido fornecer explicações
plausíveis aos moradores agora desalojados», realçou.
Entre os moradores fala-se, insistentemente, de
dualidade de critérios no lançamento dos nomes numa
provável lista daqueles que poderão beneficiar de
moradias, tal é que o tenente-coronel Chivila, que é o
coordenador da Comissão de Moradores, vê-se em
dificuldades para perceber quem é quem entre os
moradores.
Ele, por exemplo, sabe que não há nada de concreto
quanto a área de alojamento desses populares, na sua
maioria militares e deslocados de guerra que ali
encontraram poiso proveniente de várias regiões de
Angola no auge do conflito armado.
São cerca de 70 famílias a aguardarem pela definição do
seu futuro e que se mostram apreensivos, uma vez que
foram os militares, sobretudo aqueles com alguma
patente, mesmo que na reserva, cujos nomes já
constam de uma pretensa lista a ser entregue aos
verdadeiros donos do projecto.
O tenente-coronel Chivila, por exemplo, que é a pessoa
que coordena a comissão de moradores, também não
sabe ainda nada sobre qual será destino final daquela
gente, pois, admite, não lhe foi ainda nenhuma
informação a respeito.
«A verdade é que eles chegaram aqui e entraram sem
avisar», num adia que parecia normal, «e trataram de
partir tudo, sem antes acautelarem situações como
essas de terem pessoas ao relento, quando o mais
sensato seria retirar as pessoas e, de imediato,
instalarem as mesmas numa determinada área de
acolhimento pensou Rasi.

07.6.4 Comissão dos Direitos
Humanos bateu com a porta no
nariz
A Capital...23-06-07

Na tarde do dia 19, terça-feira, membros do Conselho
de Coordenação dos Direitos Humanos, com o
advogado David Mendes à cabeça, deslocaram-se para
constatar a Situação em que se encontram os
moradores do Complexo Comandante Gika que estão

a ser vítimas de demolição por parte de uma empresa
privada protegida pelo Exército Nacional.

07.6.6 Lei vai reforçar observância
das regras urbanísticas

Contudo, contra todas as previsões do grupo de
trabalho, foram impedidos de se reunirem com os
moradores «por elementos fardados e armados com
distintivos de Forças de Comandos e da Polícia Militar»
em número que se calcula em mais de 20 indivíduos.

Jornal de Angola...29-06-07

Não entraram, mas viram um dos membros da
comissão de moradores, no caso o activista Ramos
Pinto, a ser detido, em companhia de mais quatro
outros membros da mesma comissão por se mostrarem
contrários às práticas levadas a cabo pelo Exército
Nacional ali destacado.
O Conselho reprova, veementemente a protecção do
Exército Nacional às empresas privadas,
independentemente de quem sejam os seus
proprietários, ao mesmo tempo que condena a
«violação sexual, comprovada, de uma cidadã por parte
de elementos afectos ao Exército, «o que constitui um
acto grave que exige responsabilização dos mesmos e
das respectivas chefias».
Os activistas reconhecem ser a habitação um dos
direitos fundamentais consagrados na Constituição
angolana, de modo que este tipo de demolição de casas
constitui uma flagrante violação à Constituição.
Socorre-se do facto do parlamento angolano ter
aprovado a lei sobre os deslocados internos, de forma a
assegurar que a este tipo de pessoas fosse fornecida
uma melhor situação económica e social, pelo que
exigem o asseguramento dos mesmos direitos aos
moradores do Complexo Gika.

07.6.5 A cobiça já é antiga
A Capital...23-06-07

O projecto de transformar o Complexo do Gika num
«Mega-empreendimento Comandante Gika» é tão
antigo, quão são os moradores ali concentrados,
provenientes, maioritariamente, de zonas inseguras, em
função do conflito armado angolano.
O agora disputadíssimo Gika albergou até finais dos
anos 80 uma escola militar com o mesmo nome,
pertença das Forças Armadas Angolanas (FAA), cuja
cedência obriga os investidores a construção de uma
academia militar numa outra zona.
O empreendimento abarcará uma área de 307 mil
metros quadrados e consumirá na totalidade mais de
400 milhões de dólares, que contempla, entre outras
coisas, um shopping de três andares, com mais de 200
lojas, um hipermercado, restaurantes e parque de
estacionamento com capacidade para cerca de mil 581
viaturas.

O ministro do Urbanismo e Ambiente, Dienkumpuna
Sita José, assegurou ontem, durante a sessão plenária
do Parlamento, que a Lei de Fomento Habitacional
vem reforçar os princípios de observância das regras
urbanísticas e determinar a importância da promoção
da habitação social, priorizando as populações mais
vulneráveis.
"Com a aprovação desta lei estamos a completar um
edifício legislativo para dar força a acção do Governo
em aproximar os anseios das populações" afirmou o
ministro, quando respondia, às preocupações
levantadas por alguns deputados em relação ao referido
diploma.
Esclareceu, entretanto, que o Governo, no quadro da
política de Fomento Habitacional, se ocupará
essencialmente da preparação de terrenos, transporte de
água, energia eléctrica, instalação de equipamentos
sociais e de saúde, bem como da promoção da
construção de residências para as classes mais
desfavorecidas.
Sita José anunciou que as leis de Ordenamento do
Território e de Terras já têm os respectivos
regulamentos aprovados e publicados em Diário da
República.
Da mesma maneira, foi já aprovado o regulamento da
Concessão de Terrenos, acrescentando que se regista
apenas demora na sua publicação, mas que "já existem
garantias da Imprensa Nacional de que este diploma será
publicado no início de Julho".
O ministro assegurou, por outro lado, que não consta
na política do Governo a prática de demolições.
Segundo o ministro do Urbanismo e Ambiente, a nível
da província de Luanda já existe um órgão que se
ocupa da gestão e planeamento urbano de forma mais
responsável.

JULHO 2007
07.7.1 Casas chegam a custar três
milhões de dólares
Jornal de Angola...18-07-07

O preço de uma casa chega aos três milhões de dólares,
em Luanda, conforme se constatou em vários projectos
exibidos na Feira Internacional de Luanda (FILDA),
que terminou domingo último.
Apesar de várias críticas, 90 por cento desses imóveis
milionários já foram praticamente adquiridos. Na feira,
pôde-se constatar os mais diversos projectos
imobiliários de luxo.

de Desenvolvimento e Participação Nacional (PDPN),
um projecto da Sonangol.
Neste momento, 27 empresas registadas no CAE
mantêm contratos com companhias do sector
petrolífero, que estabeleceram um volume de negócios
no valor de 2 milhões e 500 mil dólares. Até final deste
ano, a previsão é atingir os 20 milhões de dólares em
negócios.
As obras do condomínio "Nova Geração",da empresa
Micca, que iniciaram no ano passado, terminam em
Dezembro próximo, conforme garantiu o director-geral
da Micca, Mário Camundongo. O empreendimento
comportará oito casas do tipo T3, e ainda um bloco que
comportará 19 quartos.

Até mesmo alguns visitantes e expositores, que se
deslocaram ao recinto, ficaram perplexos com os
elevados custos das vivendas. O preço mínimo está à
volta de um milhão e meio de dólares e o máximo pode
chegar aos 3 milhões de dólares. O grupo Roxal é uma
dessas empresas. Com o seu condomínio fechado
denominado, Vila Flor irá construir até final deste ano
cerca de 21 vivendas do tipo T4 e T5. Cada uma delas,
com cerca de 436 metros quadrados, está à volta dos
dois milhões 850 mil dólares.

No sector petrolífero, a empresa presta serviços à BP
Angola, em função de um contrato em vigência, desde
Agosto de 2006. A Micca fornece alimentos à
petrolífera, num pacote constituído por café, leite,
guardanapos, além de material de escritório. Além da
construção civil e segurança, a empresa aposta no
comércio geral.

Segundo informações obtidas no local, grande parte
delas já tem compradores. O projecto abarcará ainda
um parque de estacionamento, piscinas internas,
Internet com sistema em banda larga.

Além da Micca, preenche o quadro de empresas
capacitadas pelo CAE, a Pembele Comércio Geral,
Importação e Exportação, vocacionada ao comércio
geral e à venda de vestuários.

Já no projecto Futungo Village, da empresa Imocom,
mais de 90 por cento das 64 casas a serem erguidas até
final de 2009 foram compradas. São vivendas do tipo
T4 e T4 mais um (com um anexo) avaliadas em mais de
um milhão e 800 mil dólares. Cada uma delas terá caves
modernas para o estacionamento de viaturas, suites,
salas comuns, salas de estar e cozinhas.

Para a indústria petrolífera, está em vista o fornecimento
de materiais de protecção que compreendem fatosmacacos, capacetes, luvas, lentes, botas e filtros anti-gases
(para protecção de incêndio ou produtos tóxicos). Além
disso, a empresa tem FR (anti-fogo), cujo tecido será
importado, já que a indústria segue com os padrões
internacionais definidos.

A Baixa de Luanda, alem das torras que estão a ser
construídas, ganhara em finais de 2008 um novo
edifício com oito andares para escritórios, lojas e
apartamentos. Sabe-se que um apartamento poderá
custar um milhão e 500 mil dólares. É um projecto que
pertence à empresa portuguesa Opca.

A Pembele, Lda. tem contacto com uma fornecedora de
equipamentos, sedeada na Noruega. Recentemente, as
amostras dos equipamentos vestuários foram
aprovadas pelas companhias petrolíferas que operam
no off shore angolano.

07.7.2 Novo condomínio absorve 4
milhões de dólares

Na área de segurança, a Micca possui a Micca Divisão
de Segurança que emprega 52 trabalhadores.

Neste momento, a empresa aguarda a assinatura do
contrato com a petrolífera BP Angola, para fornecimento
de materiais de uso no on-shore e off shore angolano.

Jorna de Angola...20-07-07

"As cláusulas do contrato já estão traçadas", explicou o
director da empresa Eduardo Pembele.

O empreendimento vai servir para arrendar às
companhias petrolíferas que operam no país. A Micca é
uma das empresas capacitadas pelo Centro de Apoio
Empresarial (CAE), surgido no âmbito do Programa

Há, quatro anos no mercado, a Pembek quer apostar
no ramo da limpeza e na manutenção, um plano que
será gizado ainda no decurso deste ano. Nessa altura,
aguarda-se pela chegada do material de suporte ao país.
Com 17 trabalhadores, a empresa prevê instalar
representações em Cabinda e na província do Uíje. A
empresa possui um fundo de maneio de 35 mil dólares,
segundo fonte da empresa.

A empresa Micca, uma sociedade comercial de
importação e exportação, investe 4 milhões de dólares,
num condomínio denominado "Nova Geração", no
Talatona, a Sul de Luanda.

AGOSTO 2007
07.8.1 Obras de envergadura
ameaçam moradores na capital
Jornal de Angola...04-08-07

Quem anda por Luanda logo dará conta do recrudescer
de obras um pouco por todos os cantos da cidade. São
obras que por um lado reflectem prosperidade mas por
outro, representam riscos ante as profundas escavações
que se registam em algumas artérias.
Por exemplo, o prédio a ser erguido na rua José da
Silva Lameiro, Ingombota, por uma empresa,
portuguesa de nome OPCA Construções, há cerca de
três meses, está a pôr em risco a vida dos moradores da
zona adstrita às obras.
Segundo relatos de moradores à nossa reportagem que
se deslocou ao sítio, as referidas obras estão a originar
desabamentos de paredes e fissuras tanto no piso como
nas paredes de suas casas, receando que o pior
aconteça, já que quanto mais profundas são as
escavações, mais ocos se tornam os solos das
redondezas.
Por causa das rachaduras e desabamentos de algumas
paredes, há famílias que se viram na obrigação de
mandarem os seus filhos mais pequenos para os
parentes que vivem afastados da zona de risco a título
de prevenção. e evitar que não haja riscos maiores.
O mais grave no meio de tudo isto, segundo
testemunhas, é que a empreiteira tem noção da aflição
que os moradores da zona vivem, porque ao se
aperceber do caos que esta a provocar, optou por
aplicar fechos metálicos para segurarem o deslizamento
das paredes que em nada tem logrado com os efeitos
desejados, "os remendos que estão a fazer passado
alguns dias voltam estar no mesmo estado de
degradação ou ainda pior" comentou uma das
moradoras adjacente a referida
obra.
É que, de acordo com as fontes, para além das
escavações profundas que a construção de qualquer
prédio envolve, o roncar dos motores das máquinas
pesadas também contribui para toda a perturbação da
comodidade dos moradores.
Ressalta no meio de tudo isso o facto de se tratar da
edificação de um prédio de muitos andares, o que na
lógica arquitectónica permite admitir que passou por
um estudo prévio do impacto ambiental da obra, sem
contudo os moradores terem merecido, em qualquer
momento, de um aviso ou informação previa do que
haveria de acontecer naquela área.

Para estes moradores, o silêncio a que os responsáveis da
obra estão remetidos, começa a causar estado de
incertezas, uma vez não possuírem qualquer garantia da
reparação dos constrangimentos causados.
Por esta razão já foi remetido um processo em tribunal
e consequentemente outro à Fiscalização do Governo
Provincial. Testemunhas referem que já um ancião
escapou das escadas da sua casa por se fragilizarem em
face do quadro acima referido.
Antes que para além dele o mais grave não aconteça, as
autoridades competentes, as organizações de defesa do
ambiente e a sociedade civil em onde estão várias
ONG de defesa dos Direitos Humanos, devem intervir
em defesa dos cidadãos em risco de vida.
O que os moradores atingidos pela fúria arrasadora das
escavadoras prometem, é exigir indemnização pelo
empreiteiro.

SETEMBRO 2007
07.9.1 Casas no «Nova Vida»
geram insatisfação
Semanário Angolense...22-09-07

Os critérios de selecção na 2ª fase do Projecto
Habitacional «Nova Vida» estão a gerar um clima de
insatisfação e impaciência entre os milhares de
candidatos que concorreram à compra de residência
naquela zona a sul de Luanda.
Candidatos à compra de moradias denunciaram esta
semana ao Semanário Angolense que a Imogestin, o
organismo encarregue de proceder à selecção e venda
desse património habitacional do Estado, tem estado a
privilegiar alguns concorrentes em detrimento de
outros.
De acordo com as fontes deste jornal, entre os
beneficia rios figuravam pessoas influentes, das quais
altas patentes das Forças Armadas Angolanas (FAA),
da Polícia Nacional (PN), familiares de membros do
Governo e filhinhos de papai. Há indicações de que
muitos desses beneficia rios já foram contemplados na
1ª fase do projecto habitacional.
«Não se trata de pessoas com necessidade real de ter
uma residência, no sentido de habitá-la, mas sim de
indivíduos bem posicionados que têm como objectivo
arrendá-las. São pessoas ligadas à nomenclatura do país
ou com influências no seio dessa classe política, que já
foram, em muitos cosas, contemplados na 7ª fase do
"Projecto" e, noutros, já possuem habitação própria,
em outras zonas de Luanda», revelaram as fontes do
SA, que pediram para não serem identificadas.
Acusaram a Imogestin de estar a guiar-se por critérios
alegadamente pouco transparentes na selecção dos
candidatos, «privilegiando aqueles que sejam detentoras
de influências políticas. ou de um certo poderio
financeiro». «Aqui não basta fazer prova da capacidade
financeira.
É fundamental ser membro de uma família reinante ou
ter um peso político», revelou ao SA um candidato a
uma vivenda que já está farto de ser ultrapassado na
lista de inscrições. Um cidadão que já adquiriu casa
própria no« Nova Vida» disse que o órgão encarregue
de alienar as casas do Estado no referido Projecto
Habitacional estará a escolher os candidatos «não em
razão da ordem de inscrição, mas de acordo com os
interesses ditados por tais privilegiados».
Há também informações segundo as quais tais
indivíduos estarão a fazer corredores junto dos
distintos bancos comerciais, sobretudo do Estado, para
a obtenção de créditos bancários.
Dados fornecidos pela Imogestin revelam que nesta

2.a fase do projecto estão a ser construídos 1. 862
fogos habitacionais, dos quais 1.060 serão destinados à
venda ao público, enquanto as restantes serão
distribuídos à função pública.
Das casas destinadas à venda ao público, 803 são
apartamentos e as restantes 257 vivendas. No total, terão
concorrido 2.500 pessoas singulares e 15 colectivas, ou
seja, empresas e instituições.
Existem três segmentos de candidatos, sendo os
primeiros com capitais próprios, os segundos com
recurso ao crédito bancário e os terceiros são empresas
públicas, dentre as quais se destacam a EDEL, EPAL,
TAAG, ANIP, INAC e alguns bancos comerciais
privados.
«Na 2ª fase, a função pública será contemplada com
40% dessa cifra e não com 20%, como inicialmente
estava previsto», referiu o Presidente do Conselho da
Administração (PCA) da Imogestin, Rui Cruz, que
justifica a alteração da percentagem nos seguintes termos:
«O aumento visa compensar as famílias que não
foram contempladas na 7ª fase do projecto, depois de
terem sido desalojadas na Samba. O Estado deverá
compensá-las agora, uma vez que possuíam casas de
média renda.

07.9.2 Assessor de Job Capapinha
abusa da posição para esbulhar
terreno
Semanário Angolense...22-09-07

Um assessor do Governador Provincial de Luanda,
identificado por Jorge Amadeu Alves, está a utilizar
indevidamente o nome da instituição onde funciona e
do seu chefe para tentar esbulhar um terreno no Bairro
Benfica, ao município da Samba, em Luanda.
Segundo soube o Semanário Angolense do proprietário
do espaço, Jorge Amadeu Alves tem tentado, desde
2001, esbulhar o seu terreno, que se situa à beira-mar,
para aí erguer uma casa de praia.
António Fernandes Machado é o titular do espaço
desde 1998, altura em que celebrou um contrato com a
Capitania do Porto de Luanda (gestora dos terrenos na
faixa marítima da província), em que a instituição lhe
atribuía os direitos de concessão de um espaço de 2304
metros quadrados, para a construção de uma «casa de
fim-de-semana», tendo pago pontualmente as suas
rendas até 2005.
Em 2001, e no sentido de assegurar o acesso ao mar, e
cumprir a distância mínima do muro de vedação em
relação ao mar, a Capitania do Porto de Luanda decidiu
rever as medidas iniciais do terreno. Assim, e segundo
consta nos contratos posteriores a 2000, as medidas
passaram de 2304 para 1500 metros quadrados.
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Jorge Amadeu Alves, que era na altura o Chefe do
Departamento de Gestão Urbana do Governo
Provincial de Luanda, surge em cena em 2001,
notificando o empreiteiro, que estava a executar as
obras devidamente licenciadas, para prestar declarações,
através de um aviso datado de 12 de Junho, assinado
por ele próprio. Aí começou o calvário daquele pacato
cidadão.
Ao assessor de Job Capapinha fora-lhe, entretanto, no
ano 2000, cedido um terreno nas imediações do espaço
ora em litígio, do qual não se sabe já o que fez, embora
haja informações de que o terá passado a um parente
seu.
Ao que consta, usando e abusando da posição que
detém no Governo Provincial de Luanda, Jorge
Amadeu Alves quer se apossar do espaço cedido a
António Fernandes Machado, que tem todos os
documentos em ordem. O esbulhador tem exibido o
contrato da sua antiga parcela de terreno para
reivindicar a titularidade do espaço alheio.
Em face da sua posição, o assessor de Job Capa pinha
tem conseguido fazer com que todos os passos dados
por António Fernandes Machado em defesa dos seus
direitos, nomeadamente junto da administração
municipal da Samba, bem como na própria Capitania
do Porto de Luanda obtenham como resposta o
silêncio puro e simples, quando não são alvo de
manobras dilatórias.

de vedação por mim construído, estando a outra parte
a construir um novo muro, desde o dia 21.08.2007».
Na exposição, que deu entrada na Capitania do Porto a
30 de Agosto, com conhecimento à administração
comunal do Benfica e à administração da Samba,
António Fernandes Machado solicita a intervenção das
autoridades no sentido de se paralisarem as obras, até
que o litígio fique decidido, mas até terça-feira elas não
haviam movido uma palha que fosse para a reposição
da legalidade.

07.9.3 Pedra sobre pedra no Quifica
A Capital...22-09-07

Na manhã da última terça-feira, 18, os titulares de
terrenos localizados na zona do Quifica, na comuna do
Benfica, em Luanda, fizeram-se às pressas ao local tão
logo tomaram conhecimento da presença em massa de
um efectivo policial fortemente armado. Mas não
encontraram apenas homens armados até aos dentes.
Dezenas de viaturas policiais e até mesmo helicópteros
faziam parte de um cortejo policial completo com
tractores e charruas, estas que trataram de demolir as
obras em curso naquela zona. E foi mesmo assim, sem
apelo nem agravo. Sem que, ao menos, os titulares dos
terrenos e os responsáveis pelas obras fossem
previamente notificados.

Sabe-se que Jorge Amadeu Alves tem estado a fazer
esforços para coagir o Capitão do Porto de Luanda a
passar a titularidade do espaço a seu favor, fazendo
tábua rasa à documentação que atesta que António
Fernandes Machado é o legítimo concessionário do
terreno, com as suas obrigações religiosamente
cumpridas desde 1998.

Foi uma completa surpresa para os titulares dos
terrenos, a tal modo que muitos deles exibiam, em vão,
os títulos de propriedade sem poder travar o avanço
das máquinas e dos fiscais ao serviço do Governo
Provincial de Luanda (GPL). João Pereira, encontrado no
local, mal conseguia esconder a sua frustração por ter
perdido, numa fracção de minutos, o investimento de três
anos. Este é, pelo menos, o tempo pelo qual João se
manteve como titular do terreno.

Em meados de Agosto, por ordem do administrador
comunal do Benfica, António Fernandes Machado viu
demolida a vedação do terreno que tinha feito, sem que
os homens do camartelo se fizessem acompanhar de
qualquer documento ou feito qualquer tentativa de
averiguar sobre a legalidade da obra, antes de parti-la.

«Tenho no (o terreno) há três anos. Justamente agora
que comecei com as obras é que me estão a tirar»,
queixou-se o cidadão ao lamentar que, por outro lado,
ao longo de todo este tempo não recebeu qualquer
advertência. «Nunca ninguém me disse que não poderia
construir nesta área».

Numa exposição que fez ao à Capitania do Porto de
Luanda o cidadão prejudicado pela ambição de Jorge
Amadeu Alves lamenta o facto nos seguintes termos:
«No dia 08.08.2007 apresentei ao senhor agente da
fiscalização Quicani os documentos que conferem a
posse do terreno (contratos com a Capitania do Porto
de Luanda desde o ano de 1998 ao ano de 2005), assim
como os que provam a propriedade das benfeitorias
feitas no terreno e a legalidade das mesmas (contrato
com a empresa Cebal, recibos dos pagamentos efectua
dos e a Licença da Obra emitida pelo Governo
Provincial).

Como tantos outros, João se manteve no
obscurantismo até receber, nesta terça-feira, 18, um
telefonema do encarregado da obra da sua casa de
sonhos que ali estava a ser ergui da. O telefonema
alertou-o para o que se passava, mas quando chegou
não havia mais nada, a não ser pedra sobre pedra.

Não obstante o acima exposto, por ordem do
senhor administrador comunal, foi demolido o muro

«Mas porquê, onde está o problema e o que fizemos?».
Estas questões, João apresentou-as aos agentes da

«O tanque, os alicerces, as paredes, tudo o quanto já
tinha mandado construir foi deitado a baixo como
podem ver», disse João, enquanto mostrava, para os
jornalistas, o cenário agora dominante naquela que
julgava ser a sua parcela de terra.

polícia destacados no terreno, mas estes não
responderam. «Disseram-nos apenas que não estavam
autorizados a dar qualquer explicação».
A solução para João e outros antigos vizinhos de
terreno, foi esperar, ver a demolição prosseguir e
sentar-se, em seguida, a lamentar sobre os escombros a
perda de um terreno adquirido por nada módicos oito
mil dólares norte-americanos. Sem esquecer, é claro, da
morte prematura do sonho de viver em casa própria.
«Nem sequer nos deram tempo para tirar as coisas de
dentro de casa», contou, por seu turno, Joana
Henriques que assistia de longe a destruição de um
edifício de um andar que foi erguido ali. Disse ela que a
força foi tanta que acabou por ser sorte «ninguém se
ter magoado». Joana conta que assistiu tudo desde o
início.
Desde quando os homens chegaram, logo nas
primeiras horas do dia, até a altura em que tomaram o
pequeno-almoço numa lanchonete ali instalada antes de
começarem com as demolições. «Foi impressionante»,
revelou, sobretudo por «vermos helicópteros a
circundar a zona até ao fim das demolições».
«Até mesmo a lanchonete onde comeram foi
destruída», contou. Os populares, atónitos, não mais
puderam fazer senão conter a raiva e prometer
retaliações políticas. Alguns ainda, como Pedro Dala,
tentavam acalmar os mais furiosos, aqueles que exibiam
documentações que, segundo diziam, confirmavam a
titularidade dos respectivos terrenos.
Alguns documentos, inclusive, tinham o timbre da
administração da Samba, cuja área de jurisdição envolve
também o bairro Benfica. Tudo começou na passada
sexta-feira, segundo depoimento de Pedro Dala, que é
mestre de obras de construção de um edifício naquela
área. Uma delegação do Governo da Província de
Luanda (GPL) visitou a zona do Quifica, no mesmo dia
em que, mais tarde, uma equipa de homens com a farda
da fiscalização foi vista no local.
Moradores e proprietários de terrenos, avisados da
visita, tentaram receber mais informações sobre o que
se passava, enviando, inclusive, uma carta para a
administração municipal da Samba. Foi o que fez, por
exemplo, Fátima, sem grandes resultados.
Hoje, nada mais lhe resta senão colocar-se perante a
seguinte questão: «durante este tempo todo, onde
estavam os homens da fiscalização que deixaram as
obras crescer para depois virem aqui partir?». E mais:
«quem vai nos devolver o dinheiro que gastamos com
as obras?».
A reportagem do semanário A Capital tentou, durante a
sua permanência no local, obter mais informações
junto dos agentes da fiscalização, assim como de
representantes da própria administração comunal.

Mas destes apenas recebeu a informação de que se
estava a cumprir uma ordem e que mais informações
seriam prestadas numa conferência de imprensa que
seria realizada tão logo fossem concluídas as
demolições na comuna. Mas, pelo menos até ao fecho
desta edição, na quinta-feira, 20, a conferência de
imprensa não aconteceu.

07.9.4 Governo constitui reserva do
Estado terreno para construção
de uma nova cidade em Cacuaco
Angop...22-09-07

O Governo constituiu como reserva do Estado o
terreno a ser utilizado para a construção de uma nova
cidade em Cacuaco, correspondendo a uma área de
33,174 quilómetros quadrados e um perímetro de 25,93
quilómetros.
A informação, constante da primeira série número 97
do Diário da República de 13 de Agosto deste ano,
referente ao decreto nº 63/07, explica que os terrenos
sujeitos ao regime de propriedade privada ou terrenos,
sobre os quais o Estado haja constituído direitos
fundiários a favor de particulares e que estejam
incluídos nesta reserva são declarados de utilidade
pública com os efeitos legais daí decorrentes.
Ao tomar tal decisão, o executivo reitera aos
proprietários de parcelas de terra nesta área o facto de
não haver prejuízo da possibilidade de existência de
indemnização a que tenham direito nos termos da lei
ou à integração dos respectivos projectos, no âmbito
dos que serão implementados pelo Governo.

07.9.5 Baixos: Governo Provincial
de Benguela
Semanário Angolense...29-10-07

As autoridades da província de Benguela estão a
proceder à movimentação forçada de pessoas do
Lobito para o Kulango, que é considerada crime, segundo
denúncia da ONG «Okutiuka - Acção Pela
Vida/Projecto Omunga».
Seguindo orientações baixadas por Dumilde Rangel, a
administração municipal do Lobito procedeu, em Junho
último, em colaboração com a polícia local, à deslocação
forçada de dezenas de cidadãos, pretensamente sem tecto,
da cidade portuária para a comuna do Kulango, para aí
serem assentados contra a sua vontade.
Os «deslocados», transportados como gado, não sabiam
sequer das razões da sua movimentação e, mais grave
que isso, foram colocados a viver em situação pior à
que usufruíam no Lobito, o que é um atentado aos seus
direitos de cidadania. Os representantes locais da PGR já
estão a par do caso e espera-se que se faça justiça.

OUTUBRO 2007
07.10.1 Projecto "Aldeia nova"
erguerá casas no Zaire
Jornal de Angola...19-10-07

Duas aldeias, constituídas por mais de 250 casas, para
125 famílias em cada localidade, vão ser erguidas na
província do Zaire, pelo projecto "Aldeia Nova",
segundo um protocolo rubricado recentemente com o
Governo local.
Pela parte do Governo, o protocolo, cujo projecto está
avaliado em 35 milhões 427 mil dólares, foi assinado
pelo governador provincial do Zaire, Pedro Sebastião,
enquanto que pelo projecto Aldeia Nova o
compromisso foi subscrito pelo seu director geral, o
israelita Igzak Kohen e pelo seu assistente de direcção,
Estévão de Carvalho.
Dos 35 milhões de dólares, qualquer coisa como 11
milhões destinam-se para a construção de uma
moagem, bem como para a edificação da fábrica de
feijão em lata e de sumos.
O projecto, bastante aplaudido, privilegia igualmente a
criação de gado bovino e a produção de frutas.
Segundo o assistente de direcção do referido projecto,
Estévão de Carvalho, a pretensão de implementá-lo no
Zaire, responde as orientações do Governo central, no
sentido de expandir a iniciativa às demais províncias, de
modo a atenuar a pobreza nas comunidades rurais.
Estévão de Carvalho não especificou a data para o
arranque da empreitada, mas disse que estão já criadas
todas as condições de base para que, num curto espaço
de tempo, os planos sejam materializados.
Dentro de dois meses, segundo fez saber a nossa fonte,
deslocar-se-á a Mbanza Congo uma equipa constituída
por técnicos do projecto Aldeia Nova, para, em
conjunto com as autoridades locais, efectuar os estudos
de viabilidade e os respectivos levantamentos
topográficos.
Importa referir que o primeiro projecto da Aldeia
Nova foi erguido há quatro anos no município de
Wako-Kungu, província do Kwanza-Sul.

07.10.2 Projecto habitacional
Uniprev desaponta clientes
Agora...06-10-07

Um clima de insatisfação se instalou entre a direcção da
cooperativa habitacional Uniprev e os sócios que há
mais de dois anos estão à espera que lhes sejam
entregues as suas residências, na comuna do Camama.

O projecto, totalmente concebido por angolanos, tinha
mais de 500 pessoas inscritas que periodicamente
pagavam as suas quotas na esperança de estarem
habilitadas a uma das mil residências que seriam
edificadas pela cooperativa num período de um ano.
Alexandre da Cruz, de 50 anos, é um dos sócios do
projecto que, devido ao atraso que a empresa está a levar
para arrancar com as obras de construção das residências,
solicitou que lhe fizessem a devolução de uma parte
significativa do dinheiro que pagou por uma das
moradias.
Mas, a mesma eficiência que Alexandre Cruz usou para
pagar os 53 mil dólares por uma das casas de média
renda, constituída por dois quartos, uma suite, salas de
jantar e de estar, casa de banho, cozinha e um quintal
espaçoso, não está a sentir no momento em que este
solicitou a devolução de 36 mil dólares.
A história do nosso interlocutor começou há três anos
atrás, quando decidiu vender o apartamento que tinha
num dos edifícios que estão localizados no Zé Pirão
para comprar uma residência maior, onde pudesse
viver com toda a sua família.
Depois de fazer uma sondagem entre os condomínios
que estão a ser construídos algures em Luanda, Alexandre
Cruz diz que encontrou mais confiança na Uniprev que,
por sinal, era a única cooperativa que tinha à disposição
algumas residências que estavam ao nível dos seus gostos
e com a venda do imóvel, dava para pagar e alugar
temporariamente outra moradia:
De acordo com Alexandre Cruz, que correu aflito para
as instalações do AGORA, neste momento a direcção
da cooperativa tem apenas um terreno que não sofreu
nenhuma alteração e onde ainda se regista a presença
de alguns camponeses que não querem abandonar as
suas lavras. (...)
Em entrevista ao AGORA, José Manuel, presidente
executivo da Uniprev disse que neste momento a
empresa já devolveu 2.496.801 dólares a cerca de 273
sócios e os restantes receberão dentro de
aproximadamente 15 dias.
Quanto ao atraso registrado para se fazer a restituição
do dinheiro, o que está a constituir uma violação ao
contrato estabelecido entre ambas as partes pelo facto
de no mesmo estar espelhado que o reembolso deverá
ser efectuado 20 dias após a solicitação, o presidente da
Uniprev explicou que se está a registar porque a
empresa gastou metade do dinheiro para adquirir os
terrenos, tratar os títulos de propriedade, plano director,
licença de construção e na elaboração dos
projectos de arquitectura das casas.
"Quando concebemos o projecto pensamos que as
coisas seriam fáceis, mas a realidade está a mostrar o
contrário e nós estamos a fazer tudo para ultrapassar

todas as dificuldades.
Tanto é assim que já conseguimos o financiamento e as
obras arrancarão dentro de 45 dias", explicou. Na
esperança de atingir a meta estabelecida pela empresa,
que é construir casas económicas que não serão
comercializadas a um preço proibitivo, a Uniprev
contratou uma empreiteira estrangeira que poderá
construir mais de 500 residências por ano.
"Já indemnizamos os camponeses e todos os nossos
sócios podem estar descansados, porque têm um
terreno dentro do espaço onde serão erguidas as
residências", frisou.
José Manuel disse ainda que todos os sócios que
solicitaram o reembolso de metade do seu dinheiro
manifestaram o desejo de continuarem filiados à
instituição, sendo que neste momento existem apenas
28 pessoas a espera de metade dos seus valores, que
andam à volta de dois milhões de dólares.
Apesar de não conseguir avançar com exactidão o valor
das residências, o presidente executivo da Uniprev disse
que a cooperativa construirá casas cujos valores
rondarão entre os 50 a 150 mil dólares e os modos de
pagamento facilitarão os sócios.
O mais alto responsável da cooperativa, apelou aos
sócios a terem calma porque se afigura um bom futuro
para o projecto que dirige há três anos.

07.10.3 Cabinda: Administrador
desencoraja compra de terrenos
de forma ilegal
Angop...12-10-07

O administrador municipal de Cabinda, Francisco
Tando, aconselhou hoje os interessados em adquirir
terrenos a requer a administração local, ao invés de
recorrerem por vias informais.
Em declarações à Angop, o responsável advertiu que a
campanha de destruição de casas construídas
ilegalmente no triângulo Cabassango/Terra
Nova/Caio, periferia da cidade de Cabinda, iniciada em
Setembro deste ano, vai continuar.
Explicou que apesar das advertências das autoridades
no momento da ocupação, a população continuou a
erguer casas de forma anárquica ignorando que se trata
de uma reserva do Estado no âmbito do programa
urbanístico.
Os abrangidos alegam ter comprado os terrenos aos
coordenadores, razão pela qual a administração
municipal imputa a responsabilidade a essas
autoridades tradicionais, ressaltou Francisco Tando.
O administrador acrescentou que o governo reconhece
determinados casos de herança familiar sobre a terra,

sem prejuízo do princípio de que a terra em primeira
instância pertence ao Estado.
Com efeito, a administração municipal de Cabinda vem
mantendo encontros de esclarecimento com as
autoridades tradicionais, líderes de opinião e outros
representantes da sociedade civil, que passam ajudar o
governo na sensibilização da população, asseverou.

07.10.4 Uma vítima dentre os muitos
despejados das moradias do
Estado
Semanário Angolense...13-10-07

A história de Maria de Fátima Mugimbo confunde-se
com a de milhares de outros angolanos que tinham
contratos de arrendamento com a extinta Secretária de
Estado da Habitação ou até já tinham «adquirido» as
moradias ao Estado e viram-se, de um momento para o
outro, despejados delas a favor dos seus antigos
proprietários.
Esta cidadã angolana ocupou, em 1975, a vivenda nº
91/93, na rua dos Sertanejos, ao bairro Prenda, onde
viveu, ao longo de várias décadas, até ser, a 6 de
Novembro de 2004, «varrida» pelo seu antigo
proprietário, um cidadão português.
Tudo aconteceu na manhã desse dia, quando homens
fardados de azulescuro e de armas aperradas
ordenaram que Fátima abandonasse a referida vivenda.
Nessa acção, os agentes policiais faziam-se acompanhar
de funcionários judiciais e estavam munidos de uma
ordem de despejo compulsivo emitida pela Câmara do
Civil e Administrativo do Tribunal Supremo.
Impotente, a desprotegida cidadã não teve outra saída
senão deixar a casa, na companhia dos seus seis filhos,
alguns dos quais menores de idade, à data dos factos.
O 6 de Novembro, curiosamente o mês da
proclamação da independência nacional, ficou,
certamente, registado na memória de Fátima como
sendo um dos dias mais aziagos na sua vida, visto que,
até àquela data, ela acreditou, ingenuamente, que a casa
que ocupava no Prenda constituía um «direito adquirido
» conquistado à custa da independência e da
soberania.
Nem em sonhos, ela admitiu alguma vez a
possibilidade de um dia perder a casa, pior ainda, a
favor do antigo proprietário.
Durante anos a fio alimentou a convicção de que os
representantes do novo poder instituído jamais se
vergariam aos interesses do capital estrangeiro, sobretudo
aos dos antigos colonizadores portugueses,
cujos bens patrimoniais tinham sido confiscados ou
nacionalizados ao abrigo da lei nº 43/76, de 19 de
Junho.

Até à consumação do despejo, confiou cegamente que
a Lei nº 7/95, da Assembleia Nacional, que
considerava como «válidas e irreversíveis as
nacionalizações e confiscos feitos ao abrigo da Lei Nº
43/76»
tinha alguma utilidade ou eficácia jurídica ... Debalde!
Mas, o compulsivo despejo feito à conta de uma
polémica sentença ditada pelo Tribunal Supremo
despertou-a para uma triste realidade.
A ordem caiu-lhe como fel num «copo de mel», visto
que a sentença judicial reconhecia o «direito de
propriedade sobre o imóvel» ao cidadão português
Bernardo Furtado da Silva. Este, à semelhança de
muitos outros colonos, tinha abalado do país, por altura
da independência.
O acórdão subscrito pelos juízes do «Supremo»
Belchior Samuco e Tobias Epalanga, a 23 de Março de
2001, além do despejo, obrigava ainda a Fátima a
indemnizar o «lesado», ou seja, o cidadão português
numa quantia a ser «liquidada em montante a apurar-se
(...) em execução de sentença».
O «caso julgado» pelo tribunal de maior hierarquia na
pirâmide judicial angolana era o culminar de uma
«guerra» iniciada em 1992, quando Bernardo da Silva,
depois de uma prolongada e injustificada ausência do
país, deu, pela primeira vez, o rosto e manifestou o
interesse de reaver a «sua» moradia. Fátima Mugimbo
começou, primeiro, por receber a visita algo inamistosa
do cidadão luso que, na altura, a «convidou» a
abandonar pacificamente a casa.
Maior susto ganhou-o, quando, volvidas algumas
semanas, recebeu uma nota da antiga Secretaria de
Estado da Habitação, na qual este organismo dava
conta da suspensão do contrato de arrendamento que
ela havia subscrito com o organismo encarregado de
gerir o património habitacional do Estado.
Um contrato que, curiosamente, já durava década e
meia. A propósito desse episódio, fontes familiares ao
dossier dizem que o jurista Gabriel Kaumba era, na
altura, o director do gabinete jurídico da «Habitação»;
um homem que é acusado de ter praticado uma série de
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actos de corrupção e atropelos à lei, cujos processos
estarão ainda a ser tramitados nas barras dos tribunais.
Ante a recusa da cidadã angolana abandonar o imóvel,
o cidadão português dava início, pouco tempo depois,
a uma longa batalha judicial, intentando uma acção na
Sala do Cível e Administrativo da 1ª Secção do
Tribunal Provincial de Luanda, com o objectivo de
reaver pela via da justiça os seus direitos, supostamente
lesados.
Aparentemente desesperado, Bernardo da Silva sem
esperar por uma decisão do tribunal decidiu,
em 1997, vender à moradia em disputa a Mário Pedro
António.

O acto de alienação desse património à revelia da
justiça terá levado o Tribunal Provincial de Luanda a
decidir, a 6 de Setembro de 1999, a favor da cidadã
angolana, reconhecendo o direito desta permanecer no
imóvel.
Mas, o pior estava para vir. O ganho de Fátima não
passou de uma vitória de Piro, uma vez que o
inconformado cidadão luso recorreu, pouco tempo
depois, ao «Supremo», tendo, curiosamente, vindo a
ganhar a causa.
Foi, a bem dizer, o culminar de um longo processo da
(in) justiça à moda angolana, que nessa acção contou,
muito provavelmente, com a parcialidade de pessoas
bens posicionadas nos círculos forenses que, uma vez
mais, terão feito tábua rasa às leis do confisco e das
nacionalizações e decidido a favor de interesses
estranhos.

07.10.5 Venda de terreno traz
makas no «BO»
Semanário Angolense...20-10-07

A venda ilegal de parte de um terreno no Bairro Operário
por um suposto falsário identificado apenas por Augusto
está na base de um litígio entre a família de Alberto
William Henrique, juiz do Tribunal Supremo, que reclama
a posse legítima do todo, por sucessão, e Paulina Marcos
Amador da Silva, a cidadã que terá caído num «conto de
vigário», tendo para tal
despedindo cerca de seis mil dólares.
A cidadã reclama os direitos que julga adquiridos,
cobrando uma indemnização choruda ou a atribuição
de uma casa, enquanto Alberto William Henrique se
diz disposto a compensá-la com apenas 12 mil dólares,
à semelhança do que aconteceu com outros antigos
ocupantes do resto do terreno.
O cidadão que fez a venda pôs-se ao fresco tão logo
pegou na «massa», deixando a maka com a sua cliente.
A história remonta há seis anos, quando a cidadã
Paulina Marcos Amador da Silva, que residia no bairro
do Hoji-ya-Henda, com os seus seis filhos menores,
numa casa arrendada, tomou conhecimento, através de
uma pessoa amiga, e por já estar saturada de pagar
rendas a um senhorio «insaciável», decidiu adquirir um
terreno no Bairro Operário, a um tal senhor Augusto,
que se apresentou como proprietário do terreno.
«Aceitei porque na altura ele se fez acompanhar de
algumas testemunhas que o atestavam como verdadeiro
proprietário», conta ela ao Semanário Angolense, onde
veio denunciar a suposta injustiça de que estaria a ser
vítima Depois de ter desembolsado seis mil dólares, Dona
Paulina começa então a colocar no «seu» terreno
material de construção para dar início à obra.

«Sou surpreendida semanas depois por um senhor que
se apresentou como juiz do Tribunal Supremo e que
afirmou ser o verdadeiro proprietário do terreno, que
tinha herdado, juntamente com os seus irmãos, da
falecida mãe, e que eu deveria suspender imediatamente
as obras», prossegue.(...)
«O senhor William mandou demolir a nossa casa, com
todas as coisas lá dentro e mandou prender os meus
cinco filhos, que neste momento (terça-feira desta
semana) se encontram na 9ª esquadra. Só quero que se
faça justiça», lamenta, a finaliza, sem dizer precisamente
o que quer.
A VERSÃO DE HENRIQUE
Contactado pelo Semanário Angolense, o juiz Alberto
William Henriques lamenta que as coisas tenham
chegado ao ponto que chegaram, uma vez que desde o
princípio que se mostrou disponível em pagar à «Dona
Paulina» tudo quanto havia gasto.
Eis a sua explicação: «Os meus falecidos pais são os
proprietários daquele terreno, no Bairro Operário,
onde eu e os meus irmãos fomos criados, e onde fiz a
minha formação profissional, e de onde só saí quando
me casei. Os meus três irmãos ficaram lá a residir, mais
algumas pessoas que a minha mãe foi metendo.
A todos dei dinheiro e alguns até comprei casa. Não
sou rico, mas, graça aos dinheiros que fui recebendo
dos parceiros que ficarão com o terreno, pude dar a
todas àquelas pessoas dinheiro e até casas a algumas».
«A senhora Paulina foi enganada sim, mas não por
mim. Ela comprou uma parcela do nosso terreno nas
mãos de um indivíduo que nada tinha a ver connosco.
Este senhor, o Augusto, era motorista de uma senhora
a quem um dos meus irmãos havia vendido uma
parcela do nosso terreno, mas o negócio teve de ser
abortado porque alertei-a de que o terreno era herança
de família e não estava à venda», prossegue.
Assim como fez com as doze pessoas que residiam no
quintalão, Alberto William Henrique afirma ter a
intenção de dar os doze mil e 700 dólares a Paulina da
Silva, como haviam combinado.
«Nunca disse que não lhe iria pagar. Já paguei às outras
pessoas que residiam no quintal, a umas até comprei
casa, a outras dei dinheiro líquido, que fui recebendo
dos meus parceiros, pessoas estas que estão à espera
que eu resolva o problema do terreno. Se calhar a dona
Paulina, como viu que o terreno estava vazio, pensou
que eu não lhe iria pagar, mas não é esta a minha
intenção, apesar de também não ser minha obrigação»,
explica o juiz.
Ainda, segundo ele, o caso só chegou onde chegou,
porque a uma dada altura, a senhora Paulina da Silva
mandou os seus filhos levarem adiante a construção de
uma moradia em terreno que não lhe pertencia, ao
mesmo tempo que exigia uma casa no valor de

duzentos mil dólares e cinquenta mil em mão.
«Esta senhora, como achou que tiraria mais lucro me
chantageando, porque sou juiz do Tribunal Supremo e
por isso devo estar cheio de dólares, começou a vir
com exigências. Já queria que eu lhe comprasse uma
casa avaliada em duzentos mil dólares e lhe desse em
mão cinquenta mil dólares.
Eu sou um juiz e não posso aceitar chantagem de quem
quer que seja. Por isso arranjei uns tractores e com
autorização da polícia, que até estava presente, mandei
derrubar a casa», disse.
Alberto William Henrique disse ainda a terminar que
Paulina da Silva lhe tinha ligado na quarta-feira a
solicitar um encontro para chegarem a consenso, como
quem diz, a uma solução justa e razoável para o
conflito.

NOVEMBRO 2007
07.11.1 Guerra dos terrenos
instala-se no Benfica
Agora...03-11-07

Já não é novidade para ninguém que há uma grande
"luta" por parte de populares para adquirir um terreno
em zonas como a do Benfica, onde está a ser
projectada a construção da cidade satélite.
Este desejo está a levar os cidadãos mais afortunados e
com influência no Governo a fazerem de tudo para
conseguirem uma parcela naquela região de Luanda.
Os moradores da comuna do Benfica, na sua maioria
camponeses, estão a ser constantemente despejados
dos seus terrenos por parte de supostos Agentes de
Campo da Administração e recebem apenas uma
pequena parcela de terra, depois de os locais de
transferência serem talhonados.
Um dos casos mais chocantes aconteceu recentemente
com um general do exército na reserva, que responde
pelo nome de brigadeiro Kanjinji, de 50 anos de idade.
Apesar de mostrar uma aparência física que denuncia o
seu frágil estado de saúde, o velho "guerreiro" se
disponibilizou em levar a nossa equipa de reportagem
ao local, para constatarmos "in loco" o estado em que
se encontra aquela, que é uma das suas grandes
"paixões", o cultivo, mas que a ambição dos homens
com poder está a destruir.
O brigadeiro Kanjinji, segundo apuramos, é apenas um
dos muitos camponeses da região a quem estavam a ser
retiradas as suas terras por cidadãos que se auto
denominam "agentes de campo" na administração e
que actuam com carta branca dada pelo mais alto
representante do governo provincial de Luanda na
comunal.
O general na reserva disse que ocupou o terreno em
1990 e desde aquela altura tem desenvolvido no local a
actividade agrícola, mas que por motivos de saúde teve
de afastar-se temporariamente da lavra. Quando
regressou, em Março, encontrou a área dividida em
talhões e uma boa parte desta já tinha sido
comercializada.
"Não fui informado que o terreno seria talhonado nem
que uma parte dele seria comercializado pelo pessoal da
administração comunal. Quando cheguei na minha
lavra, encontrei uma senhora que mandou meter pilares
numa parte do meu terreno e disse que comprou o
mesmo da administração. A mim só restava contactar a
dona Ana, secretaria do ex-administrador, para receber
a ficha da outra parcela do terreno que lhe foi
atribuída", frisou.

Os terrenos são retalhados e divididos em talhões por
um grupo de indivíduos que têm as máquinas
adequadas para este tipo de serviço. O nosso
interlocutor, tinha um terreno cuja dimensão era de
dois hectares de terra, equivalente a 1.800 metros
quadrados, mas depois do mesmo ser talhonado,
supostamente por ordem do ex-administrador comunal
do Benfica, Joaquim Israel, sem o seu consentimento,
recebeu apenas um terço daquilo que era o seu terreno.
Segundo um dos engenheiro de construção civil que
está a frente de um dos projectos de reconversão e
ordenamento, no terreno do brigadeiro depois de se
fazer o talhonamento devem ter saído cerca de 30
lotes, mas ao mais velho só lhe foram apenas entregues
dois lotes.
"Mesmo estes dois lotes que me deram não estou a
conseguir legalizar porque os funcionários da
administração estão a dar muita volta para darem a
ficha que permite legalizar o terreno", explicou. (...)
Na zona verde encontrámos vários terrenos ocupados
por membros do governo e empresários com a ajuda
do projecto de reconversão e ordenamento, enquanto
que outros servirão para a construção de vários
condomínios, entre os quais um para os deputados e
outro para os antigos combatentes e veteranos de
guerra.
"Há camponeses que têm mais de 2.000 hectares e que
quando os membros do governo ou a Administração
manifestaram o seu interesse pelo mesmos estes foram
convencidos a vender a um preço que ronda entre os
500 e mil dólares", explicou.
Por seu turno, o presidente da Associação dos Moradores
do Kilamba, Cardoso Mucesse, disse que os tropas da
UGP têm aterrorizado os munícipes e que no dia 14 de
Julho do ano passado realizaram uma invasão e
expropriação de terrenos que ficou marcado em suas
vidas.
"Denunciamos o caso ao ex-administrador que, de
seguida, foi ao local constatar in loco o que estava a
acontecer. De seguida, criou uma comissão mista
constituída por técnicos da administração, polícia
afecta ao comando comunal e militares, e expulsaram
os invasores".
De acordo com os nossos interlocutores, um grupo de
tropas da UPG liderado pelo comandante Cobra e
vários funcionários "fantasmas" da administração
municipal da Samba, estão a frente das as ocupações
anárquicas e venda de terrenos registadas naquela
localidade.
Os militares fazem o uso da força e de arma de fogo para
levarem os camponeses a abandonarem as
suas lavras. Neste preciso momento, os camponeses
estão preocupados em legalizarem os terrenos junto da
administração, enquanto que anteriormente não se

preocupavam em fazê-lo pelo facto de acreditarem
estarem ali devidamente.

07.11.2 Kwanza Sul: Governo
confisca empreendimento de
privados
Agora...03-11-07

O Governo do Kwanza Norte está a desenvolver uma
acção que visa a recuperação de todas as instituições
que foram adjudicadas aos empresários locais e que os
mesmos não conseguiram recupera-la.
No leque de instituições públicas que foram
adjudicadas pelo então governador aos empresários,
enquadra-se o Miradouro que, contrariamente as
informações divulgadas, não pertence ao então
governador Pedra Pacavira, mas sim ao ex-chefe do
gabinete de Protocolo do Governo Provincial, que terá
sido exonerado.
Entretanto, este gigante adormecido está a beneficiar
de obras de reabilitação e entrará em funcionamento,
com uma gestão privada, a partir do próximo mês de
Fevereiro.

07.11.3 Fiscal detido por venda
ilícita de terreno na zona da Samba
Semanário Angolense...10-11-07

Um fiscal afecto à Administração Municipal da Samba
foi há três semanas detido pela Direcção Nacional de
Investigação Criminal (DNIC), depois de ter sido
acusado de proceder à venda ilegal de um terreno na
comuna do Benfica.
Trata-se de Jesus Afonso N'gola que, segundo fonte
ligada àquela instituição policial, vendeu o mesmo
terreno a distintos cidadãos, tendo um deles movido
uma queixa-crime contra o fiscal.
A fonte não precisou o montante da transacção, mas
estima-se que seja na ordem dos milhares de dólares, a
avaliar pela sobrevalorização dos espaços físicos
naquela zona a sul de Luanda.
A detenção desse funcionário na DNIC foi, aliás,
confirmada ao Semanário Angolense na semana
passada por um dos responsáveis da Administração
Municipal da Samba que disse não ter sido ainda
informado oficialmente acerca das razões que levaram
à prisão de Jesus N'gola.

pelas mesmas razões naquela instituição policial.
Tido como um dos maiores negociantes de terrenos no
Benfica, José Miguel terá por sua conta vendido dezenas
desses espaços físicos, o que lhe custou umas
tantas detenções, sem que alguma vez tivesse sido
levado e condenado à barra do tribunal.
A facilidade com que José Miguel se desembaraça dos
problemas judiciais leva a acreditar que tem recorrido
com frequência ao suborno, de forma a garantir a sua
impunidade, porque se assim não fosse há muito estaria a
mofar na cadeia.
Face ao comportamento do referido fiscal, o mesmo
responsável administrativo revelou que estavam em
curso processos disciplinares contra os dois fiscais, que,
na eventualidade, de comprovar o seu grau de
culpabilidade podem ser irradiados da função pública.
A fonte admitiu a existência de dezenas de processos
disciplinares movidos contra outros fiscais por venda
ilícita de terrenos. Revelou, por outro lado, que a
administração local tinha as portas abertas para receber
as queixas relacionadas com a venda ilegal de espaços
físicos nas áreas sobre jurisdição da administração local.
« Todos os cidadãos que se sintam lesados por tais
práticas
deverão apresentar as suas queixas à
administração da Samba», reforçou o responsável da
edilidade.
Desde que tomou as rédeas do município, há 2 anos, o
administrador José Pedra Mayembe tem procurado
impor uma certa ordem no circo, depois da bagunça
que se registou com a venda de terrenos durante o
consulado do seu predecessor, Costa Gabriel. Este, que
agora se encontra à frente do município do Cacuaco,
deixou atrás de si um enorme passivo relativo à venda
arbitrária de terrenos.

07.11.4 Mais 800 família foram
realojadas na cidade Luanda
Jornal de Angola...14-11-07

Oitocentas casas, para igual número de famílias, foram
já distribuídas à pessoas que habitavam em zonas de
Luanda onde decorrem obras de reabilitação ou
construção de estradas e sistemas de esgotos, para
melhoria da circulação do tráfego.

A fonte presume, no entanto, que ela esteja relacionada
com a venda ilícita de terrenos naquela zona, um
negócio que, como se sabe, tem estado na origem de
diversas «batalhas campais» entre os citadinos.

O facto foi dado a conhecer recentemente durante um
encontro alargado entre o Gabinete Técnico de
Coordenação dos Projectos de Luanda (GATEC) e
empreiteiros encarregados das obras. O realojamento
destas famílias, que decorre desde o segundo trimestre de
2006, tem sido feito em habitações instruídas na Sapú e
Zango.

É o segundo fiscal a ser detido este ano, depois de um
outro de nome José Adão Miguel ter sido encarcerado

Segundo a direcção do Gatec, rodos os meses
é enviado um cronograma de transferência das famílias

ao Programas de Realojamento, porém " tem sido
difícil o seu cumprimento, porque o número de casas é
inferior às necessidades.
Os empreiteiros disseram que a falta de cimento e a
dificuldade de realojar as pessoas são os principais
constrangimentos que enfrentam.
A Angop apurou que esforços estão a ser conjugados
junto do Programa de Realojamento no sentido de
inverter-se o quadro, atendendo à necessidade dos
empreiteiros.
Estiveram presentes no encontro os directores das
empresas de construção a quem foram adjudicadas as
obras, técnicos do Instituto de Estradas de Angola,
membros do Gabinete de Reconstrução Nacional e
representantes da Polícia Nacional.
Foram integradas no projecto a via expresso Luanda/
Kifangondo, com início na Boavista, avenida Ngola
Kiluanji, desde o mercado de São Paulo até
Kifangondo, Quarta Avenida, ligando a Ngola Kiluanji
à estrada de Catete e Quinta Avenida, da estrada de
Catete à Avenida Ngola Kiluanji.
Constam ainda no programa de reabilitação os troços
Sexta Avenida, ligando a estrada de Catete à Refinaria
de Luanda, via Boavista/Tunga Ngó/estrada de Catete,
estrada do GolfeNiana, a partir do Gamek e a rua do
Sanatório.
As auto-estradas periféricas CacuacoNiana/Cabolongo,
ligação Gamek-antigo controlo (Golf), Viana Kikuxi e
Viana/Calumbo, passando pelo Zango, fazem
igualmente parte do projecto.

07.11.5 Crédito Habitação: clientes
encontram entraves
Jornal de Angola...23-11-07

As políticas administrativas aplicadas pelos bancos
comerciais para a obtenção de um crédito habitacional
desencorajam clientes.
A morosidade, o custo elevado dos imóveis e outros
procedimentos como conseguir um avalista credível,
têm contribuído para o insucesso e desistência de
muitas solicitações.

meses.
A avaliação da caução no BAI está calculada em 15 por
cento do valor do imóvel, sendo o valor máximo do
crédito habitacional concedido pelo BAI, segundo as
fontes contactadas, é de até 500 mil dólares. Deste
valor, a instituição assegura 90 por cento como forma
de aliviar os custos do devedor.
Na prática, enquanto durar o empréstimo, a residência
fica sobre tutela da instituição bancária até que o cliente
liquide o valor total do imóvel.
No caso de surgir um infortúnio, os herdeiros têm a
obrigação de assumir as despesas com o imóvel. No
caso de algum incumprimento, o banco confisca o
património e restitui alguns montantes já pagos.
Para ter acesso ao crédito habitação BAI, o cliente tem
de possuir uma idade compreendida entre os 18 e 55
anos, sendo o prazo de reembolso de até 20 anos.
Este período pode estar sujeito a negociações entre o
cliente
e o banco conforme os acordos estabelecidos entre as
partes. Se no BAI, o valor do crédito habitacional
chega aos 500 mil dólares já no Banco de Fomento
Angola (BFA), o cliente deve solicitar um empréstimo
máximo de até 300 mil dólares. Ainda possui o pacote
de 100, 70 e de 30 mil dólares. Em cada caso, o cliente
tem de reembolsar durante um período de 15 anos.
Num processo que leva 180 meses quanto ao prazo. de
pagamento.
O cliente que apresenta uma factura pró-forma
do imóvel no valor de 300 mil dólares deve
pagar mensalmente dois mil e 800 dólares, enquanto
para 100 mil dólares paga-se, a cada período de 30 dias,
990 dólares. Para 70 mil, o valor é de 670 dólares por
mês e para 30 mil, 288 dólares, ininterruptos.
Independentemente do valor do empréstimo, o BFA
assegura com 90 por cento do custo do imóvel. A
vantagem em aderir ao crédito habitação - BFA é o facto
de aplicar uma taxa de 8 por cento/ano, além do
cliente não dispender qualquer valor durante o
processo da averiguação dos documentos para
posterior aprovação, segundo uma fonte ligada àquela
instituição bancária.

A maior parte dos bancos está aberto a conceder
créditos habitacionais, mas as exigências impostas têm
sido um factor que inibem os vários clientes que
recorrem ao pacote, conforme revelou um trabalhador
sénior do Banco de Fomento Angola (BFA), que
preferiu o anonimato.

A taxa praticada pelo BFA é a mesma do Banco
Internacional de Crédito (BIC). Assume também 90
por cento do valor da avaliação do custo da residência.
Contudo, os. valores a serem disponibilizados pelo
banco BIC podem ser discutidos entre as partes.

Por exemplo, uma das condições necessárias para o
acesso ao crédito habitacional no Banco Africano de
Investimentos (BAI) é ser um cliente com credibilidade
aceitável na instituição e que tenha pelo menos
depósitos actualizados durante um período de seis

O prazo máximo de reembolso vai até 3S anos, desde
que o cliente não esteja acima dos 60 anos. Para o
banco assegurar a reposição dos valores emprestados,
conforme informações prestadas, e como garantia,
chama a si a título de hipoteca, o imóvel adquirido até a
liquidez total da dívida.

O banco Millenium não estabelece tectos para o crédito
habitacional. Porém, o valor a ser concedido depende
de acordo entre as partes (banco e cliente).

07.11.6 Realojamento em marcha
Agora...24-11-07

Por esta altura, Luanda está em obras. Há escavações
por todo, o lado incluindo troços rodoviários de acesso
aos bairros. Estas empreitadas por estarem a afectar
munícipes, sobretudo nas áreas onde são realizadas,
têm levado que sejam ressarcidos uns, enquanto outros
têm sido contemplados com novas casas.
Assim, pelo menos 800 casas terão sido já distribuídas a
pessoas que habitavam em zonas da cidade onde
decorrem obras de reabilitação e construção de
estradas e sistemas de esgotos para a melhoria da
circulação.
O realojamento destas pessoas tem sido feito desde o
segundo trimestre do ano transacto com a entrega de
residências construídas pelas autoridades, no Zango e
na Sapú.
A direcção do gabinete técnico de coordenação de
projectos (Gatec) realça que todos os meses tem sido
enviado um cronograma de transferências das famílias
ao programa de realojamento, mas admite que tem sido
difícil o cumprimento devido ao reduzido número de
casas disponíveis.
Os empreiteiros envolvidos nas obras justificam que a
falta de cimento está na origem dos constrangimentos.
Estas reclamações surgem num momento em que o
saco de cimento estava a ser comercia1izado esta
quarta-feira, a 2.800.00 Kz em muitos estabelecimentos
comerciais da capital.

DEZEMBRO 2007
07.12.1 Nandó e S.O.S Habitat de
costas viradas
Agora...08-12-07

Com o pagamento integral das indemnizações, o
primeiro-ministro Fernando da Piedade Dias dos Santos,
"Nandó", teria finalmente a oportunidade de reunir
provas para apresentar à Nação confirmando que os
cidadãos lesados foram ressarcidos, conforme garantira
publicamente no encontro da AN que já fizemos alusão.
De realçar que o primeiro-ministro asseverara na altura
que os cidadãos já tinham sido ressarcidos e as pessoas
que se encontravam no terreno, haviam sido incitadas
pela organização de direitos humanos "SOS Habitat" a
procederem a ocupações anárquicas dos terrenos
adjacentes aos projectos habitacionais "Nova Vida" e
"Luanda Sul".A ONG SOS Habitat, diz numa nota de
imprensa enviada à nossa redacção, que em momento
algum se fez o cadastramento de todos os camponeses
e moradores afectados na primeira e na segunda fase
do referido projecto com a previsão de serem
indemnizados pelo projecto Nova Vida para
eventualmente criar as condições de realojamento para
os moradores vitimas das demolições.
No entender daquela organização, o processo de
expropriação que está sendo levado a cabo não está a
obedecer aos procedimentos que a lei exige, porque
alguns indemnizados não receberam os recibos e estão
apenas a receber valores correspondentes às dimensões
dos terrenos que ocuparam, mas não pelas plantações.
Na nota, a organização que tem à testa Luís Araújo, diz
ainda que os camponeses não estão a ser compensados
pelos danos morais e materiais causados e nem sequer
receberam alternativas para continuarem as suas
actividades agrícolas.
No documento, assinado pelo activista André Augusto,
a SOS Habitat apela maior celeridade, prudência e
transparência no processo de expropriação de terras
aos camponeses e o realojamento das famI1ias,
atendendo às condições desumanas e degradantes a que,
actualmente, se encontram submetidos.

07.12.2 Nova vida deixa camponeses
em pânico
Agora...08-12-07

A Situação de calamidade em que se encontram os
cidadãos que habitam nos arrabaldes do Projecto Nova
Vida, tende a piorar a cada dia que passa. Todo este
imbróglio advém do facto de os governantes não
estarem interessados em resolver, realmente, os
problemas do povo, se tivermos em conta que a maioria,
senão mesmo todos os projectos habitacionais e infraestruturas sociais e económicas erguidas naquela

localidade, envolvem interesses particulares.
Segundo apurou este semanário, seria esta a razão
fundamental pela qual tratam as pessoas (mais
desfavorecidas) que lá se encontram, de forma
desumana.
Mandam-nas para zonas onde não há condições
condignas para alojar um ser humano e que não
correspondem àquilo que é estabelecido pelo pacto
internacional dos direitos económicos, sociais e
culturais.
No bairro do Cambamba 1 (onde se encontra a
população que supostamente realizava actividade
agrícola terreno e onde estão a ser arguidas as
residências e infra-estruturas que comportam a segunda
fase do projecto Nova Vida) a situação de pobreza é
assustadora.
A única coisa a que os moradores têm acesso com a
maior facilidade é a água potável. Tudo isso, graças a
um tanque de água de 25 mil litros montado pela
direcção do Projecto para os beneficiar. Em último
caso, quando as cisternas falham no abastecimento,
estes têm "carta branca" para acarretarem o precioso
líquido no interior do Nova Vida. Para não faltar
comida à mesa, os moradores fizeram pequenos
canteiros de rama de batata e alimentam-se na maior
parte das vezes daquelas folhas.
As cerca de 240 famílias que aí se encontram vivem em
casebres construídos com papelão, chapa de zinco e
sacos de serapilheira. Durante a época de chuvas, os
mesmos têm sempre o "coração aos pulos", pois os
casebres não as protegem das enxurradas e quando
estas caem no período nocturno não conseguem
dormir.
Os moradores daqueles bairros, com medo de não
beneficiarem das indemnizações após a divulgação
deste artigo, aceitaram falar à nossa equipa de
reportagem sob a condição de anonimato.
"Desde que perdemos as nossas propriedades e fomos
transferidos para esta área não estamos a vontade,
tememos que a qualquer momento os funcionários da
Casa Militar apareçam aqui e destruam novamente as
nossas cabanas", frisou um dos nossos interlocutores.
O projecto-piloto de urbanização que abrangerá as
áreas de Cambamba 1 e 2, anunciado pelo primeiro ministro Fernando da Piedade Dias dos Santos,
"Nandó", no dia 2 de Maio do ano passado, na
Assembleia Nacional (NA), quando respondia às
perguntas dos deputados da oposição, durante uma
sessão especial, a pedido da organização do "Galo
Negro", está longe de se concretizar.
Neste momento, conforme podemos notar em
qualquer parte do país, passado mais de um ano
nenhum dos projectos pilotos anunciados por

Fernando da Piedade saíram do papel e os que estão a
ser desenvolvidos visam apenas beneficiar os cidadãos
que estão vinculados ao "todo-poderoso" partido no
poder. Minimizar o problema da habitação em Angola,
sem descriminação, ao que tudo indica, não constitui
uma das prioridades do governo de José Eduardo dos
Santos.
Indemnizações. Não se sabe ao certo desde quando é
que a zona em litígio passou a ser reserva do Estado.
Os populares exigem que, por deterem direitos sobre a
terra, por usucapião, as autoridades têm a obrigação de
os indemnizar gela expropriação. De resto, consta que
há gente que já lá vivia ou lavrava antes da proclamação
da independência nacional, isto é em 1975, e portanto
com direitos sobre elas, as terras.
Entre os jovens, crianças e idosos que se encontram
naquele local, podemos contactar a dona Sambila, que
vive naquele local há 39 anos e foi uma das primeiras
camponesas a fazerem plantações. "Antes de vir morar
aqui, vivia no Prenda e trabalhava na casa de um
senhor português como governanta. Ao se aperceber
que aqui existia um bom local para fazer plantações, em
1968, decide abandonar a casa e vir para cá", explicou.
A dona Sambila, tal como todos os moradores daquele
bairro, ainda não foi indemnizada. No entanto, apesar
de não saber porque razão ainda não foi beneficiada,
mantém-se esperançada que as coisas ocorram o mais
depressa possível.
Na altura em que o primeiro-ministro foi à AN prestar
esclarecimento, terá garantido que todos os
camponeses que tinham ocupado os terrenos onde foi
edificada a primeira fase do Projecto já foram
indemnizados, mas a presença da dona Sambila e de um
outro senhor que responde simplesmente pelo nome de
Tio Zé, morador do local há 42 anos, prova
justamente o contrário, porque ambos tinham
plantações na zona (onde foi construída a primeira fase
e a que se encontra em litígio).
No princípio de Novembro, o projecto Nova Vida
indemnizou três grandes quintas que estavam a ser
advogadas pela Associação Mãos Livres. O processo de
pagamento do valor das plantações está a ser baseado
numa tabela de preço criada pelo Ministério da
Agricultura. No caso defendido pelas Mãos Livres, a
contemplação das árvores de fruta das três grandes
quintas custou ao Projecto mais de 50 mil dólares.
todos os produtos a 100 kwanzas. Também temos em
conta as estruturas rígidas, como aviários e as
residências dos camponeses, no momento em que
estivermos a os indemnizar, e só não pagamos o
terreno por ser do Estado", explicou.
A direcção do projecto criou um guiché de reclamações
onde os camponeses que não foram indemnizados nem
registados pelos funcionários da BECOM, apresentem
as suas reclamações e só depois da confirmação do

soba Cambamba 1 e 2, que responde pelo nome de
Morais, foram ressarcidos.
Para melhor trabalhar com os camponeses, Manuel
Pimentel criou uma comissão que conta com a
presença de representantes dos três bairros, da
empreiteira que está a frente do projecto e da
autoridade tradicional na região. "Nesta comissão há
essa representatividade para evitar que os camponeses
ficassem sem receber os dinheiros e evitar que
apareçam falsos camponeses ou moradores exigindo os
mesmos", explicou.
A nossa equipa de reportagem teve acesso a vários
documentos elaborados pelos responsáveis das
comissões de moradores e integrantes da Comissão,
onde constam a dimensão dos terrenos e quantidade de
árvores que havia em cada uma das suas lavras.
"Há camponeses que não têm a autorização do
Ministério da Agricultura mas, mesmo assim, nós
estamos a levar isso em conta. Se o camponês quiser
reclamar deve fazê-lo primeiramente perante a direcção
do Ministério, porque nos baseamos apenas na tabela
de preço, disse.
Manuel Pimentel explicou ainda que, no momento do
pagamento, o Soba e os coordenadores das comissões
confirmam se é camponês, o tamanho do terreno e a
quantidade de produtos que havia na lavra que foi
destruída.

07.12.3 Terrenos de camponeses
provoca discussão entre o
administrador capital
Folha8...08-12-07

Os camponeses da zona da Vacaria 1, afecto ao
município do Kilamba-Kiaxi, acusam o director do
projecto de expansão do programa habitacional de
Luanda, Pedro Neto, de se ter apoderado do dinheiro
que os mesmos deviam receber ã luz das
indemnizações a que têm direito.
O grupo que representado por cerca de 250
camponeses adiantou ter informações fidedignas,
segundo as quais cada um deles tem direito de receber
cinco mil dólares, lembrando que tudo terá começado
em 2003, aquando do arrastamento das suas lavras que,
consequentemente, originou a destruição de
residências.
Porém, acrescentam que Pedro Neto, em nome do
governo da província, garantiu aos camponeses que
ainda seriam entregues somas monetárias, tendo
cobrado cinco mil kwanzas cada um para o
preenchimento das fichas de cadastramento que daria
direito ás respectivas residências e indemnizações pelos
prejuízos, o que até ao momento não aconteceu.
Os denunciantes dizem que o director tem estado a
passar a "bola" ao GPL. "Mas temos a informações de

que o Governo já entregou os valores e que foram
gastos pelo arquitecto Pedro Neto e a sua turma",
acusam, acrescentado que o funcionário do GPL
"acoberto do cargo que ocupa no projecto do GPL,
usurpa as lavras alheias para vender a pessoas singulares
e instituições religiosas para fins habitacionais.
Vende até obras por terminar", Acusam-no ainda de usar
cargos ou nomes de altos dirigentes para amedrontar
como são "os casos de Primeiro-Ministro, de governador
provincial e até de general Kopelipa".
"Como se não bastasse, além de ter arrastado com
máquinas os produtos que encontravam nas lavras,
continua a destruir as nossa casas e deixa-los-ao
relento.
Ele tem-nos intimidado com a sua protecção
física fortemente armada". Acusam-no, acrescentado
que Pedro não aceita recebe-los . Entretanto, dizem
que além do funcionário do GPL existem outros
aproveitadores da falta de protecção que caracteriza a
classe camponesa no País, com particular realce em
Luanda, apontando o nome do delegado municipal da
agricultura, Fernando Paulo e outras pessoas de
influências na referida delegação.
Entretanto, Fernando Paulo nega tal acusação.
"Juridicamente, a agricultura já nada tem a ver com
esse assunto, porque já não tem lavras e tudo passou
para o Gabinete de Obras Especiais, não obstante ficou
acertado que esse órgão é que devia indemnizar o
pessoal e não a administração. Inclusive na área da
Vacaria-I, que agora pertence a Viana". Continuando,
acusou-o de ter usurpado "todo o espaço a pretexto de
pertencer ao GOI, aliás, ele não conversa connosco
porque sabe que conhecemos bem a área", recordando
que "no tempo dos arquitectos Lizeth e do falecido
Mamado da Rocha não havia só este é um problema
que ele deve resolver".
Contactado, o arquitecto Pedro Neto limitou-se a dizer
que a pessoa certa para prestar declarações são os
responsáveis da administração municipal do Kilamba
Kiaxi. Portanto, estamos perante mais um dos muitos
casos em que os bens passam para outras pessoas sem os
mesmos serem tidos nem achados…

07.12.4 Kussumua lança pedra para
construção de escola em terreno
conflituoso
Angolense..15-12-07

O ministro da Reinserção Social, João Baptista
Kussuma, procedeu, há pouco mais de dez dias, em
Benguela, ao lançamento da primeira pedra para
construção de um complexo escolar num terreno que
foi motivo de um contencioso judicial entre os
cidadãos Matondo Hermany, Padre católico, e Artur
Domingues, um conhecido empresário da cidade. O
caso tende a ganhar contornos incalculáveis, a fazer

valer a perseverança do empresário, reconhecido como
legítimo proprietário do terreno, na medida em que a
posição do Tribunal Provincial de Benguela, órgão de
soberania, acaba sem qualquer efeito prático.
Trata-se de um intrincado processo, cujo dossier se
encontra em posse do Angolense, que envolve, além
das figuras já mencionadas, os sectores da Habitação e
da Agricultura e do Desenvolvimento Rural.
O aspecto relevante nesta primeira abordagem de um
assunto que arrastará para as páginas deste jornal
outros intervenientes é o facto de, conforme mostra a
realidade, a Sentença do Tribunal, que data de 17 de
Outubro do ano em curso, estar a ser ignorada.
Novembro de 2004, neste caso o padre Hermany,
instala-se na casa que se encontra no interior do
terreno em disputa, de 31,3 hectares , facto que deu
origem ao processo ordinário nº 88/05, de que é autor
Artur Domingues, declarado pela Agricultura, em 2003,
como proprietário de uma área para exploração
agrícola no vale do Cavaco, bairro da Graça.
Segundo a Sentença do Tribunal Provincial, Sala do
Cível e Administrativo, o réu instalou-se na casa sem
"justo título", tendo afirmado, primeiro, que era
procurador de um cidadão português e, depois, que era
proprietário do imóvel.
Acontece, porém, que a casa pertenceu a um cidadão,
por sinal português, mas que abandonou o país em
1975, tendo o Estado angolano, através do ofício nº
148/04, de 13 de Agosto, confiscado a mesma,
acrescenta a fonte que temos vindo citar.
O réu, muitas vezes interpelado no sentido de
abandonar o imóvel, procedeu sempre em nome da
Igreja Católica, a entidade que vai construir - pelo
menos já foi lançada a primeira pedra - um complexo
escolar avaliado em 1 milhão e 550 mil dólares norteamericanos, valor que será financiado pela Sonangol.
A Sentença acrescenta, por outro lado, que o réu não
reconhece o direito de propriedade da parte do Estado
e, por conseguinte, do empresário, o agora legítimo
possuidor, mantendo-se no interior da casa e do
terreno.
Nos termos da Lei, o Tribunal Provincial de Benguela
condena o Padre católico a "reconhecer o direito real
sobre a casa por parte de Artur Domingues", devendo
restituí-la incondicionalmente.

Indignado, mas nem por isso conformado, Artur
Domingues fez saber, por ora, que vai até às últimas
consequências para fazer vincar a posição do Tribunal.
Nesta primeira abordagem sobre esse caso, redundaram
em fracasso os contactos mantidos para que a Diocese
Católica de Benguela e o sector da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural pudessem apresentar os seus
argumentos de razão.

07.12.5 Luz no fundo do túnel
Capital...15-12-07

E M declarações recentes a comunicação social, a
directora província do Minars, Augusta dos Santos
Dias, informou que, à nível das autoridades,
mecanismos estão a ser engendrados no sentido de se
ver melhorada a situação das famílias alojadas nos
centro de acolhimento.
O Governo da Província de Luanda está a criar condições
de acomodação seguras para atender as famílias.
Reconhecemos que há necessidade de criar melhores
condições de acomodação em relação as tendas,
motivo pelo qual não posso vaticinar, de imediato, as
datas. Sei que já há uma boa equipa a trabalhar nesse
sentido, e a seu tempo nós avisaremos quando é que
vamos fazer a transferência», explicou.
Dados avançados pela directora provincial do Minars
dão conta de que estão neste momento a residir nos
centros de acolhimento, oito mil 125 famílias
desalojadas em Janeiro passado, provenientes de
diferentes municípios, da capital mas referiu igualmente
que os dados fazem somente referência aos acampados
nos centros, já que os restantes sinistrados que preferiram
residir em casas de familiares, como explicou, não são da
alçada da sua direcção.
"Por isso é que temos estado a criar condições para as
oito mil e tal famílias nos campos. É um número bastante
elevado. O governo está a trabalhar
afincadamente neste sentido», concluiu.

07.12.6 Parece infindável a agonia
nos centros de acolhimentos
Capital...15-12-07

Ainda assim, e surpresa do empresário, foram lançadas
as bases para a construção, em três anos, do complexo
escolar, que ocupará uma área de seis mil 617 metros
quadrados.

HÁ quase um ano, Maria Miguel foi obrigada a viver
num campo de alojamento. A mudança aconteceu de
modo forçado, a ida para o acampamento foi a
alternativa que o Governo da Província de Luanda
(GPL) encontrou para albergar as várias centenas de
populares desalojados em decorrência das enxurradas
que caíram sobre a cidade capital no dia 22 de Janeiro
de 2007.

Projectada para 16 salas de aulas, a instituição vai
ministrar cursos de formação profissional nas áreas de
Informática, Economia, Contabilidade e Finanças.

Com a casa destruída, e os bens perdidos, teve que
aceitar viver na tenda, com dimensões extremamente
reduzidas.

Passados vários meses, os transtornos aumentam
gradualmente, sobretudo agora com o intensificar das
chuvas. Para quem se desloca a estes centros, depara-se
logo à entrada com as dificuldades atravessadas por
aquelas famílias.
Na tarde de terça-feira, 04, quando visitamos o centro
da Viana, localizado nas imediações do cemitério local,
chovia com alguma intensidade.
A entrada nos deparamos com Maria Miguel e a família
no interior da tenda. Aflita, tentava encontrar um
espaço seco para permanecerem enquanto a chuva caía,
mas estava difícil.«Está a pingar de todos lados»,
apontou, enquanto colocava um recipiente para aparar
a água que vinha do tecto.
Na tenda, a habitação improvisada da família Miguel, as
gotas que caem de vários buracos, aos poucos inundam
o seu interior. E nestas condições, como nos disse
Maria, que têm que ficar sempre que chove. «As roupas
e a cama molhadas, sem . um lugar seco.
Ficar dentro ou fora, não faz muita diferença", contou.
Enquanto falava a sua atenção foi atraída pelo
semblante triste do filho de sete anos que horas antes
brincava. Acanhado, e com olhar pálido, o mesmo
queixava-se de dores na cabeça.
Mas tal como já acontecera com os outros petizes, ela
tinha dificuldades em o acomodar, já que o interior da
«casa», apesar de a chuva ter cessado, continuava
húmido.
«É mesmo para ficar doente. Com tanta humidade só
não acontece o pior porque, enfim... Ninguém merecia
viver nestas condições», deplora, apontando para a
tenda. Na realidade, segundo populares, o drama
descrito, não é exclusivo de Maria Miguel e família.
Pelo tempo que levam, as tendas começam já a
apresentar sinais de desgaste. O castanho caqui original
ganhou pintas pretas, do bolor.
Cristina Bernardo, é outra moradora do campo
Missende, local onde foram alojados populares idos da
zona da Boavista. A tenda que lhe foi atribuída reparte
com duas famílias. Contou-nos que com o intensificar
das chuvas passam as noites em claro.
«A água entra de todos os cantos, e então temos que
ficar de pé, a espera que cesse, para limparmos», revela.
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08.2.1 É urgente desencorajar o
surgimento de bairros sem planos
urbanísticos
Jornal de Angola…05-02-2008

Os novos bairros que surgem como cogumelos um pouco
por toda a Luanda, com a descaracterização urbanística
que isso provoca, mereceram uma aturada abordagem de
três eminentes docentes universitários. O Jornal de
Angola conversou, sobre o assunto, com o sociólogo
Artur Pestana "Pepetela"e, também, com o arquitecto
António Gameiro, presidente da Associação Angolana de
Arquitectos.
Os dois, grosso modo, concordam que a
descaracterização urbanística de Luanda é deveras
preocupante, mas tem solução. Basta, para tanto, que se
comece a desencorajar, já, o surgimento de novos bairros
sem planos urbanísticos e requalificar os musseques, que,
em muitos casos, são erguidos com materiais de
construção nobres (ferro e cimento).
Artur Pestana "Pepetela, docente da cadeira de Sociologia
Urbana na Faculdade de Arquitectura da Universidade
Agostinho Neto, acredita que o grande problema da
cidade de Luanda, particularmente dos seus bairros, está
no elevado grau de segregação social, pois quanto mais as
pessoas são desmunidas de possibilidades, mais são
atiradas para fora do centro da cidade, que é o lugar onde
está instalado o poder político, religioso, social, cultural e,
acima de tudo, o económico.
De acordo com Pepetela, o fenómeno da marginalização
social existe desde o tempo colonial, desde o nascimento
da cidade de Luanda, mas a guerra que se seguiu à
independência veio agravar ainda mais a situação.
Milhares de camponeses, para sua própria protecção e
sobrevivência, viram-se forçados a abandonar as suas aldeias e quimbos e refugiar-se nas grandes cidades. "Então,
os bairros foram crescendo de forma desordenada, aliás
esta é uma característica de Luanda, que desde sempre
cresceu de forma desordenada, embora não a este ritmo.
Sociólogo fez lembrar, todavia, que o êxodo rural fuga de
pessoas do campo para a cidade é uma tendência que se
verifica em quase todo o mundo, sobretudo nos países
em vias de desenvolvimento.
Para travar o fenómeno, que é global, Artur Pestana diz
que é preciso descentralizar os serviços e fazer
desenvolver outras cidades, e até as pequenas cidades
intermédias, de modo a que atraiam uma parte da
população atolada na grande cidade e ela possa compreender que ali se vive melhor. Pepetela reconhece, todavia

que esta não é uma tarefa fácil. "E muito difícil
desconcentrar Luanda, porque Luanda é algo como um
íman, que atrai quase tudo, sobretudo o capital
financeiro. Todos os investimentos ficam aqui".
Angola não é caso único
O também escritor acha que este é um processo que vai
levar o seu tempo. Até porque só nos países nórdicos é
que não se verificam coisas dessas. "Nos Estados
Unidos da América, considerado um país das
maravilhas, há uma parte da sua população que vive e
dorme nas ruas".
O sociólogo, apontou ainda que a Africa do Sul, apesar
de ser considerada um país com bons índices de
desenvolvimento, herdou do regime do apartheid
vários bairros de lata.
"Embora a segregação racial fosse o pior dos males,
devido à separação das pessoas pela cor da pele,
também havia separação na classe branca entre p9bres
e ricos. E muito cedo para a Africa do Sul livrar-se da
febre dos bairros pobres, embora estejam a trabalhar
para isso".
Pepetela explicou que nas décadas de 50 e 60 havia
bairros externamente pobres nos arredores de Lisboa.
Eram bem visíveis construções antigas, com as
populações mais pobres a residir nelas, mas que estão
agora a desaparecer com a edificação de bairros sociais
para melhorar a condição de vida das pessoas.
Em Luanda, segundo Pepetela, está a acontecer algo
similar, com a construção de bairros novos, só que
estes apresentam duas faces da realidade. Alguns são
para a classe média ou alta, e outros são para os
marginalizados. As duas realidades, afirma Artur
Pestana, estão muito próximas. Quase que coexistem,
como acontece em Luanda Sul e no Morro Bento.
"Esta é uma discussão que nunca mais termina, porque
há pessoas a defender que é útil manter classes sociais
diferentes próximas, para que uma aprenda com a
outra, e hajam menos preconceitos, e as relações sociais
não sejam muito divididas pela capacidade económica,
mas há os que defendem o contrário".
Pepetela admite que realidade de Luanda Sul é uma
experimentação social, que podia ser feita com um
plano e aguardar pelos resultados, já que no fundo é
uma resposta ao problema de uma urbanização
demasiado rápida. Contudo, Artur Pestana não duvida
que Luanda Sul se vai ligar à cidade de Luanda, porque
já está a acontecer.
Outro grande problema que preocupa o sociólogo
Pepetela tem a ver com a gritante falta de emprego no
interior, o que leva as pessoas do campo a afluírem cada vez mais às cidades, mesmo não estando preparadas
para trabalharem nos possíveis empregos que se
oferecem na urbe, em função das suas características e
exigências.

"Uma grande parte da população é desempregada ou subempregada, aqueles que vendem nas ruas, fazem biscates,
mulheres e homens tentando sobreviver, são pessoas
desocupadas e isto ajuda a haver alguma criminalidade,
mas não é maior que noutros pontos do mundo".
O entrevistado criticou, por outro lado, a tendência de
julgar que somos os maiores em tudo, advertindo que a
situação, embora tenha solução, é realmente muito
complicada, porque trata-se de bairros que precisam de
ser organizados, urbanizados, e "esta é a grande
dificuldade", que também se reflecte no trânsito
automóvel.
Quanto ao tráfico automóvel, Pepetela defende a
necessidade de abertura de mais vias, o que implicará o
derrube de milhares de casas. "E um problema tremendo
que o Governo deve resolver". O docente acha que a par
das várias semicirculares em construção no eixo viário da
capital, o problema posterior serão as, radiais para se
entrar no centro da cidade.

08.2.2 O possível do impossível
Folha 8…09-02-2008

Caso as condições das estradas permitissem a viagem até
ao local, partindo de carro à partir do Ministério das
Finanças, duraria apenas meia-hora. Porquê o Ministério
das finanças? Poderá interrogar-se o leitor. A razão é
única. Trata-se de uma das principais instituições
responsáveis pela estabilidade, económica atribuída ao
País que, entretanto, contrasta com constatada pelo Folha
8" no passado dia 05.02.
Voltando à distância, sublinhar que por haver buracos e
congestionamento," duas horas é "o tempo gasto para se
chegar ao local onde está uma prova de que apenas uma
minoria de angolanos beneficia da riqueza de todos.
É difícil acreditar que nenhum dos governantes tenha
visto a forma desumana como estas pessoas vivem, até
porque estão à beira da estrada que dá acesso à futura
cidade universitária, bem como à auto-estrada.
São mais ou menos trinta e cinco pessoas que se
abrigaram em terrenos desocupados na referida zona em
escombros de casas abandonadas do ano 2000.
Nos finais de 2007, a contrariedade bateu-lhes às portas.
Foram informados de que deviam abandonar a zona por
se tratar de uma reserva para os projectos de expansão
habitacional da província. Os escombros foram demolidos. Para solucionar o problema, passaram a tomar conta
de casas cujos proprietários (beneficiários, por diversas
razões de casas nos projectos) continuaram a viver no
centro da cidade. Com o decorrer do tempo, os donos
solicitaram-nas. O regresso à rua era uma certeza
"Como este espaço continuava vago, preferimos voltar às
nossas casas", conta tia Maria, lembrando que perante a
inexistência das casas que tinham sido demolidas,

decidiram pelas construções improvisadas.
"Primeiro eram de chapas, mas como os fiscais estão
sempre a estragá-las, então fizemos estas para dormir e
guardar só as coisas", explica., Pedras sobrepostas com
menos de um metro de altura e cerca de dois de
comprimento, cobertos de plásticos ou chapas
caracterizam cerca de quinze casas.
Três a quatro metros separam as moradias, cuja lotação
é de três pessoas, sendo dois adultos e uma criança, ou
seja, um casal e um filho, mas apenas se este tiver
menos de cinco anos.
Os que têm mais de cinco anos lhes são construídos
outros "chimbecos", como estava a fazer a Sr. Rosária
na altura da reportagem. "Esta é para o meu filho",
explica, indicando a dela que tem no interior um balde,
um fogareiro, uma a um colchão onde estava deitado o
filho de dois anos. "Dormimos aqui", retorquiu perante
a admiração dos visitantes.

como lhes foi
acontecimento.

prometido

na

altura

do

triste

"Não queremos outra coisa senão as casas que nos
prometeram", defende Paulo Ngola, responsável do
centro que em função da falta de condições regista muitos
casos de doenças como o paludismo, febre tifóide,
diarreias, pneumonia, entre outras que já vitimaram oito
pessoas.
A inexistência de casas de banho destaca-se entre as
causadoras de doenças. Os dez balneários colocados no
local para as 125 famílias estão totalmente deteriorados,
pelo que deixaram de ser usadas, sendo que o recurso tem
sido o capim.
"Os balneários estão podres e é uma vergonha levar lá
visitas, assim cada pessoa faz as necessidades onde pode",
sublinhou Paulo Ngola, acrescentando que o mau estado
se deve à falta de remoção e limpeza regular por parte do
governo como acontecia no princípio.

A interrogação acerca da possibilidade de as pedras
caírem sobre as pessoas, respondeu ser uma das razões
para a pouca altura das paupérrimas casas que não são
feitas com maior e melhor condições e segurança,
porque os fiscais "estão sempre a destruí-las". "

A irregularidade no abastecimento da água potável é outra
preocupação no centro que tem seis tanques que, no
princípio, eram abastecidos em todas as semanas, mas
"agora é preciso estar por detrás dos homens", segundo
Paulo Ngola, lamentando o facto de estarem cinco dias
sem água.

Vamos fazer mais como. Não sabemos aonde ir, somos
angolanos também por isso temos direito à terra",
defendeu e acrescentou que se limitam a esconder os
colchões por debaixo das árvores, forrando-os com as
chapas quando há chuva.

Sendo uma população pescadora, outra preocupação
prende-se com a impossibilidade de realizar tal actividade,
pois que se vêem esforçados a apostar na agricultura,
assim como "noutros biscatos para sobreviver", sendo
para eles o mais importante as casas.

O recurso à fogueira tem sido a solução para afugentar
os mosquitos no período nocturno. "Meu filho, se
vieres aqui à noite, vais encontrar-nos aqui a dormir
porque não temos outro sítio para ir", defendeu Marisa,
de 42 anos, a primeira a ser contactada pelos
repórteres.

"No princípio, havia autocarros e íamos até à Ilha de
Luanda, mas os autocarros pararam, não tendo assim
como ir", conta Paulo Ngola, acrescentando que o dia-adia da maioria é "conversar e esperar que haja trabalho
numa das casas vizinhas para conseguir algum dinheiro".

“Ajudam...
estamos
a
sofrer",
retorquiu
desesperadamente. Segundo os moradores, a maioria
deles dedica-se a trabalhos domésticos nas casas
vizinhas onde se destacam a lavagem de roupa e a
transportação de água.

Segundo ele, todas as dificuldades acabarão tão logo que
se cumpra a promessa de as colocar em melhores
condições. Depois de serem colocados no centro, receberam várias promessas de serem realojados nos
projectos que surgem nos arredores que se não
concretizaram.

No mesmo dia, a equipa de reportagem decidiu visitar
os antigos moradores da zona do Lello na Ilha de
Luanda, cujas casas incendiaram em Outubro de 2005 e
os moradores foram transferidos nos arredores da
Sapú.

Já vimos a serem construídos três projectos que diziam
nossos, mas foram ocupados por outras pessoas", recorda
o responsável do centro, dizendo que a Última promessa
tem em conta que serão realojados no Zango, ao
contrário das primeiras promessas.

O constatado é outra prova da razão a atribuir aos
relatórios internacionais que colocam Angola entre os
menos cotados no que tange ao respeito dos direitos
humanos.

Portanto, fontes próximas do processo dizem que o
Governo não atende à preocupação destas pessoas por
acreditar que elas queimaram propositadamente as casas
da Ilha para beneficiarem de outras.
O responsável do Centro desmente tal acusações,
sublinhando que "o fogo ninguém viu de onde saiu, mas é
impossível acreditar que alguém tenha feito de forma
propositada".

A reportagem também é encarada por aquelas pessoas
como parte da solução das 125 famílias que aí residem,
esperando por dias, ou seja, melhores residências tal

08.2.3 O tecido urbano de uma
cidade e a sua relação com a
natureza
Folha 8…09-02-2008

As questões ambientais constituem, hoje, um refere
indispensável na definição das estratégias do
planeamento e gestão das cidades, porque cada vez
mais as cidades são entendidas como ecossistemas
específicos na forma dominante do habitat humano.
Os aspectos funcionais e de composição urbanística a
atenção a dar à forma urbana, à organização do
território que a suporta e as relações que se estabelecem
com as suas envolventes devem compreender a
diversidade e a complexidade dos fenómenos culturais
e sociais que estão associados aos problemas urbanos,
como a segregação espacial, a exclusão, a económica
informal e o habitat informal dentre outros.
Os espaços abertos, a fauna, a flora e as periferias rurais
constituem por si, para além de um suporte de actividade biológica diversificada, uma realidade urbana
essencial para a criação de sistemas ambientais equilibrados e para a gestão racional dos recursos e, sendo,
por isso, factores determinantes da qualidade ambiental
exigida para a vida nas cidades e como os próprios elementos estruturantes do sistema global dos espaços
verdes urbanos e peri-urbanos.
A abrangência do conceito de jardim urbano explica o
mesmo desenvolvimento dos conceitos e critérios que a
partir da Revolução Industrial determinaram
concepções e modelos de organização urbana, onde a
mãe natureza vai assumindo uma cada vez mais
crescente importância como elemento de composição
urbanística e valor cultural.
É imperioso em nosso entendimento, articular a
componente teórica da abordagem com a formulação
das propostas práticas de aplicação, preocupação
sempre profícua na vertente investigativa.
O contributo para uma intervenção profissional
alargada de qualificação urbana e ambienta I passa,
sobretudo, pela abordagem das relações entre o espaço
natural e o espaço construído, tipologias, usos e funções dos espaços verdes, onde o urbanismo, a
antropologia cultural e a sociologia se entrelaçam.
Sendo as cidades consideradas como territórios
emblemáticos e míticos nos quais a presença da
natureza tem, para além da vertente ecológica, um valor
simbólico que a liga a um espaço, a uma memória e
uma cultura.
Uma cultura urbana emergente não pode deixar de
continuar com os modelos dominantes de planeamento
urbano, enquanto matrizes de reprodução de modelos
funcionais e de dissertação? em que é chamada a
reflexão antropológica sobre as práticas e significados

das vivências urbanas contemporâneas, na diversidade
que as caracteriza, nos planos quotidianos relacionais e
simbólico.
O conhecimento produzido por etnografias urbanas
desenvolvidas em contextos diversificados e analisando a
relação entre a acção construída e a praxis social,
nomeadamente o impacto nas formas de organização
social, nos comportamentos individuais dos urbanistas.
Alguns dos melhores exemplos de urbanismo e da
construção do fim da idade média encontram-se em
aldeias de Cotswold, como Chipping, Camden e Burford,
embora os seus equivalentes possam ser encontrados em
muitas outras regiões, o que nos faz convir que os
próprios arquitectos "suburbanos" dos fins do século
XIX, muito tiveram de apreender na combinação da
urbanidade com amplidão, no planeamento de sítios e
agrupamento de casas, fixando um padrão tanto estético
quanto social.
Fontes compulsadas:
A cidade na Historia, suas origens, transformações e
perspectiva
Por: Mumford, Lewis, edição de Martins Fontes, São
Paulo 2004
O significado social do Planeamento Urbano
Por, Carlos, Viera in Antropologia do Espaço, 2ª edição
da Celta editora Por, Silvano Filomena

08.2.4 Fábricas próximo das casas
poluem a atmosfera e prejudicam a
saúde
Agora…09-02-2008

A falta de uma política de distribuição de riquezas de
forma equitativa, de modo a incentivar a população a
construir as suas residências em zonas segura e
devidamente urbanizadas, tem levado os angolanos a
edificarem-nas em locais inadequados, pondo em risco as
suas próprias vidas e a dos seus familiares.
Como se não bastasse, na falta de espaço adequados, a
população chega mesmo construir as moradias em locais
onde se encontram instituições públicas, danificando os
bens que a todos pertencem.
Sob o olhar silencioso das autoridades provinciais, que só
depois dos moradores transformarem os casebres em
residências definitivas, ou seja, destruir as casas de lata ou
papelão e construírem outras de bloco, é que aparecem
com o "martelo demolidor", bem como a expedita ordem
de expulsão.
Por detrás da fábrica Cuca BGI a situação é assustadora.
Cabanas de lata, chapas velhas, papelão e a atmosférica
poluída pelo cheiro de cevada proveniente da produção
da cerveja é o cenário que podemos registar. Os
moradores, que na sua maioria consomem bebidas
alcoólicas, dizem que já estão habituados ao "aroma.

"No princípio era muito difícil para nós convivermos
com o cheiro de cevada, mas como vivia numa casa de
renda onde pagava um preço que os meus bolsos não
suportavam tive mesmo que me juntar aos meus
conterrâneos que estavam a ocupar este espaço que se
encontrava baldio", explicou à nossa reportagem José
Domingos, que construiu a sua residência do tipo
definitiva em cima da linha-férrea.
Questionado se não teme que a residência venha a ser
demolida pela acção das autoridades, o nosso
interlocutor disse que "se não construísse neste local
continuaria a viver numa casa de renda e a mudar
constantemente de bairro, o que não é favorável para
os meus filhos porque teriam de estar constantemente a
trocar de escola".
José Domingos mostrou-se confiante que se algum dia
o Governo quiser desapropriá-lo ira dar-lhe outra
residência do tipo das que estão a ser construída1 em
zonas distantes do centro de cidade como o Zango ou
Panguila.
Ao construírem as residências naquele local, os
moradores, que na sua maioria são pessoas que
abandonaram as suas terras de origem durante os
longos anos em que o país esteve em guerra fecharam
uma das passagens principais do comboio com várias
sucatas de carro.
A fonte que vimos citando diz-se ainda que durante o
período da ocupação não houve nenhuma intervenção
por parte da direcção dos Caminhos-de-Ferro de
Luanda (CFL) nem da direcção da Cuca.
Enquanto que alguns construíram as residências
aproveitando-se dos morros da cervejeira e dos CFL,
outros optaram por fazerem com paredes de raiz,
deixando uma pequena distância entre os muros
edificados na época colonial.
O cheiro de cevada que atingi um raio de acção de 100
metro. de distância da fábrica, é aponta do por alguns
dos moradores como um dos grandes incentivo que os
leva a consumir alcoólicas.
O cheiro que vem da Cuca pode ser considerado um
dos impulsionadores para o consumo de produtos",
observou o jovem Manuel Adão que se encontrava
numa barraca, a beber cerveja, por volta das 15h de
sexta-feira.
Cenário como este é constantemente visível no interior
do bairro Adriano Moreira, nas traseiras da Cuca. Para
além das casas que foram construídas de forma anárquica, existem outras edificadas pelos portugueses entre
as décadas de 60 e 70 do século XX, onde habitavam
os trabalhadores da fábrica.
A situação dos citadinos que habitam nos arredores da
empresa de produção de cigarros Britsh American

Tabaco Angola, vulgo FTU, era mais difícil na altura em
que o produto era confeccionado naquela empresa. Os
moradores dizem que no tempo em que a fábrica
produzia cigarros estavam sujeitos a contraírem várias
doenças, sobretudo infecções pulmonares.
"Apesar de que na altura em que a fábrica funcionava não
se fazia uma enorme quantidade de fumo, o que saia das
chaminés industriais. era o suficiente para causar doença
às pessoas que vivem a escassos metros do local, como é
o meu caso", frisou Maria da Silva, uma das mais antigas
moradoras do bairro, que já foi vítima do fumo
proveniente da cigarreira.
As constantes reclamações da parte dos moradores terão
levado à direcção da FTU a cancelar a produção de
cigarros a nível nacional e a optar, apenas, pelo corte e
embalagem dos cigarros que eram provenientes do
exterior.
Contrariamente aos casebres edificados por detrás da
Cuca, na Britsh Tabaco a situação é diferente. As
primeiras casas que se encontram a escassos metros da
fábrica foram construídas na época colonial com a mesma
finalidade que as residências do bairro Adriano Moreira.
Não conseguimos apurar ao certo se os portugueses que
trabalhavam na fábrica naquela época também tiveram
graves problemas de saúde causados pelo serviço
prestado. De acordo com um ex-trabalhador da FTU, que
encontramos na empresa no momento em que
tentávamos contactar a sua direcção, a produção de
cigarros exige vários cuidados para se protegerem das
doenças a que estão sujeitos.
"Quanto mais próximo do produto estiveres maior são as
probabilidades de contraíres alguma doença causada pela
inalação do cheiro do tabaco", rematou.
Com a paralisação da produção de cigarros, a direcção da
empresa optou por importar o produto já feito e
deixando a embalagem a cargo dos angolanos que lá
trabalhavam, mas as dificuldades enfrentadas no momento de desembarque das mercadorias levaram a direcção da
empresa, a despedir a maior parte dos funcionários.
"Como a mercadoria que era enviada para ser cortada e
embalada acabava por estragar nos terminais do Porto de
Luanda por causa da demora que se registava no
momento de desalfandegamento, a direcção da fábrica
optou por passar a comercializar apenas os cigarros
importados", explicou MS, ex-trabalhador da FTU
Este jovem tinha se deslocado à empresa para receber
parte da sua indemnização e a carta de despedimento, na
mesma altura em que envidávamos todos os esforços
necessários para entrarmos em contacto com a direcção
da fábrica.
Ao recordar o passado, Maria da Silva contou-nos que na
época em que a cigarreira foi construída havia um grande
espaço de terreno baldio e que actualmente está habitado
por cidadãos deslocados de diferentes regiões do país.

Já em relação aos danos causados pela fábrica de
refinação de óleo de soja e de sabonete Nori, Nova
Rede Industrial, aos moradores do Morro Bento, que
foi construída numa zona habitacional, são constantes.
O óleo aí produzido até não possui nenhum colesterol
nocivo à saúde, mas o mau cheiro, barulho e outros
resíduos poluidores provocados durante a produção já
são prejudiciais à saúde. Segundo os moradores, só na
época em que se faziam as experiências até à data de
inauguração pelo menos quatro pessoas foram parar ao
hospital devido à poluição atmosférica que disso deriva.
Os interlocutores contaram ainda que houve ocasiões
em que alguns pais tiveram de evacuar as suas crianças,
como consequência do ar fedorento que pairava naquela área.
Não se sabe ao certo se um estudo de impacto
urbanístico e ecológico foi feito antes de se instalar a
produtora, mas um membro da comissão de moradores
da área avançou-nos que uma equipa do Ministério do
Urbanismo e Ambiente visitou as instalações da Nori
com o propósito de averiguar o risco aqui abordado.
"A fábrica só poderá ser um bem se não causar danos à
saúde das pessoas, mas o que vemos e sentimos aqui é
completamente ao contrário. As pessoas estão a ficar
doentes. Eu pessoalmente já fui parar no hospital por
causa disto", disse Manuel Soquissa, morador da área.
"É um cheiro muito activo que provoca tosse. Houve
dias que alguns vizinhos viram-se obrigados a levar os
seus filhos menores à casa de familiares seus, tudo
devido a esta situação. As pessoas levam isto na
brincadeira, porque não tem noção do que é conviver
com uma fábrica durante anos. A situação é grave!",
exclamou um outro entrevistado..
Os queixosos, que pedem a intervenção dos Ministérios
da Saúde, Urbanismo e Ambiente, Indústria e do
governo provincial de Luanda, acham que se nada for
feito poderá estar em causa a saúde pública. Mas como
eles não querem esperar apenas pela reacção do
Governo, constituíram um advogado que vai intentar
uma acção contra a Nori.
O director comercial e de marketing da empresa, Altino
Cláudio, ouvido pelo AGORA na véspera da
inauguração da Nori, reconheceu que a firma durante a
produção provoca mau cheiro, mas minimizou a
gravidade, tendo mostrado ter conhecimento de que os
moradores contrataram um advogado. Para ele, há
terceiros com fins lucrativos a incitar os habitantes
contra a fábrica.
"Acho que as pessoas estão a exagerar um bocado.
Aquilo deita algum cheiro, mas não é tóxico como
estão a dizer. É um investimento de 40 milhões de
dólares para o bem do país. Se fosse tóxico, teríamos
que trabalhar muito longe", defendeu o interlocutor.
"Não é a população que está a reclamar, há terceiros a

incitar as pessoas. É guerra económica", acrescentou.
Altino Cláudio fez saber também que quando se
projectou a empresa o local ainda não era residencial, isto
é em 1990. Calculando o tempo, a concretização da Nori
levou 18 anos. "Este projecto vem desde 1990 e nesta
altura não viviam aí pessoas", frisou.
Depois deste empreendimento que foi apetrechado com
material belga de última geração e ocupa uma área de 200
mil metros quadrados, o investidor prevê nos próximos
anos implementar uma outra fábrica em Viana nu Lobito,
dependendo do resultado do estudo que está a ser feito.
Durante o período em que estivemos a averiguar os
factos, fomos impedidos pelos guardas da Cuca de entrar
em contacto com a direcção da empresa. Ao passo que já
na FTD, o director da empresa mandou a secretária
avisar-nos que só nos concederia uma entrevista depois
de regressar de uma viajem de negócios que estava marca
da para sábado último.

08.2.5 Continua o conflito de terras
Folha 8…16-02-2008

Divite ut regnes» é o princípio que originou genocídios na
Rwanda, no Quénia e «partout ailleurs», em África.
Também está na base de ‘‘pequenas (?) confusões, tal
como o caso recente de Maquela do Zômbo. Com a
colonização, as terras foram divididas, mas depois se
proclamou a independência. Elas serão desagregadas em
relação ao povo que nelas habitam, tal como o caso do
Uíge-Zaire.
O Instituto Nacional de Geografia e de Cartografia, assim
como o Ministério de Administração do Território estão a
resolver a situação das suas formas, usando seus métodos.
É com grande surpresa que estranhamos a ausência do
Ministério da Cultura nesse «affair», uma vez que
disponibiliza registros e gestores das verdades históricas
de que se precisa.
Antes da colonização, Uíge e Zaire não existiam como
províncias. Ambos os territórios faziam parte do
município Nsundi. Makela, a seu turno, fazia parte de
Zombo bem como Ndâmba, Kwimba, Mbêmba, isto é,
existiria também Ndâmba do Zombo, Kwimba do
Zômbo, uma vez que no Mpângu encontramos também
Ndâmba, Nzeto, Kwímba do Mpângu, ou seja, Ndâmbo
do Mpângu, Nzêto do Mpângu, Makela do Mpângu, etc.
O Direito consuetudinário em vigor na região de
confusões está claro: «a terra pertence aos antepassados».
Os sobas desses municípios que reclamam titularidade
devem prová-lo através de «lukobi lwa nakulu». Em
princípio, nessa zona, existem «zimvila» cujos repertórios
são confirmados em mazumbu» e lugares que comprovam a quem pertence. E, se virmos bem, os clãs de
«Kimalômba»: Mpând'a Mvângi sobretudo rompem com
as fronteiras Uíge-Zaire; não só pela sua proveniência mas
também pela sua toponímia.

Os rios Lwângu, em Makela, e Kwângu a Leste do Uíge
pertencem ao Mpând'a Mvângi. Vicente Pedra Sadi, por
exemplo, escreve nos seus manuscritos: «Mono
Mpând'a Mvângi, wavângidi dya wônso kadi
yândimvângi e zúlu ye nza, kaven'eki kivângama ko
kima kilembi vwâng'e dya ngani «. Sou eu Mpânda
Mvângi (encontra-se no Kimalômba). Mpânda Mvângi
realizou e confeccionou a sociedade somente para as
outras linhagens e nada por ele.
«Mpânda Mvângi, Ne Zômbo, tôko dya kwa Lwângu
watúmbwa nda kang'e nsi. Nsi wizidi tatâmena.
Bavâmbana mu Nkôndo'a Malêmbe, vúmu kimosi
kisala, vumu lwânza. I bosi mbânza-Manteke ... « .
Mpânda Mvângi, autoridade de Zômbo, o jovem de
Lwângu, eleito a fim de u: pacificar um país, onde
depois de se instalar, decidiu ficar lá para sempre. Ao
longo do seu percurso, fundou as aldeias e cidades tais
como: Nkôndo'a Malêmbe (ou Kôngo'a Malêmbe),
Lwânza, Mbânza-Manteke
Na divisão dessas províncias, assim como algumas
partes (de Benguela-Huambo, Moxico-Lundas, etc.),
cometeu-se um erro de reforçar os «embuches»
colonialistas: divite ut regnes» desta "vez assumido
pelos próprios angolanos ao seu próprio detrimento.
Primeiro na cópia relativa das Leis que a Colonização
forjou para nós.
Depois, faltaram-nos compreensão histórica e
readaptações antropológicas num enquadramento contemporâneo consoante os desafios. Como dois irmão
disputando a herança, as intenções subjectivas
centralizam a briga das terras de Maquela do Zombo.
Na verdade, se, politicamente, as fronteiras geográficas
estabelecidas favorecem Uíge ou Zaire, isso tem pouca
importância para os sobas» que têm por missão «unir» o
povo.
A palavra «Kõngo» significa «união, um círculo, uma
família unida e inquebrantável». Lembremos ainda que
«kanda disu. Ka disakununwana ko» (ou seja devem se
proteger a união/família). Mas antes de entrarmos em
outras explicações, advertimos - espero que os sobas
entendam melhor assim - «diba dya fuka ye nkalu ya
nsaka byafwanana» (a palmeira não expurga da e a
abóbora assemelham).
Içar a bandeira angolana e, ao mesmo tempo, entoar o
hino nacional custaram sangue.
O discurso proclamatório da independência de Angola
como uma república popular foi decerto o passo mais
decisivo que os Angolanos deram na confirmação das
suas ambições. Mesmo com Kinfwangondo ameaçado!
Logo, assistir a um conflito que, ao que parece,
privilegia o «ego» dos «Chefes Tradicionais» em
detrimento dos objectivos colectivos da nação
(Angola), só nos ridiculariza. Parece que nos
esquecemos dos nossos ideais. Parece que não
esforçamos de apagar as sequelas nocivas do
colonialismo. Ao invés de lutar contra «divite ut

regnes», parece que, olvidando o que custou a liberdade,
fomentamos ainda mais a divisão ao nosso jeito.
A ninguém que esteja vivo pertence a Terra. Numa
primeira olhada, essa confusão parece um mal entendido
manipulado por outras autoridades, porquanto se,
realmente, se trata de autoridades tradicionais, devem
estas últimas saber mais do que qualquer outra pessoa,
que tal confusão não tem justificação. Primeiro, a
fronteira entre as das províncias foram estabelecidas com
menor atenção às conducentes de ordem sociológicas
(com background histórico) das mesmas. Mas, somente o
Direito Moderno que entende e acredita nessas fronteiras.
O Direito consuetudinário ou moderno, nenhuma
fronteira
estabelece
entre
essas
províncias,
especificamente nessa região de Maquela do Zômbo,
apesar de que o rio (Lwângu) seja uma fronteira natural.

08.2.6 Alguns subsídios para o
ordenamento do território angolano
Folha 8…16-02-2008

Etimologicamente, ordenar significa estabelecer uma certa
disciplina ou ordem, naturalmente deve presidir à
planificação concreta que se pretende fazer do uso ou
ocupação de determinado território.
O ordenamento do território é, em nosso entendimento,
a gestão da interacção homem!
Espaço natural, que consiste no planeamento das
ocupações, no potenciar do aproveitamento das infraestruturas existentes e no assegurar da preservação de
recursos limitados.
As expressões " ordenamento do território" e "
planeamento territorial"não têm significados coincidentes,
se o Ordenamento do Território se destina
fundamentalmente, ao estabelecin1ento das regras e
princípios teóricos que em nosso entendin1ento devem
presidir à utilização e ocupação do território, consoante a
sua aptidão, localização que dentre outras atribuições,
garante a definição de zonas agrícolas, industriais e
urbanas.
O planeamento territorial visa a concretização dessas
regras e os princípios através da sua aplicação adequada e
concreta aos territórios em causa ou áreas que compõem
o espaço territorial a que se referem.
A nosso ver, o Ordenamento do Território deverá, como
qualquer outro plano, ser entendido como um conjunto
de acções que visam optimizar em termos sociais os
resultados do modelo económico e social propostos para
um país. O seu objectivo primordial será, quanto a nós, a
remoção dos obstáculos de ordem espacial que se opõem
às metas definidas pela sociedade.
A necessidade do Ordenamento do Território resulta do
facto de uma mesma acção assumir aspectos e ter
consequências diversas conforme o lugar em que for

concretizada.
Deste modo, o problema que o Ordenamento do
território deverá resolver em Angola é o de uma
organização espacial que melhor se ajuste ao objectivo
visado, tendo em consideração uma série de restrições
que podem condicionar essa mesma organização.
As razões ligadas à defesa nacional, a ocupação racional
e utilização racional dos recursos, o fomento de futuras
economias externas, exploração de recursos no quadro
do sistema tecnológico existente, em que o passado
histórico e os valores culturais não devem ser
descorados.
A localização espacial que intervém como mediadora
efectiva na constituição, estabilização ou na transformação das relações sociais, o exame das situações
concretas permitem, por um lado, a recusa da ideia de
uma ligação automática entre o espaço e a vida social,
esta ideia encontra-se presente em alguns projectos
urbanístico gerados pelo socialismo utópico. Por outro
lado, foram animados por uma imagem de guião
tecnocrática ou por um projecto ideológico, que se
podem evidenciar por pertencerem a quatro modos de
espaços concretos.
O primeiro espaço é caracterizado pela neutralidade do
espaço, anónimo ou, por falta de possibilidade de
concretização dos projectos individuais, ou ainda pelo
artificialismo do meio urbano.
O segundo espaço é caracterizado pelo modo de
comportamento dos que vivem no meio urbano.
O terceiro é, sobretudo, marcado pelos que vivem no
meio urbano, tendo como base o modelo rural,
provocando o isolamento e a sua marginalização.
O quarto espaço consiste na recusa em conformidade
com o modo de vida urbano legitimado por um ideal
comunitário mais ou menos utópico. Se pensarmos que
cada região local e povoações têm características
próprias, identificáveis e analisáveis, realidades e
necessidades diferentes que variam substancialmente
com o contexto onde se inserem, podemos convir que
cada sítio terá que ser estudado como entidade
autónoma, contextualizando essa analise na lógica das
ocupações do território para se poderem compreender
os motivos e as regras da sua estrutura.

08.2.7 Capapinha o governador que
mais demoliu
Angolense…16-02-2008

O posto de Governador de Luanda é uma faca de dois
gumes, por ser tão cobiçado quanto temido. Muitos políticos almejam chegar a esta posição, primeiro pelo
prestígio que dá, segundo pela influência e
oportunidade de negócios que acarreta.

Qualquer empresário a operar em Angola quer manter
fortes laços com o Governador da cidade capital, a pessoa
que tem a última palavra a dizer quanto a autorização de
obras e na atribuição de terras. A forte especulação no
mercado imobiliário em Luanda, com terrenos nas zonas
em crescimento como o Benfica e Viana a chegarem até
aos 200.000 dólares, conseguir um quinhão de terra pela
via legal é uma grande ajuda.
Ao mesmo tempo, muitos políticos temem ocupar este
cargo pelos problemas crónicos que a cidade tem no
concernente a recolha e tratamento do lixo, saneamento
básico, mau estado das vias, venda ambulante e
criminalidade, só para citar estes.
O destino que tiveram os governadores que já passaram
por este posto engrossa ainda mais o mito de que Luanda
é o cemitério dos políticos número de quadros existentes
no hall de entrada do edifício do Governo Provincial de
Luanda é elucidativo quanto a quantidade e qualidade dos
políticos que já tentaram endireitar a cidade.
Simão Paulo foi um deles. Tentou sem sucesso resolver o
problema do lixo, tendo chegado a criticar o trabalho da
Elisal (na altura gerida por um grupo ligado a Isabel dos
Santos), assim como apostou no corri bate a venda
ambulante.
O seu "reinado" foi relativamente longo, mas marcado
por uma postura arrogante, o que o tornou impopular.
A sua derrocada foi das menos honrosas, tendo incluído
um "puxão de orelhas" público da parte do Presidente da
República, numa das raras reuniões em que o Chefe de
Estado fez questão da presença da imprensa pública e
privada.
Pouco tempo depois, Simão Paulo foi "corrido" do
castelo da cidade alta. Na altura, segundo informação a
que tivemos acesso, foi informado da consumação do
facto pela secretária.
Começou então a sua penosa caminhada pelo "vale dos
caídos", para onde vão parar os governantes que são
demitidos sem direito a reciclagem. Levados pela onda,
dirigentes do clube de futebol Progresso do Sambizanga,
até então presidido por Simão Paulo, denunciaram
publicamente a má gestão do mesmo e pediram o seu
afastamento, o que se vela a consumar.
Desde então, do ponto de vista político, desapareceu o
nome Simão Paulo. No comando da cidade esteve ainda
Higino Carneiro, o General escolhido pelo Presidente da
República para dirigir a Comissão de Gestão da cidade
depois da exoneração de Simão Paulo.
Durante o consulado de Higino Carneiro foi notável o
esforço para a resolução de problemas como o mau
estado das vias, mas a equipa falhou quanto ao combate
"ao lixo e na tentativa de melhorar o saneamento básico.
Contudo, não foi uma gestão fértil em demolições.
Embora as construções anárquicas que crescem como

cogumelos nos bairros suburbanos sejam um velho
problema (que se acentuou após o conflito pós eleitoral
de 1992, com o êxodo das populações rurais para a capital) para quem governa a cidade de Luanda, o arraso
começou com a entrada em cena de Job Capapinha seu
consulado foi, sem dúvidas, o que mais demolições
produziu. Travar as construções anárquicas foi o que
podemos chamar de uma "obsessão" de Job
Capapinha, um Governador que sempre se mostrou
Insatisfeito com o rumo que a cidade tomou, com a
multiplicação de bairros com ruelas apertadas e becos,
lugares onde a criminalidade encontrou terreno fértil.
Para o político, era preciso mão firme para combater
este fenómeno.
Da teoria à prática não demorou muito. Desde Viana a
Cacuaco, do Benfica ao Cazenga, enfim, em todos os
municípios da capital foi sentida a força do camartelo,
uma postura que tornou o Governador impopular, o
que se veio a provar com a vaia pública de que foi alvo
na cerimónia de encerramento do Campeonato
Africano de Andebol.
Os casos multiplicam-se. Em Outubro de 2005 este
jornal publicou uma matéria, com honras de capa,
intitulada "esmagaram a dignidade do povo". A reportagem trouxe à luz o drama de mais de 1.000 pessoas, habitantes do quilómetro 15 em Viana, que
tiveram que assistir as suas casas serem demolidas.
Como resultado, crianças, gestantes e até recém nascidos ficaram ao relento.
Em Novembro de 2006, camponeses da zona do Rio
Seco, em Cacuaco, denunciaram publicamente que
estavam a ser vítimas de expropriação de terrenos por
parte de fiscais do Governo Provincial de Luanda
(G.P.L.), que aproveitaram a ocasião para destruir os
casebres dos agricultores.
Os exemplos abundam. Em Julho de 2007, no Kilamba
Kiaxi, no Golfe, o desespero tomou conta dos
moradores que viram as suas casas serem demolidas,
sem que tenham tido direito a indemnizações. Pouco
tempo depois, em Agosto, populares denunciaram ao
Angolense que uma zona ocupada por camponeses
desde 1960 foi ocupada por tropas da Unidade da
Guarda Presidencial que expropriaram terras e
destruíram casas. Quem ousou criticar foi silenciado
com agressões físicas e tiros à mistura. Outro dos casos
mais dramáticos prende-se com os moradores do bairro
1raque, também no Golfe II, que foram desalojados
para dar lugar ao condomínio de luxo "Jardins do
Éden".
Este comportamento do GPL mereceu duras críticas,
internamente
lideradas
pela
associação
não
governamental SOS-Habitat, a tal ponto que a 10 de
Janeiro de 2006 Job Capapinha foi chamado ao
Parlamento para explicar o motivo de tantas demolições. Apesar disso, o Governador não parou
aumentando a sua impopularidade ante a camada mais
carente de Luanda.

Contudo, apesar das críticas, também é preciso referir que
Capapinha foi o único dos governadores que teve
coragem de encarar de frente o problema da construção
anárquica. O seu maior erro foi ter combatido a causa e
não o efeito .•

08.2.8 Expedição à primeira favela
angolana
Capital…16-02-2008

FERNANDO pediu para não subirmos mais. Curiosos,
procuramos saber porquê. «É perigoso», respondeu o
jovem a olhar para os repórteres enquanto terminava o
que restava de um carapau assado. Não fizemos caso.
Seguimos subindo, fugindo um obstáculo aqui e
escapando de um buraco acolá. «Não insistam»,
acrescentou o mais velho Bento José, balançando, ao som
da sua voz, os seus braços enrugados que mantinha
apoiados a uma cadeira branca, de plástico.
Não havia como continuar.
A nossa expedição vespertina ficou-se por aí. Advertência
do mais velho Bento foi clara. «Serão assaltados se
continuarem», explicou ao acrescentar, com maior
convicção ainda, que aqui, no bairro onde reside,
«ninguém escapa».
É o Morro do Boi. Um nome que soa incomum para a
maioria dos luandenses que não é, todavia, tão estranho
para quem tenha vivido na zona da Boavista. Estão
lembrados? Aquela encosta que, em cada época chuvosa,
registava desabamentos de terra de que resultavam
amiúde vítimas mortais, não parou de crescer. Tanto
cresceu que, hoje, deu lugar a um bairro novo, um morro
onde foram construídas barracas feitas de chapa
enferrujadas onde vivem quase milhares de pessoas. É a
este bairro, de casas dispostas quase uma por cima de
outra, a que os moradores chamam de Morro do Boi.
O que tem esse local de tão medonho? Não bastará dizer
que é um emaranhado de casebres, erguidos
aleatoriamente no cume de um morro que tem, numa ala,
a esplêndida vista do oceano Atlântico e, na outra, a
confusão do mercado Roque Santeiro? «Há muito mais
por aqui, respondeu Alice, uma senhora que mal cabia
dentro dos seus velhos panos. E há, de facto, mais. Há a
ferrugem das chapas que fazem de parede para as casotas
erguidas sobre um solo que junta lama e lixo do qual se
destacam milhares de artigos de plástico que até a
natureza se recusa a decompô-los. Mas há também a
delinquência, e, claro, muita delinquência numa zona
esquecida pelo resto da sociedade luandense.
«Nem me fales nisso», resmungou Alice, em sinal de
quem já está acostumada com tudo o que seja de anormal.
«Aqui roubam a toda hora, já estamos habituados a isso»,
comentou, por sua vez, a vizinha Antónia. Eles, enquanto
moradores, até que já não sofrem muito. Antónia
confirma isso ao declarar que as maiores vítimas são os

desconhecidos.
Quem se atreve, disse ela, a subir aqui pela primeira vez
é sempre vítima de assalto. «Foi por isso que o velho
Bento disse-vos para não subirem mais».
Foi um recuo e tanto para quem pretendia, naquela
tarde de feriado, segunda-feira, 04 de Fevereiro,
mostrar a realidade de um bairro diferente. Era esse o
nosso desejo. Ainda assim, vale contar a odisseia de
uma subida a um morro que exige fôlego. E bom
fôlego não falta, ao que se notou, aos moradores.
De tão habituados, pareciam indiferentes às
dificuldades de um percurso que deixava os forasteiros
jornalistas com a língua de fora, enquanto eles, os
nativos, subiam o morro mesmo com bidon à cabeça.
Bidões com 25 litros de água, imaginem!
Há que acarretar água todos os dias, claro. Água não
sobe ali. Não há luz eléctrica ou outro serviço social
básico, como um posto médico, por exemplo. Mas
chega a cerveja, o fermento para o quimbombo ou o
açúcar para o caporroto ou então a erva a que se chama
Liamba. Tudo para entreter os habitantes naquela zona
de ninguém. «Essa zona é nossa», disse Pedro, sentado
numa bancada com um grupo de sete amigos que
distribuíam entre si canecas com quimbombo e um
pequeno papel branco incandescente, cujo fumo
inalavam com aparente prazer.
Paizinho tem apenas 12 anos. A idade, para ele, não é
documento. Basta olhar para a destreza e a força com
que levava a cabeça um bidão cheio de 25 litros de
água. Tinha, consigo, mais duas crianças que
transportavam recipientes mais pequenos. Foi uma
verdadeira escalada até à sua casa, bem no centro do
morro, onde encontramos a sua avó de 50 anos de
idade que se diz incapaz de fazer aquele trajecto. «Já
não tenho mais forças», explicou. «Por isso é que
mando as crianças».
Alice, vizinha, discorda. Insiste que «a velha ainda tem
forças». A rua, explicou, é muito perigosa para as
crianças, muitas das quais são atropeladas mesmo na
estrada ao lado dos chafarizes construídos para a
população. «Passam muitas viaturas por ali, e já vimos
mesmo muitos atropelamentos», contou.
Mas quantos terão essa consciência numa zona de
múltiplas carências? Cristina, uma outra moradora, não
a tem, com certeza. Prefere antes mandar os seus filhos
a ser ele a acarretar a água. Se não o fizesse, explicou,
teria de optar pelos serviços dos estivadores. «Mas isso
custa dinheiro, e aqui não temos muito», referiu.
Poupa-se sempre mais, afinal, o balde de 25 litros de
água custa 5 kwanzas sem o recurso a esses estivadores.
Com o serviço deles, esse preço ascenderia para 75
kwanzas.

08.2.9 Alguns subsídios para o
ordenamento do território angolano
Folha 8…16-02-2008

Etimologicamente, ordenar significa estabelecer uma certa
disciplina ou ordem, naturalmente deve presidir à
planificação concreta que se pretende fazer do uso ou
ocupação de determinado território.
O ordenamento do território é, em nosso entendimento,
a gestão da interacção homem!
Espaço natural, que consiste no planeamento das
ocupações, no potenciar do aproveitamento das infraestruturas existentes e no assegurar da preservação de
recursos limitados.
As expressões " ordenamento do território" e "
planeamento territorial"não têm significados coincidentes,
se o Ordenamento do Território se destina
fundamentalmente, ao estabelecin1ento das regras e
princípios teóricos que em nosso entendin1ento devem
presidir à utilização e ocupação do território, consoante a
sua aptidão, localização que dentre outras atribuições,
garante a definição de zonas agrícolas, industriais e
urbanas.
O planeamento territorial visa a concretização dessas
regras e os princípios através da sua aplicação adequada e
concreta aos territórios em causa ou áreas que compõem
o espaço territorial a que se referem. A nosso ver, o
Ordenamento do Território deverá, como qualquer outro
plano, ser entendido como um conjunto de acções que
visam optimizar em termos sociais os resultados do
modelo económico e social propostos para um país. O
seu objectivo primordial será, quanto a nós, a remoção
dos obstáculos de ordem espacial que se opõem às metas
definidas pela sociedade.
A necessidade do Ordenamento do Território resulta do
facto de uma mesma acção assumir aspectos e ter
consequências diversas conforme o lugar em que for
concretizada. Deste modo, o problema que o
Ordenamento do território deverá resolver em Angola é o
de uma organização espacial que melhor se ajuste ao
objectivo visado, tendo em consideração uma série de restrições que podem condicionar essa mesma organização.
As razões ligadas à defesa nacional, a ocupação racional e
utilização racional dos recursos, o fomento de futuras
economias externas, exploração de recursos no quadro do
sistema tecnológico existente, em que o passado histórico
e os valores culturais não devem ser descorados.
A localização espacial que intervém como mediadora
efectiva na constituição, estabilização ou na transformação das relações sociais, o exame das situações
concretas permitem, por um lado, a recusa da ideia de
uma ligação automática entre o espaço e a vida social, esta
ideia encontra-se presente em alguns projectos
urbanístico gerados pelo socialismo utópico. Por outro
lado, foram animados por uma imagem de guião
tecnocrática ou por um projecto ideológico, que se
podem evidenciar por pertencerem a quatro modos de

espaços concretos.
O primeiro espaço é caracterizado pela neutralidade do
espaço, anónimo ou, por falta de possibilidade de
concretização dos projectos individuais, ou ainda pelo
artificialismo do meio urbano.

A par do empreendimento residencial Bom Jesus, a
empresa de direito angolano Taminvest também é
promotora, ao lado da Propar Projectos e Participações,
do projecto habitacional Benguela Blue Ocean, concebido
para albergar 20 mil pessoas, a ser erguido na Baía Azul,
província de Benguela.

O segundo espaço é caracterizado pelo modo de
comportamento dos que vivem no meio urbano.

A localidade de Bom Jesus está situada 45 quilómetros a
Norte da cidade de Luanda.

O terceiro é, sobretudo, marcado pelos que vivem no
meio urbano, tendo como base o modelo rural,
provocando o isolamento e a sua marginalização.
O quarto espaço consiste na recusa em conformidade
com o modo de vida urbano legitimado por um ideal
comunitário mais ou menos utópico. Se pensarmos que
cada região local e povoações têm características
próprias, identificáveis e analisáveis, realidades e
necessidades diferentes que variam substancialmente
com o contexto onde se inserem, podemos convir que
cada sítio terá que ser estudado como entidade
autónoma, contextualizando essa analise na lógica das
ocupações do território para se poderem compreender
os motivos e as regras da sua estrutura.

08.2.10 Duas mil casas começam a
ser construídas este ano em Bom
Jesus
Jornal de Angola…21-02-2008

O projecto imobiliário residencial Bom Jesus, que
compreende a construção de duas mil casas num
espaço de 550 hectares, arranca no segundo semestre
deste ano, com um investimento global de 800 milhões
de dólares norte-americanos, confirmando as previsões
feitas em 2007.
A informação foi prestada à Angop, em Luanda, pelo
administrador da Taminvest Angola, promotora do
projecto, Marques da Silva, que realçou que o projecto
inclui, em termos de habitação, condomínios privados e
semi-privados, assim como uma área de lazer comum
às habitações de cada condomínio.
"Quando projectamos o Bom Jesus, pensamos na
natureza exuberante do local, na qualidade do ar e na
paz interior que o lugar proporciona, em contraste com
Luanda, onde o frenesim do dia a dia é intenso", frisou
Marques da Silva.
O empreendimento, que vai criar sete mil postos de
trabalho, apresenta como pólo de atracção a
proximidade do novo aeroporto internacional de
Luanda (cerca de cinco quilómetros), tornando o
projecto imobiliário no centro de negócio mais
próximo da infra-estrutura aeroportuária.
O plano, que também inclui um campo de golfe, prevê
conservar os embondeiros existentes na região.

08.2.11 Vidas lixadas às portas de
Luanda
Novo Jornal…22-02-2008

O DIA AMANHECEU CINZENTO, como a vida da
maioria dos habitantes deste "bairro". São 07h00. As
imagens observadas pela reportagem do Novo Jornal não
deixam lugar para quaisquer dúvidas: um elevado número
de cidadãos do 28 de Agosto vive em pobreza extrema.
O cenário mostra cubatas em papelão, madeira e chapa
erguidas por cima da montanha de lixo.
Um pouco mais abaixo, ligeiramente afastadas dos
maiores "blocos" de entulho e resíduos, vêem-se as únicas
construções que se aproximam, timidamente, daquilo que
se convencionou chamar casa, feitas de bloco.
A sua presença junto às construções mais precárias dálhes, de imediato, uma imagem de superioridade, até
mesmo, um estatuto de alguma dignidade.
A este cenário de miséria, os moradores juntam ainda
outras dificuldades, como sejam água potável, energia
eléctrica, rede de esgotos, escolas públicas, centros de
saúde e posto de policiamento.
A montanha de detritos liberta, permanentemente, fumo
denso e mal cheiroso como resultado de pequenos
incêndios, nunca extintos, que contribuem para adensar o
ambiente no 28 de Agosto.
Os olhos, em protesto pelas permanentes investidas dos
fumos, lacrimejavam todos os dias. Mas os moradores da
lixeira não têm outra escolha senão suportar, diariamente,
a fumaça que se liberta, assim como os odores fortes que
a decomposição do lixo vai libertando para o ar.
Em 2007, o governo provincial e as autoridades
municipais proibiram despejos e transferiram a deposição
de lixos para um aterro sanitário junto dos Mulenvos,
município do Cacuaco. Contudo, os moradores de bairros
vizinhos do 28 de Agosto ignoraram a decisão e continuam a depositar lixo no local. Para Domingas
Sebastião, 42 anos, a falta de contentores no município
do Kilamba Kiaxi é um convite aos mais próximos para
depositarem lixo no local que foi durante anos uma das
lixeiras de Luanda. "Todos os dias, em especial durante a
noite, moradores dos bairros aqui próximos continuam a
despejar lixo por aqui.
Além disso, camiões vindos, não se sabe de onde,

também vêm depositar porcaria. A população do bairro
é que sofre", disse aborrecida.
Dona Domingas, como é tratada, mora numa casa de
chapa de apenas um quarto e sala, que partilha com
sete dos seus nove filhos (dois já se casaram).
Para sobreviver, lá vai vendendo cerveja, logo à entrada
da sua casa, para ajudar o marido, pedreiro, no sustento
familiar.
"Nem todos os filhos podem estudar porque o bairro
tem apenas escolas particulares, com propinas que
chegam aos 1500 Kwanzas mês (20 US dólares) e não
tenho condições para pagar esse valor por todos. Por
isso, só um vai à escola"lamentou.
Já Paula Rogério, 24 anos, vive com três filhos, o
marido e mais três irmãos, numa casa igualmente com
uma quarto e uma sala.
Ela fez saber que estão permanentemente a respirar os
fumos que saem, sem parar, dos pequenos focos de
incêndio que vão deflagrando pela lixeira.
"As crianças choram muito por causa dos fumos.
Sofremos bastante com tudo isto. Há muitas moscas,
os maus cheiros são uma constante. É sofrimento a
mais", lamentou visivelmente desesperada.
A cólera, o paludismo, e a febre tifóide são as doenças
mais frequentes, segundo os moradores. Hermínio Luís
Suala, 25 anos, morador há dois anos, considerou que o
lixo tem provocado muitas doenças pela "morte rápida
de muita gente" à falta de um centro médico "onde,
pelo menos, possam ser prestados os primeiros
socorros. A delinquência, dizem os moradores, é alta.
"Os assaltantes não têm hora e estão prontos para
roubar, mesmo em pleno dia".
Por isso clamam por mais policiamento.

08.2.12 Os princípios do
ordenamento do território:
significado e implicação (parte II)
Capital…23-02-2008

Dando sequência a abordagem da primeira parte do
nosso artigo, convém retomarmos o centro da nossa
questão: quais são os limites da acção de ordenamento
territorial? Pois concordamos que os princípios
consagrados no artigo 6.° da LO TU funcionam como
limites, quer da aplicação, quer da interpretação das
disposições constantes da Lei n.03/04 de 25 de Junho,
Lei do Ordenamento do Território e do Urbanismo.
Não é demais recordarmos que qualquer acção
tendente ao ordenamento do território que viole os
princípios consagrados naquele artigo, está sujeita a acção de nulidade ou mesmo de impugnação em termos
gerais da legislação administrativa. Daí a particular
chamada de atenção à observação dos princípios, sem
mesmo que antes recorramos às disposições normativas

da LOTU.
Depois da alínea J, n.º1, artigo 6. ° da Lei do
Ordenamento do Território e do Urbanismo, que
consagra o princípio da classificação e qualificação dos
solos, encontramos outros princípios, a saber:
k) Planeamento territorial geral e urbanístico. O território
deve ser aproveitado de modo integrado. É com base
neste princípio que se toma imperioso uma planificação
capaz de combater as assimetrias entre os diferentes
espaços do território nacional.
Chama-nos a atenção o facto do legislador ter separado,
ou melhor dito, ter orientado que o planeamento
territorial tenha de ser geral e urbanísticos, uma vez que o
urbanismo é indispensável para qualquer planeamento,
cabendo na orientação de planeamento geral.
Entendemos com isto que o legislador procurou enfatizar
a questão do urbanismo atendendo que ele implica
medidas mais concretas ou políticas muito mais concretas
sobre o território, não sendo capazes de precisar em
conceitos abstractos.
I) Defesa do território e segurança interna. É uma
orientação bastante genérica e de difícil precisão. A defesa
do território e segurança interna implicam um conjunto
de estratégias que devem ser tidas em conta no momento
da planificação do território, de modo a não pôr em causa
a soberania nacional e mesmo a segurança das pessoas.
Diz o n-02 do artigo 12.° da Lei n.03/04 de 25 de Junho:
"Os planos territoriais no que concerne às directivas de
organização do espaço territorial deve assinalar em
cartografia a demarcação das fronteiras do território
nacional, bem como terrenos reservados à sua defesa".
Sem sombra de dúvidas que este n.02 é uma da normativa
do princípio em análise.
m) Desenvolvimento económico e social. Aqui está o
respaldo da função primariamente económica dos planos
de ordenamento territorial. O diagnóstico para a
ocupação dos solos e o aproveitamento global do território está na função ou utilidade económica dos mesmos.
Deste diagnóstico resulta a sua qualificação e posterior
classificação.
Um dos grandes laivos deste princípio é o também
princípio do aproveitamento útil e efectivo da terra,
consagrado no artigo 4.°, alínea c) da Lei n.º 9/04 de 9 de
Novembro, Lei de Terras.
n) Melhoria da qualidade de vida das populações. É o
ponto de convergência de todos os princípios. Todas
acções sobre o território têm exactamente este objectivo:
proporcionar um melhor nível de vida das populações.
No n.º 2 do artigo 6.º da LOTU encontramos os chamados princípios directivos. Enquanto os primeiros são
princípios gerais, pois versam sobre orientações gerais de
ordenamento de território, estes são orientações mais
concretas da acção da Administração Pública sobre o

território.

no jargão técnico se designa por soluções havila.

Estes 12 princípios directivos podem traduzir-se do seguinte modo:
1. O A acção do ordenamento do território deve
preservar o meio ambiente, os valores rurais,
paisagísticos, históricos, culturais, urbanísticos e
arquitecturais;

Para a classe de média renda estão previstos seis tipos de
casas - designadas ridge - que variam do T2 até T3. Os
preços também variam em conformidade com os
acabamentos que cada uma delas possui. Nessa classe de
residências os preços mais baixos estão na ordem dos 115
mil dólares norte-americanos.

2.° Os instrumentos de ordenamento do território
devem garantir uma utilização racional dos recursos
naturais, garantindo um aproveitamento sustentável
dos mesmos;

O havila de alta renda segue o mesmo modelo de seis
casas. A diferença está em que nessa classe as casas são do
tipo 13 a T 4. O tipo de acabamentos também determina
os preços, na ordem de 118 mil dólares a mais barata,
enquanto que a casa mais cara nessa classe anda pelos 163
mil dólares.

3.° Os planos de ordenamento territorial devem procurar reconverter e recuperar as áreas degradas assim
como aproveitar os espaços de ocupação ilegal;
4." Os planos de ordenamento territorial devem ser elaborados não só na perspectiva da geração actual, mas
também pensando nas gerações futuras. Isto faz com
que as estratégias de ordenamento territorial sejam
elaboradas de modo a permitir correcções e aperfeiçoamentos;
5. Sendo os planos de ordenamento territorial aqueles
que determinam o direito a ser constituído, quer sobre
a terra quer sobre outro recurso natural, estes planos
devem transmitir uma certa segurança jurídica.
Quer dizer que os planos de ordenamento territoriais
devem enquadrar estratégias derivadas de um
diagnóstico profundo sobre o fim que se vai dar a
determinado espaço territorial. Doutra forma pode
acontecer que um espaço considerado apto para
habitação, por exemplo, depois de algum tempo seja
considerado de risco, tendo como consequência a
frustração das legítimas expectativas de quem usufruía
do direito de uso e habitação.
Resta apenas dizer que ao falarmos de planos de
ordenamento territorial, nos seus diversos níveis e subclassificações, estamos a falar de um dos instrumentos
de ordenamento do território. O que quer dizer que os
órgãos da Administração Pública podem adoptar
outros instrumentos, considerados mais céleres ou mais
pragmáticos, mas sempre dentro dos princípios
consagrados no artigo 6.° da Lei n.03/04 de 25 de
Junho, Lei do Ordenamento do Território e do
Urbanismo.

08.2.13 Projectos assim-assim
S. Angolense…23-02-2008

Jardim do Éden - Localizado na zona do Camama,
município do Kilamba-Kiaxi, na vizinhança do futuro
campus universitário, bem como de outros projectos
imobiliários presentes naquela área, é um condomínio
que se estende numa área de 300 hectares. Os
arquitectos conceberam-no para duas classes de habitações, de média e alta renda, usando para tanto o que

Este condomínio está projectado para incluir uma gama
de infra-estruturas urbanas, desde arruamentos em pavimentos betuminosos, água canalizada, rede de
distribuição de energia eléctrica, drenagem de águas
residuais, etc.
Jardim do Éden é uma iniciativa da Ridge Solutions, que
se inspirou no primeiro livro da bíblia, Génesis, para
escolher a designação. O espírito, segundo eles, é reflectir
a paz e a beleza do paraíso onde Adão e Eva viveram,
antes do pecado original, e estar em conformidade com
valores sociais e ecológicos, no padrão de qualidade e
conforto escolhido para as residências.
Nova Vida - A primeira fase deste projecto habitacional,
levado a cabo pelo governo angolano na zona do Golfe
11, município do Kilamba-Kiaxi, terá consumido 65
milhões de dólares americanos, resultando na construção
de 2.465 residências, entre apartamentos e vivendas.
Neste momento decorre a segunda fase, com a qual se
projecta construir algo em torno de 1.800 residências.
Desta vez, ao que se diz, procurar-se-á seguir um padrão
arquitectónico mais condizente com a realidade sóciocultural angolana.
O Lar do Patriota - As moradias do projecto Harmonia
da cooperativa "O Lar do Patriota" estão divididas em
três classes. A mais cara (classe A) custa 165 mil dólares,
enquanto que a B é de 95 mil dólares. A última fica pelo
preço módico de 65 mil dólares americanos, pelo que se
pode dizer que este empreendimento habitacional é dos
poucos que não ferem os bolsos dos cidadãos.
Aliás, tendo surgido em 2001, a cooperativa se constitui
numa iniciativa particular que vem ajudar a tapar os
buracos deixados pelo Governo em matéria habitacional.
Em sete anos de funcionamento, "O Lar do Patriota" já
edificou e distribuiu aos seus sócios aproximadamente
1.500 moradias, num espaço de 387 hectares.
A cooperativa pretende estender também os seus tentáculos às cidades de Benguela, Soyo, Cabinda e Lubango.

desaparecidas.

08.2.14 Utentes perdem terrenos
ilegais
Folha 8 23 De Fevereiro de 2008

O problema relacionado com a ocupação ilegal de
terrenos em Luanda é antigo. As autoridades
governamentais desta província sempre foram
incapazes de conter a ocupação anárquica dos espaços
que milhares de pessoas conseguiram na capital devido
ao conflito armado vivido no País durante muitos anos.
Muitas destas ocupações desordenadas tiveram o aval
das autoridades competentes, especialmente os fiscais
que obrigavam as pessoas a construírem as suas
moradias em três dias.
Hoje, com a paz, o Governo de Luanda começa por
ensaiar novos métodos para o ordenamento territorial
dos municípios, no intuito de urbanizar os bairros.
O município de Cacuaco, por exemplo, a administração
durante um encontro realizado com os membros da
direcção do Governo de Luanda deliberou que todos
os ocupantes precários e titulares referentes aos anos de
1999 a 2005 não dadores das devidas utilidades aos
terrenos correm o risco de os perder.
Neste sentido, a administração municipal de Cacuaco
reserva-se ao direito de transferir aqueles terrenos a
outros interessados. Segundo a determinação, os utentes de declarações e contratos-promessa emitidos a
partir de 2006, cujos terrenos se acham sem qualquer
sinal de ocupação, devem regularizar a sua situação no
prazo de 60 dias a partir de agora.
O incumprimento das condições e prazos estabelecidos
tanto nas declarações de ocupação e vedação como nos
contratos-promessa vale como renúncia à concessão
nos termos do artigo 130º do Regulamento Geral de
Concessão de Terrenos, pois a administração municipal
poderá afectar tais terrenos a outros interessados.
O município de Cacuaco tem uma superfície de 57Km2
e divide-se em quatro comunas (Cacuaco, Funda,
Kicolo e Kifangondo). Administrativamente, a sede
municipal compreende os bairros de Hotanganga, 4 de
Fevereiro, Chapas, Pescadores, Barra do Bengo,
Nazaré, Vidrul e Forno de Cal. Predominantemente, o
peso económico do município está nos sectores da
agricultura, pecuária e da avicultura, actividades mais
evidentes em toda a região.
O sector das pescas conta com um grande parque
adormecido de pescas e salinas.
Há poucas pessoas que sobrevivem desta actividade
devido à falta de recursos materiais e financeiros. O
município carece de uma ponte cais e de
estabelecimento para a venda de material de pesca
artesanal. A pesca artesanal local é a mais notável e
segura, enquanto as cooperativas de pescadores estão

08.2.15 Nova Luanda ergue-se a sul,
com o concurso dos chineses
Agora…23-02-2008

As movimentações destinadas a dar corpo àquilo que será
o maior investimento do Governo depois da independência já estão em curso, tendo sido escolhida a
zona para a concentração dos equipamentos, no
Quilómetro 25, nas imediações do Museu da Escravatura.
Trata-se de um projecto que, o que tudo indica, estará a
cargo de construtores chineses, que já começaram a vedar
uma grande parcela antes ocupada por mandioqueiras,
batata-doce, milho e feijão, da população.
Tudo terá sido feito no maior secretismo, uma vez que os
residentes foram apanhados com as calças na mão, como
pode dizer-se. Tanto estes, como os que lá têm
propriedades, foram surpreendidos com a entrada em
cena das máquinas e numerosos homens de origem
asiática, sob comando do Gabinete de Reconstrução
Nacional (Grn).
"Destruíram a lavra e doravante não sei o que farei da minha vida. O pouco que colhia dava para alimentar a
família e sobrava também alguma coisa para vender",
lamentou Marcelina, uma mulher que vive do campo há
várias décadas. Como ela, vários outros cidadãos têm
vindo a lastimar o curso dos acontecimentos a sul da
capital.
A primeira parte do estaleiro está já a ser montada,
havendo no local numerosos contentares, alguns dos
quais adaptados para moradia pelos irmãos de olhos
rasgados que não são muito exigentes quanto às
condições de acomodação.
Devido ao rápido avanço do projecto, a população que
vive na área sente-se ameaçada, não vendo no horizonte
quem deverá atender às suas inquietações. "Não sabemos
se seremos realojados como tem acontecido noutros
bairros de Luanda, ou apenas nos vão dar algumas coroas
furadas, para piorar ainda mais a nossa condição. Estamos
a espera que alguém nos diga alguma coisa, pois estamos
a ver que poderemos ser negativamente afectados,
manifestou-se o mais velho Dassala que vive no km 25 há
mais de uma década.
Sem retorno. Com a montagem do estaleiro, pode-se
dizer que o projecto acaba de entrar numa fase de não
retorno. Um funcionário do Grn, embora não tenha
entrado em detalhe, quanto ao montante envolvido e a
sua origem, acabou por nos confessar que, "basicamente
toda a área que compreende o sul do Benfica até ao rio
Kwanza, passando pelo Quenguela-Norte, até ao BitaTanque, estará abrangida".
Desta forma, a crer na mesma fonte, todos os

empreendimentos existentes nesta área ou serão absorvidos, ou então terão de ser simplesmente
derrubados para dar lugar a novas infra-estruturas de
uma cidade que se quer moderna e mais arejada.
"Luanda é uma cidade velha e vê-se que já não pode
suportar mais. Entre fazer obras para remediar os
imensos problemas que tem e projectar um novo
centro urbano, acho correcta a segunda opção", sugeriu
o interlocutor.
Na verdade, a actual capital do país está a rebentar
pelas costuras. Boa parte dos esgotos não funciona, a
energia eléctrica é servida de forma intermitente,
havendo bairros às escuras há longos anos, e o trânsito
rodoviário é um caos.
A alternativa para esta deprimente situação só poderia
ser o abandono do antigo casco urbano que já tem 432
anos, assinalados a 25 de Janeiro último.
Se ainda permanecia no segredo dos deuses a área onde
deveria ser construída a nova cidade, doravante já se
poderá afiançar sem receios que a escolha recaiu sobre
a zona sul, em detrimento do norte.
O ano passado, o Conselho de Ministros havia
publicado em Agosto o Decreto nº 63/07 que dava
conta da constituição de uma reserva do Estado nas
proximidades do Dande. E ali onde se pensava que
seria construída a nova cidade capital.
O diploma em referência indicava que, além desse
espaço, o Estado havia também reservado terrenos
para a construção de um novo porto e uma base naval.
Agora, com a deslocação do projecto, restará saber se
os referidos empreendimentos serão concretizados lá
onde foram projectados ou deverão também ser
transferidos para o novo traçado urbanístico que está
em andamento a partir do km 25.
Para esta etapa inicial de execução da gigantesca obra,
ninguém sabe quem esteve a fazer os estudos
preliminares do terreno. Também não se sabe se os
técnicos dos ministérios do Urbanismo, ou das Obras
Públicas foram ouvidos. A Ordem dos Arquitectos de
Angola também terá sido pura e simplesmente ignorada.
Na sua edição 538 de 4 de Agosto do ano transacto, o
AGORA havia anunciado em primeira mão que o
Governo teria feito um convite ao famoso arquitecto
Óscar Niemeyer para projectar a nova Luanda.
Niemeyer, um dos mais prestigiados arquitectos do
mundo, que projectou a capital do seu país, Brasília,
acabaria por confirmar ter aceite a elaboração do
projecto que daria lugar a um novo centro
administrativo e político de Angola.
O que resta saber, porém, é se o arquitecto brasileiro
que completou 100 anos de idade no mês antepassado
e que continua a ser comunista assumido em defesa das
camadas sociais pobres do Brasil chegou a pôr mãos à

obra. A única verdade está aqui: os chineses já estão no
terreno a trabalhar, mesmo que não se saiba do tempo
que poderão consumir para a conclusão da empreitada.
Ao que consta, a nova Luanda nascida do traçado de
Niemeyer deveria ter capacidade para albergar um
universo de dois milhões de habitantes, quatro vezes
maior do que Brasília, onde em 1957 o arquitecto
projectou os principais edifícios governamentais.
Actualmente, segundo estimativas, Luanda é habitada por
mais de cinco milhões de indivíduos, quando na década
de 70 a população não passava das 500 mil almas. Por
esta razão, hoje a pressão demográfica sobre o ainda
maior centro urbano do país é enorme e as infraestruturas concebidas naquele tempo já não suportam a
nova realidade.
Na direcção onde as autoridades querem erguer a nova
capital existem algumas povoações, onde além do próprio
Benfica e km 25 se encontra a comuna do Ramiros e a
povoação do Buraco.
A cidade, no entanto poderá estar por cima de algumas
reservas de petróleo. "Nesta zona ainda há petróleo no
subsolo. A produção que era feita pela Fina só foi
interrompida porque chegou-se à conclusão de que era
mais fácil extrair o óleo do mar", disse um engenheiro da
Sonangol.
Na óptica deste especialista dos petróleos, antes de se
enveredar por uma construção de grande envergadura
numa zona destas, tinha de ser feito um estudo detalhado
sobre o terreno para se determinar se vale a pena avançar
sem receios de arrependimento no futuro. "Gastar rios de
dinheiro agora num projecto para destruí-lo mais tarde
por causa da procura do petróleo seria um desperdício.
Por isso penso que uma vez confirmado o potencial das
jazidas do ouro negro existentes, boa parte desta zona
tinha de ser demarcada para não ser tocada", assinalou.

08.2.16 Habitação, uma bomba –
relógio
S. Angolense…23-02-2008

A Política habitacional do país está um caos. Injusta e
imoral, ela tem vindo a cavar ainda mais o fosso entre
ricos e pobres. Condomínios de luxo a cada esquina e
muita especulação imobiliária são os sintomas de uma
doença que pode vir a redundar em tensão social num
país que precisa de calma e estabilidade para progredir.
Os quadros e executivos que vivem em apartamentos no
casco urbano de Luanda estão a ser empurrados para a
periferia, pois as rendas triplicaram nos últimos dois anos.
O centro da cidade passou a ser uma coutada de
expatriados. Isto vai ter efeitos deleutérios para o
Governo e o MPLA. Estamos, sem dúvidas, diante de
uma bomba-relógio. Prestes a explodir!
Mário Pinto, professor universitário, viu a sua vida entrar,
repentinamente, num rebuliço quando o senhorio do

apartamento onde mora, na Maianga, comunicou-lhe
que no próximo semestre a renda subirá para 1200
dólares. Nos últimos dois anos, o aluguer tinha
passado, sucessivamente, de 400 para 800 dólares. Era
muito para o seu rendimento mensal, que não passava
dos 2.500 dólares. Fez as contas e a decisão foi pegar
nas poucas poupanças que havia feito, com muito
sacrifício, e mudar-se para a casa que andava a construir
em Viana.
Mas o caso de Mário não é único. Pedro Muanza,
contabilista de várias ONG, também terá de abandonar
o apartamento em que vive nos Combatentes. Razão: o
dono resolveu fazer obras profundas no sítio e alugar a
uma petrolífera por cinco mil dólares/mês. Para o
Pedro, era uma fasquia impossível de transpor, apesar
do seu ordenado mensal andar perto disso: 4800
dólares. A solução foi mudar-se para uma casa
modesta, no Morro Bento.
Mário e Pedro são apenas dois exemplos de um
fenómeno cada vez mais conhecido dos quadros e
executivos que vivem na capital angolana. A especulação imobiliária entrou numa espiral que está a atirar as
rendas dos apartamentos e vivendas no centro da
cidade para a estratosfera.
Se em finais da década de 80 e princípios de 90, ainda
era possível adquirir um apartamento por qualquer
coisa como vinte mil dólares, hoje nem sonhar. Mesmo
duas assoalhadas a caírem aos pedaços, dificilmente
ficam por menos de 100 mil dólares. A situação
agudizou-se nos últimos tempos, quando o país se
tornou num verdadeiro eldorado para os negócios vindos do estrangeiro.
Este fenómeno está a resultar numa divisão social
nunca vista em Luanda. Com excepção de algumas
famílias tradicionais, está todo o mundo a mandar-se
para a periferia. O casco urbano está a ser tomado por
residências de cidadãos expatriados e escritórios de
empresas.
Desenganem-se os que pensam que a situação é a mesma noutros países, onde a norma é, de facto, os
dormitórios estarem situados fora do centro das
grandes urbes. Não.
A diferença está na qualidade de vida. Tal como estão
hoje, Luanda Sul e Viana ainda não garantem essa
qualidade de vida, salvo seja para situações pontuais, de
gente instalada em condomínios que viraram "ilhas" de
luxo num "oceano" de miséria. Há reclames um pouco
por toda a cidade a publicitarem, via de regra, a
construção de aglomerados habitacionais que servem
apenas para alojar uns quantos nababos deste país.
Mário e Pedro, os protagonistas desta nossa história,
esborracharam-se com o nariz na parede quando
tentaram seguir aquele atraente anúncio sobre um
prédio de habitação a ser construído na zona do Benfica. Afinal, não era solução para eles a "casa de sonhos"
que o "out door" mostrava.

O paraíso é para gente rica, os novos-ricos que esta terra
vai parindo sabe-se lá como, capazes de torrarem mais de
um milhão de dólares numa casa com sistema de hidromassagem no WC e piscina no quintal.
Também se espatifaram ao comprido ao tentarem ocupar
um lugar na comprida bicha de candidatos à segunda fase
do Projecto Nova Vida.
Este projecto, que o Governo diz tratar-se do começo de
uma política que visa dar qualidade de vida aos quadros
que formam a classe média do país em matéria habitacional, não passa, afinal, de um escorregadio poço de
cunhas. Um verdadeiro funil por onde se acotovelam os
indefectíveis do "regime" instalado.
Está visto que estamos perante uma derrapagem estrepitosa da política habitacional do Estado, incapaz de
construir habitações para as classes de baixa e média
renda ou criar incentivos que levem os empreiteiros
privados a fazerem-no.
Pelo contrário, o Estado tem-se revelado inepto nestes
aspectos, permitindo que ganhe campo uma selvagem
especulação imobiliária - um mercado no qual se afigura
mais vantajoso para os empresários do sector construir 20
chalés de milhão e meio de dólares cada um, do que 10
fogos que permitam alojar 1000 famílias de baixo rendimento.
Fórmulas alternativas, tais como o regime mutualista de
construção de habitações, estão longe de cobrir o deficit
existente. É o caso da «Cooperativa O Lar do Patriota»,
que vale pelo esforço, mas não consegue passar da
balbúrdia que tem sido.
O mesmo acontece com o "Projecto Cajueiro", que
nasceu no âmbito da política de responsabilidade social da
Sonangol. Há anos que os candidatos inscritos esperam e
desesperam por uma casinha. Mais parecendo as antigas
bichas do pão, no tempo do racionamento alimentar, os
que estão à frente vêem-se constantemente ultrapassados
pelos últimos da fila.

ABRIL 2008
08.4.1 Gestores de espaços
públicos fogem ao fisco
Agora 26 De Abril de 2008

Construir parques de estacionamento e lanchonetes em
lugares que "tradicionalmente" são espaços livres de
diversão está a tornar-se moda na cidade capital.
Enquanto que no centro da cidade as pessoas que têm
poder financeiro não medem esforços para comprar a
qualquer custo estes espaços, desrespeitando assim a
Lei de Terra e o direito de recreação, nas zonas
periféricas os interessados procuram seguir todos os
trâmites legais, mas na hora de pagar os impostos
fogem como o "Diabo da cruz", como se diz na gíria.
Os ocupantes dos espaços públicos contactados pelos
AGORA, foram unânimes em afirmar que os
programas de reaproveitamento que apresentaram ao
governo provincial de Luanda (GPL), para que lhes
fosse cedido os terrenos, não foram cumpridos na
intriga por intromissão dos moradores.
Na altura em que a província de Luanda era governada
por Aníbal Rocha, este aprovou um documento que
autoriza a passagem da gestão dos locais públicos em
avançado estado de degradação ou abandono para a
administração temporária dos cidadãos que se
manifestassem interessados.
A ideia de Aníbal Rocha em transferir temporariamente
a gestão destes locais subaproveitados às pessoas
singulares ou empresas, terá sido de transformá-los em
parques de diversão e lazer dirigido a um público
diversificado.
Celestino Pele, gestor de um dos parques da Precol,
disse que apresentou nos anos 98/99 um projecto ao
GPL (depois de ser aprovado pelo administrador comunal e municipal), que incluía o reaproveitamento dos
três grandes parques do bairro, mas que fracassou por
causa da intervenção dos munícipes que invadiram
apropriaram-se dos recintos.
"Penso que se o projecto fosse implementado na sua
plenitude não teríamos tantos problemas como temos
hoje. Neste local que virou parque de estacionamento
havia um jardim que todas os munícipes elogiavam e
não existia que casamento que se passava na igreja que
está nas proximidades em que os noivos não iam para
lá tirar fotografias", explicou.
Os administradores recém-nomeados pela governadora
Francisca do Espírito Santo, reuniram recentemente
com os gestores de todos os empreendimentos construídos em locais públicos, com o intuito de afastarem
aqueles que provavelmente não estão a conseguir
administrar os espaços que lhe foram atribuídos.

"Chamaram-nos para ouvir o que pretendemos fazer dos
espaços e ver se em conjunto com a administração,
conseguimos dar um melhor tratamento aos locais", rematou Mateus da Salva, gestor de um dos parques do
bairro do Palanca.
Na esperança de não perderem o poder pelos espaços, os
antigos gerentes manifestaram o interesse de continuar a
administrá-los e pretendem aproveitar melhor o programa
do Governo que visa descentralizar e capacitar com meios
e financiamento as administrações.
Celestino Pele explicou que as coisas tomaram um rumo
diferente e os locais que seriam de diversão passaram a
servir de parques de estacionamento porque os moradores não se aperceberam da importância dos projectos, por
isso foram guardando lá as suas viaturas. E, como os
administradores não deram a devida atenção, as coisas
chegaram ao ponto em que hoje se encontram.
"A acção da administração para mudar a imagem do
município não deve estar apenas virada para os parques
de estacionamento, tendo em conta que enfrentamos o
problema das águas salobras que estão a causar a
degradação das estradas e os tubos de água da Epal",
frisou Celestino Pele.
Acrescentou que "o que se quer no fundo é encontrar
uma saída para resolver os problemas de saneamento
básico e isso evolve também os parques. Se todos contribuírem, vamos chegar a uma altura em que teremos os
problemas minimamente resolvidos".
Questionado se paga imposto ao Estado pela ocupação
do local, Celestino Pele respondeu que a maior parte dos
clientes não pagam por estacionarem as suas viaturas
naquele local e os que o fazem são a minoria, por isso as
verbas arrecadadas servem apenas para pagar o salário dos
seis guardas e dos dois jardineiros.
Segundo apurámos, naquele parque de estacionamento
estacionam diariamente mais de 50 viaturas e os seus
proprietários devem pagar 200 kwanzas por dia.
Contrariamente a este parque que tem uma gestão
própria, encontrámos um outro espaço público que foi
transformado em oficina e parque de estacionamento que
não tem uma gestão própria.

MAIO 2008
08.5.1 Pracinha da Pousada
verdadeiro perigo à saúde
Jornal visão 17 De Maio de 2008

No passado dia 4 de Maio, o repórter do Jornal Visão
passeou nas artérias do bairro da Coreia, situado no
município da Samba, nas imediações da Administração
da Kinanga, visitou a Pracinha Pousada, um dos
pequenos recintos transformado em local de venda e
compra, onde os moradores da área adquirem os seus
produtos alimentares básicos. É uma pracinha que se
estendeu ao longo do corredor da vala de drenagem de
águas putrefactas que saem da zona do Prenda e que
vão confluir no mar, na zona da Praia do Bispo. As
vendedoras ocuparam as duas margens da vala onde
cada uma colocou as suas mercadorias para apanhar
algumas moedas.
Vê-se exposto de lado ao outro vários produtos à mais
alta temperatura da luz solar a serem vendidos com
todos os perigos. Tanto de um como de outro lado, o
cenário é nojento, estão em vista enormes
amontoamentos de lixo, povoado por multidões de
moscas que se acumulam sobre os alimentos.
Hortaliças, legumes, produtos perecíveis, como frango,
peixe e carne congelado, bolos, frutas, pão, peixe e
bombo frito e tantos outros alimentos fazem parte dos
principais produtos comercializados neste local. Para
além do cheiro nauseabundo, a poeira é um outro
agressor que ataca as vendedeiras e as compradoras.
Como se não bastasse, a beira da mesma pracinha
vêem-se algumas barracas onde são confeccionadas
refeições que são servidas aos transeuntes e indivíduos
que prestam serviços naquelas proximidades. No
período do meio-dia a movimentação aumenta no local,
porque os trabalhadores e estudantes afluem à barracas
para o almoço, com todos os riscos a que são sujeitos.
O perigo não consiste apenas para os que vendem ou
compram, várias crianças frequentam a pracinha, para
apanhar peixinhos e gafanhotos, nas águas estagnadas,
para as brincadeiras. Tudo acontece à olho nu da
Administração da Kinanga, os fiscais de quando em vez
fazem uso do mesmo local para se alimentarem. Alguns
agentes da polícia nacional também frequentam o
mesmo local.
O Jornal Visão fez uma visita à área e buscou todos 06
registos para levar até ao público leitor, alertando os
perigos que corre a saúde das populações desta
localidade. Os alimentos estão a ser envenenados tanto
pelas moscas, como pelo lixo e o cheiro enjoativo que
vai poluindo a atmosfera. Quantas vidas estarão
contaminadas nos próximos dias, ou seja, quantos hãode perecer perante tamanha negligência das autoridades
sanitárias do meu país?

Numerosas bactérias invadem a saúde pública, com mais
vulnerabilidade às crianças que são contaminadas pela
cólera, diarreias agudas, infecções intestinais com uma
variedade de sintomas, sarna, etc., caso não se acautele a
situação podemos contar a qualquer momento com um
surto de epidemia que pode levar várias vidas para a cova.
O senhor Antunes, é sapateiro de profissão e passa o seu
dia a remendar os calçados dos seus clientes à beira da
pracinha, ao ser entrevistado pelo repórter do Jornal
Visão, disse, não possuir outro local para fazer os seus
pequenos biscatos, "o lugar para trabalhar não existe, não
há ajuda de ninguém, embora estarmos sufocados pelo
cheiro, enquanto não encontrarmos outro espaço para
trabalhar teremos que suporta-lo, doutra maneira será a
fome a nos matar, tenho filhos, não tenho outro emprego
por isso passo o dia aqui, dando jeito nos sapatos rotos
para a cozinha não entrar de férias", concluiu. Mais
adiante conversamos com a dona Joana, vendedeira dessa
da Pracinha Pousada Se o Governo não acautelar a
situação, muitos irão perder a vida, porque há muito lixo à
beira da pracinha, o maior problema é a falta de lugar para
as vendedoras comercializarem os seus produtos, o
Governo tem que encontrar mecanismos para estancar a
situação, a expulsão dos vendedores não deve ser
compulsiva, podemos ter medo das doenças e precipitarmos as medidas, mas podemos causar um outro
problema, a fome, porque as pessoas não têm um outro
lugar para trabalhar. Para os que vendem o Governo deve
proporcionar lugares nos mercados, quanto aos que têm
profissões, ou seja a força activa da nação que tem a
massa cinzenta capaz, lhe deve ser dado empregos para
contribuírem na reconstrução nacional, este apelo é para
o Governo e seus parceiros, porque senão o perigo
poderá aumentar há qualquer momento, não podemos
recear apenas da guerra, a mesa mata mais que a guerra,
os alimentos que ingerimos causam mais mortalidades
que uma bomba, por isso temos que acautelar a situação.
Os governantes não podem ficar colados nos gabinetes
sem saber do que se está a passar com as comunidades, os
administradores devem visitar os locais de concentração
da população, para encontrar em contacto com a realidade, assim é que se vai equacionar as preocupações das
comunidades", disse o velho pensador.
Não foi possível contactar a Administração Comunal da
Kinanga por complexidade do calendário do seu
administrador, o que o Jornal promete efectuar nas próximas horas, para ouvir as explicações reais sobre a
matéria.

08.5.2 Governo do Namibe cria
condições para erguer cem casas
para jovens
Jornal de Angola 24 De Maio de 2008

O presidente do Conselho Provincial da Juventude,

António Vidigal, disse ontem, na cidade do Namibe,
estarem criadas as condições técnicas para o arranque
das obras de construção de 100 habitações sociais para
jovens, num projecto do Ministério da Juventude e
Desportos.
Em declarações à Angop, o responsável assegurou que
as administrações municipais já cederam os respectivos
terrenos, faltando apenas a aprovação de toda a
documentação, concernente ao financiamento por
parte do Ministério da Juventude e Desportos.
O responsável deu a conhecer que as moradias serão
erguidas nos municípios do Virei (sete), Tômbwa (15),
Bibala (l0), Camucuio (l0) e Namibe (60).
Segundo António Vidigal, a prioridade de atribuição
das residências recairá sobre jovens participativos que
possuam emprego.
O projecto denominado "Bairros sociais para a
juventude (BSJ)" prevê a construção de duas mil
residências económicas para jovens em todo o país.
Numa primeira fase, serão construí das em média 100
casas em cada província, prevendo-se um incremento
da cifra a breve trecho, num custo bonificado de cerca
de 30 mil dólares americanos cada, a serem pagos
faseadamente em 10 a 15 anos.
As casas serão erguidas em condomínios de 20 a 30
residências do tipo T3, prevendo-se a entrega das
primeiras no final deste ano.
O projecto contará com a participação dos governos
provinciais na concessão de terrenos devidamente
infra-estruturados, bem como na adjudicação das obras
aos empreiteiros e consequente acompanhamento e
fiscalização.
Estarão habilitados a concorrer para obtenção das
mesmas jovens dos 18 aos 30 anos, possuidores de um
emprego, de acordo com os critérios a serem
encontrados no quadro do Programa Angola Jovem.

08.5.3 Projecto de Requalificação e
Reordenamento Urbano da Zona
Marginal
Folha 8 31 De Maio de 2008

A terceira e última empreitada da Obra Marítima do
"Projecto Baía" que arrancou no dia 10 de Maio,
constitui uma das mais importantes fases do "Projecto", tendo como objectivo a recolha dos sedimentos,
numa área que ocupa cerca de 180.000m2, do interior
das águas da Baía e a sua bombagem para o mar alto.
Estão ainda incluídas nesta fase a conclusão das
plataformas de aterro para alargamento da Marginal, a

demolição da retenção frontal existente e a conclusão da
abertura do canal, na zona sul da Baía, próximo à zona
men06 profunda da sua periferia.
Mobilizados todos os equipamentos específicos para a
execução dos trabalhos de recolha dos sedimentos
contaminados, estão agora acauteladas e reunidas todas as
condições previstas no Estudo de Impacto Ambiental
(E.LA.), garantindo-se a correcta execução da empreitada
em termos ambientais.
Durante a remoção dos sedimentos contaminados
embora estejam a ser tomadas todas as precauções de
segurança definidas no E.I.A., poderão ocorrer de forma
controlada alguns incómodos localizados, de baixo
impacto ambiental e mesmo estes a curto prazo, tais
como ruídos, odores, rastos e turvação das águas, esta
Última será submetida a análises regulares para
monitorização da sua qualidade.
A draga "Delilah" está equipada com uma retro
escavadora, cujo braço articulado depositará os
sedimentos num funil, após o que serão bombeados para
o largo através de 700m de conduta flutuante, ligada a
1500m de conduta submersa assente no fundo da Baía.
O "atravessamento" da Ilha do Cabo é feito por uma
conduta subterrânea já existente, a que seguirá uma
conduta submersa e que lançará os sedimentos ao largo, a
aproximadamente 30m de profundidade.
Estes trabalhos são apoiados por um batelão com grua
que será utilizado para conectar e desconectar os troços
das condutas nem como para o manuseamento de
âncoras, ajudando a manter o correcto posicionamento
das mesmas. Em determinadas etapas a grua será
equipada com balde articulado para operações de
dragagem, a fim de incrementar o rendimento de toda a
operação.
O canal dragado, que servira de via navegável, terá em
media 5mts de profundidade, 50 a 60mts de largura e uma
extensão de 2700m. O volume dragado para o alargamento da Avenida Marginal ronda um milhão de metros
cúbicos.
Após a conclusão das dragagens, será efectuado um
levantamento hidrográfico e elaboradas as telas finais
definindo, com rigor, a localização e as características
geométricas do canal. Esta empreitada da Obra Marítima
será concluída em cerca de 5 meses.
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conclusão do cadastramento das obras feitas ilegalmente
na zona do Benfica, cujo número o administrador não
referiu.

08.6.1 Casas feitas em reservas do
estado são brevemente destruídas

08.6.2 Lucros chorudos

Jornal de Angola 13 De Junho de 2008

A Administração Municipal da Samba começa a
demolir, brevemente, um conjunto de casas construídas
em áreas do Benfica e em zonas circunvizinhas dos
municípios do Kilamba Kiaxi, Viana e Cacuaco,
consideradas reserva do Estado.
O facto foi dado a conhecer pelo administrador da
Samba, Pedro dos Reis Fançony, durante um trabalho
de campo que efectuou, na última quarta-feira, na zona
do Benfica.
Pedro Fançony disse que os proprietários não vão ser
indemnizados, por terem adquirido os terrenos fora do
circuito oficial. "O Estado não foi consultado na
transacção dos terrenos", sublinhou.
Referiu que a administração do município tem
conhecimento da existência de um grupo de indivíduos
que se dedica à venda de terrenos na zona do Benfica a
preços especulativos que rondam os 25 mil dólares, por
talhão.
Eles transaccionam os terrenos aos fins-de-semana e os
que os adquirem constroem à noite, para escaparem ao
controlo dos fiscais", disse.
Pedro Fançony aconselhou às pessoas a observarem
cautelas na compra de terrenos na zona do Benfica,
onde o Estado detém reservas consideráveis de terra.
Referiu que, mesmos os camponeses que cultivam na
zona, não podem transaccionar nenhum pedaço de
terra.
A única entidade com poderes para autorizar o que
quer que seja, em zonas consideradas reservas do
Estado, é o Conselho de Ministros, porque, na verdade,
as próprias administrações municipais não têm
autoridade sobre a matéria, esclareceu Pedro Fançony.
O administrador da Samba afirmou que durante e
depois da demolição das casas na área referida,
qualquer documento com que se pretender provar a
posse legal do terreno vai ser considerado falso, porque
pouco antes de a zona ser considerada reserva do
Estado, as autoridades cuidaram de fotografá-la a partir
do espaço.
Acrescentou que o Governo tem fotografias onde se
pode ver o que havia na zona, quando foi considerada
reserva do Estado. "Tudo que não constava no terreno,
na altura, será demolido", reafirmou.
Funcionários da administração da Samba trabalham na

Semanário Angolense 14 De Junho de 2008

Quando em apenas seis dias um promotor imobiliário se
desembaraça de um condomínio em que os preços dos
imóveis chegam a atingir os dois milhões de dólares é
porque há gente a atropelar-se para comprar.
E esses são os capitalistas angolanos, que acabam de descobrir esse fabuloso negócio, geralmente depois de, em
muito casos, terem começado a entesourar no nosso país
as suas fortunas mal explicadas.
Ao fazer as contas, nota-se que, de facto, a compra e venda de imóveis pode afigurar-se num dos negócios mais
rentáveis entre aqueles que estão legalmente instituídos
no nosso país.
O primeiro dado a ter em conta é a taxa de valorização
dos imóveis: os especialistas estimam que em Angola essa
taxa é de dois por cento ao mês e 20 por cento ao ano,
quando em países como o Brasil, para citar um exemplo
de um mercado imobiliário aquecido, tal é de apenas 0,5
por cento ao mês e seis por cento ao ano.
Ora, em nenhum outro mercado angolano o capital é
remunerado de forma tão generosa ou até
desproporcional.
O mercado bancário, por exemplo, remunera os depósitos com uma taxa de juro situada entre os sete e os nove
por cento ao ano, enquanto que os valores (Títulos do
Banco Central e Obrigações do Tesouro) recebem juros
anuais médios de uns 12 por cento.
Em nenhum dos dois últimos casos a valorização é tão
significativa como aquela que ocorre no imobiliário, o que
está a fazer os nossos capitalistas disputarem a bofetão
cada centímetro quadrado de luxo construído em Luanda.
Existem casos em que, pelas mãos de um único deles,
chegam a ser pagos seis ou mais habitações dessas milionárias, não para alojar os seus batalhões de filhos,
sobrinhos, enteados e concubinas, mas com o objectivo
de as revender ou alugar.
Mas se atentar ao gráfico abaixo, o leitor constatará,
também, que em nenhum mercado na Comunidade de
Desenvolvimento da África Austral (SADC), os imóveis
são valorizados de forma tão elevada como em Angola.
A Namíbia, aquele que desses mercados tem a taxa de
valorização dos imóveis mais próxima da nossa, fica-se
pela metade (algo mais do que dez por cento) daquilo que
os empreendimentos imobiliários conseguem atingir em
Angola.

08.6.3 As provas da exclusão
social
Semanário Angolense 14 De Junho de 2008

Algumas semanas antes de Bob Geldof, o cantor e activista irlandês, aludir aos preços do imobiliário de
Luanda, a prestigiada revista brasileira Veja noticiou o
facto de uma promotora imobiliária daquele país, a
Camargo Corrêa, ter vendido em apenas seis dias a
totalidade das casas de um projecto habitacional de alta
renda ainda por construir no Talatona, em Luanda,
onde os salgados preços das habitações variavam entre
os 760 mil e 1.9 milhão de dólares.
Com o título «Dinheiro farto», a Veja de 23 de Abril
dizia isso: «A Camargo Corrêa vendeu em apenas seis
dias os 148 apartamentos do Acquaville Residencial
Talatona, lançado em Março. Os preços, salgados,
variavam entre 760 000 e 1,9 milhão de dólares. Beleza.
Mercado imobiliário brasileiro aquecido? Nada disso: o
Acquaville fica, pode acreditar, em Angola. É o
primeiro empreendimento imobiliário da Camargo na
África».
Já antes disso, a Escom, que, entre outras coisas, actua
como promotor imobiliário associado do português
Grupo Espírito Santo, havia despachado por inteiro o
seu ainda não concluído Edifício Espírito Santo, onde
o preço de uma unidade habitacional era mais do que
salgado: era «ajindungado», certamente, em face da sua
localização, no elegante bairro luandense do Cruzeiro.
Muitos mais exemplos podem ser dados para provar a
autêntica febre compradora que aquece o mercado
imobiliário de Luanda, mas estando isso a acontecer
aqui, no meio de flagrantes contrastes entre os
pouquíssimos que podem e os muitos que não podem
ter acesso à habitação pela sua severa condição de
pobreza, acaba por destapar o curso de um insidioso
fenómeno de exclusão social que, se não está a ser
promovido pelo Governo, pelo menos está a ser
tolerado.
É que os promotores imobiliários, ou seja, as empresas
ou entidades que financiam a construção dos
complexos
habitacionais
posicionam-se
maioritariamente em projectos direccionados para o
nicho do mercado de renda média-alta e alta, deixando
a procura de habitação social por conta de ninguém.
Aliás, segundo apurou este jornal, é a isso que se dedica
a generalidade dos promotores imobiliários: os dez
mais importantes em Angola, como são os casos da
Soares da Costa, Teixeira Duarte, Mota-Engil,
Somague, ESCOM e Edifer (Portugal); China
International Fund (China); Odebrecht e Camargo
Corrêa (Brasil); e Geny Angola (Angola) posicionaramse na oferta de habitação e outras facilidades
imobiliárias de alto padrão.
Um caso paradigmático do posicionamento dos
promotores imobiliários é o da Odebrecht. Quando

iniciou aqui os seus negócios imobiliários, em meados dos
anos 90, essa empresa projectou uma pesquisa para tentar
mensurar o mercado e, a partir daí, decidir em que tipo de
oferta apostar.
Naquela altura não havia, no mercado luandense, dados
estatísticos fiáveis sobre o assunto, pelo que o foco da
pesquisa foi desviado para o posicionamento da empresa,
o que significa a predisposição para actuar em prol de um
determinado segmento ou nicho do mercado.
Os estudos acabaram por determinar que a Odebrecht
servisse o nicho representado pela classe média-alta e alta.
Logo a seguir, em 1997, a empresa lançou o seu primeiro
condomínio de luxo, a Atlântico Sul, que só acabou de ser
vendido em 2005. Quando, entretanto, no ano seguinte a
Odebrecht lançou o Riviera Atlântico, as vendas apenas
levaram sete meses.
Hoje, conforme atestam os factos, a venda desses dispendiosos imóveis, em que os preços partem de perto de
um milhão de dólares e chegam a atingir dois ou três
milhões de dólares, pode levar, no máximo, entre dois
dias e uma semana.
Num cenário leonino como esse, apenas um promotor
imobiliário decidiu actuar no mercado da habitação de
custo controlado, mas, mesmo assim, na qualidade de
intermediário e não como executor.
Trata-se da Imogestin, que em 2003 obteve do Governo
um contrato para organizar o processo de venda
publicados imóveis do Projecto Nova Vida,
fundamentalmente destinado a funcionários públicos, mas
que costuma distribuir alguns deles por particulares
interessados.
Há, no mercado luandense, um outro tipo de oferta de
imóveis, consubstanciado no cooperativismo e até mesmo
no associativismo, casos como os condomínios ou
conjuntos habitacionais mandados erguer para os seus
trabalhadores por empresas como a SONANGOL, Bo,
Bpc e Chevron.
Mas, via de regra, não se pode dizer que estes últimos
projectos tenham resolvido a questão do controlo dos
custos: a cooperativa O Lar do Patriota, que, com base
em prestações adiantadas pelos compradores, prometeu
casas com preços que inicialmente partiam dos 45 mil
dólares, já desfez o compromisso à luz dos preços dos
insumos, que se tornaram incompatíveis com o que
parecia ser a carolice dos promotores da iniciativa.
Por último, mas sem ser o fim, começou a emergir, com
principal incidência para os últimos cinco anos, uma
oferta de habitação social afecta aos programas de
desalojamento de cidadãos das chamadas áreas críticas
(ou seja, voláteis a desastres), ou de zonas em que
decorrem actualmente obras de beneficiação e construção
de infra-estruturas.
Nestas condições, o acesso à habitação em Luanda pode

conduzir a constatações que revelam a natureza do
regime político-social vigente no nosso país: uma
especulação que beneficia os mais favorecidos,
resultando num fenómeno de exclusão social.

Fontes deste jornal estimaram que mesmo uma oferta
dessa magnitude poderá não ter qualquer impacto sobre
os preços do imobiliário se os actuais custos de produção
se mantiverem (ler mais na caixa «o preço da lua»).

Segundo representantes de um promotor imobiliário
posicio nado no nicho de casas de alta renda, os seus
clientes são sempre empresários angolanos e
expatriados, estes, quase sempre ligados aos sectores do
petróleo e diamantes.

Para já, o facto que mais poderia contribuir para a
redução dos custos, segundo os especialistas, seria o
aparecimento de urna indústria nacional de produção de
insumos.

Os empresários locais, precisou, compram os imóveis
como investimento e, urna vez satisfeitos com os
resultados, voltam e persistem nesse negócio,
comprando urna ou várias outras casas, para depois
alugar ou revender (ler caixa «lucros chorudos»).
Urna vez que não existe uma oferta sistematizada de
imóveis mais baratos, ficando-se, esta, por aquela
direccionada para os fins da contingências das obras de
Luanda, dois flagrantes problemas emergem.
Em primeiro lugar, nem a também emergente classe
média deste país, de pobreza dominante e arrebatadora,
consegue aceder à habitação, urna vez que a oferta
maioritária aparece com preços milhares de vezes
superiores ao seu poder aquisitivo.
O fenómeno que ocorre a esse nível é o de urna
exclusão tão ampla quanto profunda, já que ela inicia
em patamares anteriores àquilo em que é suposto.

Para isso teria que haver um nível tal de transacções
imobiliárias que desse lugar a investimentos num parque
industrial dedicado à construção civil, sendo, no entanto,
preciso lembrar que as compras desse mercado aparentam
estar em efervescência, não pelo número de unidades
vendidas, mas pela escassez aliada ao volume das somas
envolvidas.
Estudos internacionais de há dois anos, nunca contestados pelo Governo antes de Sob Geldof ter posto a boca
no trombone, mostravam Luanda como um local em que
o imobiliário detinha uma das mais altas taxas de
rentabilidade do mundo.
A esse nível, de ano para ano, as coisas têm evoluído de
feição para os promotores e investidores, mas a desfavor
dos necessitados de habitação residencial.

08.6.4 Fórum do imobiliário
demonstra especulação no mercado

Em segundo lugar, dá-se o facto dos projectos de alta
renda não poderem solucionar o problema do
equilíbrio entre a procura e a oferta de imóveis,
deixando pairar a pressão sobre os preços. Isso
transporta a exclusão para um ciclo vicioso.

Agora 21 De Junho de 2008

Especialistas do sector têm deixado claro, em vários
foros, que o problema dos preços do mercado
imobiliário de anda
não será suplantado enquanto perdurar o desequilíbrio
vigente entre a procura e a oferta.

A máxima para esta iniciativa, na óptica das promotoras, é
a prestação de um serviço distinto e de qualidade,
conferindo à cidade de Luanda e ao país "ferramentas
úteis e ganhos em termos de instrumentos do sector".

Mas esses especialistas acreditam que, por si só, uma
eventual redução dos actuais desequilíbrios não
solucionará o problema dos preços dos imóveis caso
não se resolva, também, a questão de todas as outras
variáveis que contribuem para a formação dos preços
no imobiliário.
Antes do Presidente José Eduardo dos Santos ter anunciado, na recente conferência nacional do MPLA, o
ambicioso projecto de construção de um milhão de
casas em quatro anos, conjecturas avançadas quando
esteve em Luanda o presidente do Banco de
Desenvolvimento da China apontavam para o facto do
acordo financeiro para a obtenção de um crédito de
nove biliões de dólares, naquela altura assinado,
pudesse estar ligado à construção de umas, 80 mil
habitações em todo o país.

O evento visou igualmente determinar e elaborar soluções
avançadas para os problemas urbanos e mostrar o
potencial crescente do imobiliário angolano, referem os
organizadores do certame.

No evento foram abordadas, entre outras, questões "O
imobiliário e a requalificação urbana", "A comissão de
mercados de capitais e os fundos de investimento
imobiliário" e "A fiscalização e segurança do edificado".
"As oportunidades do mercado imobiliário", "O crédito, a
hipoteca e as garantias", assim como a apresentação do
primeiro estudo de mercado imobiliário residencial de
Luanda, constaram também dos assuntos do fórum que
decorreu no Centro de Convenções do Talatona.
À margem do encontro, foi realizada uma exposição
imobiliária, onde os participantes apresentaram projectos
inovadores arquitectónicos num misto entre a tradição e
após modernidade com a tónica assente na fluidez das
linhas, harmonia e conceito de espaço, num apelo à
qualidade e valorização crescente do património.
Com

esta

iniciativa

os

organizadores

pretendem

aprofundar e subsidiar os esforços do Governo no
plano da reconstrução com base na prospecção de
soluções de urbanização e modernização arquitectónica
do país, que configure, a médio e longo prazos, cidades
como marcos de referência.
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Esta realização, sustentaram que ocorre no momento
preciso em que Angola se apresenta como um dos
países africanos mais interessantes no que diz respeito
ao investimento imobiliário.
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"Apesar de nesta altura ser um mercado bastante
especulativo a juventude deste mercado cria um
enorme potencial sendo indispensável o acompanhamento e aconselhamento de entidades profissionais
com experiência a nível internacional em mercados
mais maduros".
Num breve exercício de análise e caracterização do
mercado angolano, sublinham que neste momento
verificam-se excelentes oportunidades com o
crescimento da economia e com a constituição de um
gabinete em Luanda para acompanhamento de
investidores internacionais. "Não há ameaças ao
desenvolvimento apesar da insuficiente rede de
comunicações e a sua fiabilidade, a logística associada
às regiões fora da capital angolana, a falta de
conhecimento e domínio mais profundo do mercado
imobiliário, sendo necessário proceder-se a um maior
incremento de reformas estruturais".
Os entraves colocam-se na existência de pouca infraestrutura/logística, grau de profissionalização das
empresas e maturidade do sector financeiro relativos,
(como é o caso da legislação do leasing e um mercado
de capitais ainda em rampa de lançamento).
"Em todo o caso, o Executivo angolano e a classe
empresarial estão apostados na concretização de um
conjunto de iniciativas que visem crescer e consolidar a
sua componente imobiliária, potenciando toda a
economia e o sector financeiro.
As oportunidades de investimento em Angola
começam a surgir a um ritmo significativo, podendo
países europeus, americanos ou mesmo asiáticos parceiros presentes de Angola assumirem-se como partes
privilegiadas para a entrada de investidores e
promotores internacionais", constatam. Actualmente
Angola é um mercado importador com elevado
potencial de sucesso e já se apresenta como um dos
principais destinos das exportações destes países (e
com tendência para aumentar).

08.57.1 Bairro da Madeira uma
existência penosa
Com o abate indiscriminado de árvores, as pessoas foram
ocupando o local e hoje o que se vê são casas mal
construí das com quintais comuns com várias divisões.
Para moradores, a vivência, no bairro da Madeira é
penosa porque o aglomerado de casas dificulta a
circulação das pessoas nas ruelas de terra batida,
esburacadas e algumas alagadas pela água suja atirada
pelos habitantes. É um cenário nada agradável para quem
visita ou passa pelo bairro, que, mesmo assim, é "amado"
por quem aí vive.
ARRUAMENTOS
Como constatou o Factual, o bairro da Madeira tem
apenas poucas ruelas por onde passam acima de tudo
peões, porque quanto a viaturas é um "deus nos acuda",
dada à sua estreiteza e comprimento.
"É, a Madeira é complicada, os becos e ruelas não
facilitam a circulação", afirmou ao Factual o jovem Paulo
de Oliveira, de 24 anos e nascido nesse bairro.
Para ele, o que faz manter as pessoas na Madeira é o
tempo em que lá vivem e pelo facto de casas a arrendar
serem muito caras para a condição económica dos
moradores.
Na verdade, não se pode afirmar que as poucas ruelas do
bairro Madeira sejam estradas para turismos ou camiões.
E nada demonstra que essa situação venha a ser alterada
em breve, a menos que as autoridades comunais ou
administrativas do município do Kilamba Kiaxi
intervenham para tornar o bairro numa zona nobre, dada
à sua localização.
"Por acaso fala-se nisso, aliás, já estiveram cá responsáveis
da administração municipal do Kilamba Kiaxi para
conversar, porque esse lugar pode ser urbanizado por ser
bem localizado", referiram trabalhadores de uma
marcenaria quando abordados pelo Factual.
ÁGUA POTÁVEL
Pelo alagar das ruelas e becos nota-se que o bairro da
Madeira tem água canalizada em muitas casas, conforme
falou ao F actual o canalizador Domingos Diogo que,
com colegas, instalava uma conduta para água à "urbe".
Porém, como não há bela sem senão, o bairro tem vivendas construí das fora do âmbito urbanístico e por isso
não têm canalização da EPAL.
"Não há problema de água porque o bairro tem
canalização da EPAL, mas os moradores de casas sem
esse sistema podem buscar o precioso líquido a outras
residências", afirmou Antunes Mateus, membro da comissão de moradores da Madeira, que se mostrou agas-

tado por a sua casa não possuir sistema de canalização,
tendo de recorrer a vizinhos para obter água.
Porém, manifestou a sua crença de que no quadro da
agenda da EPAL em execução se instalem fontanários
ou canalização em casas de modo a que também beneficiem de água potável.
"É uma esperança porque ninguém vive sem água e se
a EPAL aqui chegar então vamos ficar felizes", sintetizou ao Factual Antunes Mateus.
De igual modo, jovens atentos à conversa pediram que
a EPAL instalasse fontanários ou canalização nas casas
para bem dos moradores da Madeira.
SANEAMENTO BÁSICO
O saneamento básico no bairro da Madeira é pouco
eficiente por ser visível o alagar de ruelas e algum lixo,
embora neste aspecto, segundo moradores, a situação
esteja melhorada, devido à nova metodologia das
empresas vocacionadas para o efeito.
"Sim, aqui o lixo não demora. Pomos o lixo em sacos e
assim que o carro passa leva o lixo. Por isso, na
Madeira estamos bem", indicou a cidadã Manuela Andrade, mulher de limpeza numa vivenda quando indagada pelo Factual.
"Antes era complicado:
Os carros não passavam e o lixo era acumulado nos
contentores.
Hoje é diferente, estamos melhor", acrescentou.
E de facto nota-se que os habitantes da Madeira se
preocupam com a limpeza, embora sejam visíveis dejectos aqui e ali, que podem ser danosos para as
pessoas, em particular crianças que brincam sem medir
consequências.
SAÚDE
Quanto ao capítulo da saúde, o Factual constatou a
inexistência de centros médicos ou de hospitais no
bairro da Madeira, pese o facto de o saneamento básico
não ser dos melhores.

e escolares, para além de unidades militares e estradas
fronteiriças totalmente iluminadas. Daí a prática de
desporto à noite em recintos desportivos sitos na "urbe",
não sendo motivo para desânimo dos moradores.
"Sim, confirmo, aqui a luz é boa, não há problema",
referiu Alberto Kinkadi, dono de uma cantina na Madeira.
Para ele, "se houvesse falhas de energia constantes, os
produtos que vendo iriam estragar-se".
Porém, o morador António Macedo, de 40 anos, fez
saber que na Madeira há casas sem rede eléctrica,
argumentando que as vivendas sem energia são aquelas
construí das anarquicamente e sem contrato de
fornecimento com a EDEL.
"Se os projectos da EDEL abrangerem toda a população
da Madeira valerá a pena porque ainda se vêem "puxadas"
em algumas casas", declarou.
DELINQUÊNCIA
O bairro da Madeira é considerado calmo em termos de
delinquência porque os seus habitanteg são pacíficos,
como diriam jovens desempregados sentados junto a uma
casa onde se vende "cabrité", um pitéu muito comum na
dieta dos habitantes do bairro da Madeira e não só.
"Os delinquentes vêm às vezes de bairros como o Marçal,
mas a polícia tem sabido dar resposta e nós também
estamos vigilantes", disse ao Factual o comerciante de
"cabrité", Litundo Antoine, de nacionalidade zairense.
"Falar de delinquência na Madeira é falar do perigo à
noite, mas como temos unidades policiais e militares nas
redondezas temos dormido -tranquilos", frisou Litundo
Antoine.
Com efeito, o bairro da Madeira está situado numa zona
privilegiada e como tal beneficia da "protecção" das
unidades militares e policiais circunvizinhas.

08.7.2 Governo investe na
construção de mais moradias sociais

Mas os moradores dizem que o bairro é saudável e que
as doenças são raras. Jovens rapazes a jogar
basquetebol também confirmaram que se houvesse
doenças as pessoas não podiam praticar desporto na
Madeira.
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"Por isso dizemos que aqui na Madeira temos saúde",
afirmaram os jovens, empenhados em jogar com
afinco.
E pelo olhar das pessoas, a Madeira é um bairro de que
gostam, apesar de não possuir unidades sanitárias.

O montante enquadra-se nos Programas Bienais de
Investimentos Públicos direccionados ao sector da
habitação, iniciado em 2005 e que prevê a construção de
moradias condignas, com infra-estruturas como energia
eléctrica, água potável e saneamento básico.

ENERGIA ELÉCTRICA
o bairro da Madeira tem energia eléctrica em toda a sua
extensão por receber fornecimento da EDEL Ademais,
dada a sua localização, a Madeira tem luz 24 horas,
sabendo-se que no local se situam instituições religiosas

A revelação foi feita ontem, em Luanda, pelo ministro das
Finanças, José Pedro de Morais, na abertura do seminário
sobre política habitacional e o regime financeiro e fiscal
da habitação social em Angola.

O Governo disponibilizou mais de 200 mil milhões de
Kwanzas para o sector da habitação e serviços comunitários, absorvendo assim dez por cento do Orçamento
Geral do Estado (OGE) para 2008.

Segundo o ministro, o Governo quer, para minimizar a
carência habitacional no país, estabelecer aliança com o
sistema financeiro e do empresáriado nacional ligado ao
sector da construção civil.

os meios para atingir essa ambição desmedida. Graças ao
bom senso, o presidente dos Santos escutou as vozes que
lhe alertaram sobre esse perigo que se regista em grande
escala em todo o território nacional.

Aliás, esta aliança precisa de estar fundada em apoios
jurídicos de modo a que se possa garantir o direito de
propriedade sobre os imóveis, constituindo o principal
factor de acesso às linhas de financiamento.

Existem grupos de angolanos que estão a apoderar-se de
dezenas de hectares de terras aráveis e próximas de rios e
riachos, com o intuito de açambarcá-las e deixar as
gerações vindouras sem a oportunidade de ter um pedaço
de terra que tanto custou aos angolanos na luta contra
vários exércitos invasores. Esses senhores praticam esse
garimpo em Luanda, Kwanza-Sul, Kwanza-Norte,
Huambo, Bié, Huíla e Benguela.

Pois, os financiamentos habitacionais para as
populações com rendimentos mais baixos terão de ser
concedidos a fundo perdido ou com prazos longos e
juros muito baixos. Nesta senda, o ministro diz que se
deve contar com uma fonte de recursos de natureza
fiscal ou parafiscal.
"Há exemplos disso, quer na legislação brasileira quer
na legislação de outros países", explica, para quem os
financiamentos à habitação para as populações com
maior nível de rendimentos, deverão ser suportados
com recursos captados no sistema financeiro, a taxas de
juro ligeiramente positivas, através de produtos financeiros específicos para o efeito.
Para tal, sublinha, "Temos como exemplo as cadernetas
de poupança, de depósitos a prazo e de letras imobiliárias usadas em Sistemas de Poupança e
Empréstimo destinados à promoção imobiliária".
"Trata-se de uma tarefa gigantesca, esta de construir
um sistema fiscal e financeiro para a área habitacional,
que seja indutor da melhoria da qualidade de vida das
nossas populações mais carentes e gerador de
oportunidade de emprego na construção civil".
José Pedro de Morais disse, por outro lado, que deve a
garantia do princípio de igualdade para acesso ao
crédito, com a criação de um seguro público ou privado
de risco de crédito.

08.7.3 “Querem o céu e a terra”
Ricos invadem vila do Zango I e II
Semanário Factual 11 De Julho de 2008

A ânsia desmedida de possuir terrenos está a criar
sérios problemas nas áreas habitacionais escolhidas
pelo Governo para alojar as populações mais carentes.
Muitos cidadãos abastados estão a comprar casas e
terrenos no perímetro do Zango onde constroem
prédios e vivendas de luxo, numa área vocacionada
para pessoas de baixa renda. Aos poucos, esses
"predadores" estão a invadir e a descaracterizar o
bairro. Foi essa constatação que deixou agastado o
Presidente da República, José Eduardo dos Santos,
quando visitou, terça-feira, essa localidade.
Isso prova que os anteriores administradores estavam
de conluio com as "aves de rapina" que pretendem ficar
com tudo o que estiver ao seu alcance, não implicando

Se não se colocar um travão nesses desígnios é possível
que no futuro tenhamos os mesmos problemas que hoje
afligem os cidadãos sul-africanos, onde não existe
nenhum pedaço de chão que não seja pertença dos
brancos.
Apesar de Angola ser grande para o número de
habitantes, convém tomar-se algumas medidas para que
as melhores terras não fiquem nas mãos de gente que
nem sequer tem vocação para a agricultura. Esperamos
que a nossa pequena burguesia não queira substituir os
antigos colonos. Porque se assim for estamos tramados.
Mas, voltemos a deslocação que o Chefe de Estado efectuou a Viana para inteirar-se do andamento dos projectos
habitacionais em construção nos bairros Zango III e IV,
que prevêem albergar cerca de 7 mil famílias.
A conclusão destas obras de impacto social está prevista
para Outubro de 2009. Os beneficiários serão pessoas
desalojadas de diferentes zonas consideradas de risco da
capital do país.
Paralelamente à construção das residências nos referidos
locais, os projectos contemplam postos de saúde, centros
comerciais, padarias, igrejas, um instituto médio de
gestão, esquadra de polícia e supermercados, entre outros
empreendimentos de carácter social.
As primeiras famílias beneficiadas saíram da encosta da
Boavista (abrangendo partes dos mw1icípios da
Ingombota e do Sambizanga), na sequência de vários
deslizamentos de terras no ano de 2000, que provocaram
a morte de cerca de 30 pessoas.
Os projectos Zango III e IV fazem parte do programa de
emergência habitacional que visa, entre outras, acolher
populações que vivem em zonas consideradas de risco.
Contudo, esperemos que sejam tomadas medidas para
que desta vez no Zango III e IV, os ricos não fiquem
com as cacas dos mais carentes. Guardem o vosso
dinheiro para comprar casas no Céu, porque na Terra já
quase tudo vos pertence.

08.7.4 Maculusso uma estrela
cintilante

Semanário Factual 11 De Julho de 2008

Escusado será dizer que as ruas do bairro do Maculusso
ganham em verdade, quer dizer largas e asfaltadas,
sendo um prazer andar por elas de carro ou a pé. Alias,
automobilistas contactados pelo Factual reconheceram
que do Maculusso, se conhece "o bem e o mal". Em
comparação com outras ruas da cidade de Luanda onde
as estradas são uma lástima a precisar de novo tapete
asfáltico.
"Você tem razão, no Maculusso, todas as estradas são
boas, do norte e a sul, do leste a oeste, não há buracos
nem lagoas como acontece por exemplo no bairro
Valódia, que também é centro da cidade", afirmou ao
Factual o motorista Felisberto Caputo, num pequeno
engarrafamento com direcção à Mutamba.
Opiniões idênticas tiveram alunos da escola Zinga
Mbandi, que, em uníssono, disseram: " o Maculusso é
diferente: Lindo, colorido com prédios higiénicos, uma
beleza, embora com manchas de água no chão devido à
lavagem de carros nas Vias.
"Mas isso não é nada, porque o bairro Maculusso tem
estruturas escolares, comerciais, restaurantes, igrejas e
empresas de telecomunicações de causar inveja".
Frisaram os estudantes, conscientes de que a limpeza e
a higiene são a chave para o bem-estar dos moradores.
ÁGUA
Se a água é um bem indispensável, então o bairro do
Maculusso pode gabar-se de ser um "felizardo", porque
os prédios e vivendas são do tempo colonial, logo com
canalização não se vendo gente a passar pela rua com
bidões ou baldes à cabeça.
Segundo o empregado Lúcio José, a água é uma
questão de somenos, porque casa sem o precioso
líquido não existe. Também não há casas construídas
anarquicamente, daí a vantagem para os moradores,
tranquilos e felizes por um banho matinal sem
preocupação.
E o Factual constatou que o Maculusso é mesmo uma
"mão com brilho", dado o esforço das autoridades em
tomar o centro da cidade de Luanda um espelho onde
podem ser reflectidos os comportamentos das pessoas
que por ai passam: papéis, latas, garrafas, todo o lixo é
depositado nos contentores. Nada de água no chão,
porque a consciência colectiva avisa: Saúde sem lixo.
"De facto, quem disser que no Maculusso há problemas com a água, está a mentir, ela corre pelas torneiras com a pressão necessária", afirmou ao Factual
João Avelino, trabalhador de uma empresa de
telecomunicações sita no bairro.
ENERGIA ELÉCTRICA
Falar de luz eléctrica é somente para dizer que o
Maculusso é um dos bairros de Luanda mais
iluminados, sendo por isso que as pessoas o procuram

para passeios à noite ou frequentar um restaurante para
jantar.
"Já nem se percebe se as luzes são dos postos ou dos
carros, é tanta luz nos olhos que ofuscam a vista", afirmou Carlos Alberto Martins, que jantava no restaurante
Veneza.
De facto, o Factual ouviu dezenas de moradores e todos
foram unânimes em considerar que o Maculusso nada
deve a outros bairros por aí afora, pois a sua luminosidade agrada tanto quem passa pelo bairro como
quem nele habita.
"É, ontem estive numa festa na Ingombota, a luz foi-se;
Recebi uma chamada de um amigo no Maculusso e estive
com ele a conversar e durante esse tempo a luz não se
apagou", referiu ao Factual o engenheiro Adolfo
Carneiro, consciente de que a falha na Ingombota se
deveu a uma interrupção da EDEL, o que é comum
quando há curto
Circuitos.
SANEAMENTO BÁSICO
F alar do saneamento no Maculusso é o mesmo que falar
da higiene das casas, das ruas, dos prédios e dos passeios,
pois a limpeza reflecte o dia-a-dia do bairro. Pese o
movimento intenso de viaturas, o lixo é quase inexistente
fora dos contentores.
"Nós, no Maculusso, somos higiénicos, todo o lixo vai
para o contentor e quem deitar dejectos ao chão e for
observado pelas pessoas fica com vergonha", disseram
jovens rapazes sentados junto da administração municipal
da Ingombota.
A demais, as árvores frondosas dão novo "Look" ao
bairro, ajudando na purificação do ar já poluído na cidade
de Luanda, por constantes engarrafamentos e por poeira
excessiva sobre a cabeça dos cidadãos.
"Gostamos de passar pelo Maculusso, para irmos à Igreja
ou lanchar nos restaurantes porque é lindo, não tem lixo
exposto e não tem cheiros nauseabundos", disseram ao F
actual moradoras que caminhavam para a Igreja
Assembleia de Deus.
SAÚDE
Quanto à saúde, poucas são as instituições sanitárias no
Maculusso, tendo em conta a sua localização no centro da
cidade. Mas, devido ao agradável saneamento, as pessoas
não adoecem de patologias como paludismo e diarreias
agudas, como fizeram saber enfermeiros de uma clínica
localizada nas imediações.
Aliás, o aspecto ambiental do Maculusso demonstra que a
nível de Luanda esse bairro é o retrato de saúde numa
urbe, vendo-se pessoas saudáveis correndo, saltitando e
rindo com o fôlego de um atleta.
Portanto, o facto da inexistência de hospitais e de clínicas
no Maculusso são o indício de que a palavra saúde faz
morada no bairro, sendo de regozijo saber que os
moradores são saudáveis, um sinal de que o futuro será

risonho para as crianças.
DELINQUÊNCIA
Sem descurar esse capítulo, pode dizer-se que a energia
eléctrica tem sido o "motor" para travar a delinquência
no Maculusso: Mas essa é uma meia verdade, porque o
crime mora também no bairro.
Empresas de telecomunicações, restaurantes, lojas e
viaturas são motivo para assaltos, já que são propensas
a crimes pelo seu cariz. Mas, dado o facto de haver
muita luminosidade, os delinquentes sentem-se "tímidos" e procuram áreas mais escuras onde possam
investir contra os incautos.
Mas a polícia está atenta e as rondas pelo Maculusso
têm surtido efeito, como reteriram ao Factual jovens
com idades entre 20 e 25 anos que estudam à noite na
escola Nzinga Mbandi.
"Os delinquentes são jovens e às vezes estudantes, por
isso passam despercebidos". Disseram guardas da
escola Nzinga Mbandi, para quem a ajuda da polícia é
necessária para conter a onda de crimes, alguns mortais,
no Maculusso.

08.7.5 Habitação terá intervenção
maioritária do Estado
Semanário Factual 11 De Julho de 2008

O ministro do Urbanismo e Ambiente, Diekumpuna
Sita José, anunciou esta semana, em Luanda, que o
programa do Governo para o Quinquénio 2009/13,
relativamente à habitação social, terá uma linha de
intervenção "forte" do Estado, consubstanciado no
incremento dos investimentos públicos para a
construção de habitações sociais.
O governante fez este pronunciamento quando
discursava no encerramento do "Workshop sobre a
Política Nacional de Habitação e o seu Sistema
Financeiro e Fiscal", promovido durante dois dias pelo
seu pelouro e o das Finanças.
--Segundo Sita José, esta linha de intervenção vai
procurar criar condições de oferta de habitação e do
seu acesso, em áreas a urbanizar e a infra-estruturas,
através de financiamento próprio ou em parceria com o
sector privado.
De acordo com o responsável, esta constitui a
orientação política para a resolução da crise habitacional, a qual passa pela construção massiva de
habitações de carácter social para as famílias de média e
baixa renda.
"A crise habitacional, que é um facto inegável, constitui
hoje uma das maiores preocupações do Governo e da
sociedade angolana, nos principais centros urbanos e
principalmente devido essencialmente a pressão
demográfica fortemente alimentada pelos fluxos
migratórios do campo para a cidade.

Nesta conformidade observa-se a escassez da oferta da
habitação a preços acessíveis para a maioria das famílias
angolanas" – frisou.
Segundo o responsável, o défice acumulado de habitação
condigna e economicamente acessível à população, a
reduzida da produção de espaços urbanos, o inadequado
sistema de imposição fiscal e a ausência de um modelo de
financiamento de habitação social constituem os
principais indicadores da questão habitacional urbana.
Entretanto, referiu, com a consolidação da paz criaram-se
as condições básicas para a adopção da política específica
para o fomento habitacional.
Nesta perspectiva, com o objectivo colher contribuições
relativamente à temática, o seu sector procurou consultar
os parceiros do Governo, sobretudo no sector
empresarial privado, segmento bancário, da construção
civil e da produção de materiais de construção, que
servirão de base para a criação de um projecto consistente
de reformulação do regime financeiro e fiscal a favor da
habitação social.
O Workshop decorrido quarta-feira no anfiteatro do
Ministério das Finanças e, hoje, dia de encerramento no
Hotel Trópico, contou com a participação, entre outros,
de técnicos dos ministérios do Urbanismo e Ambiente,
das Finanças, de Bancos Comerciais, Empresas de
Imobiliárias, Associações Profissionais e outros
convidados.
Em discussão estiveram, dentre outros temas "A Política
Nacional da Habitação, Quadro Institucional e Legal da
Habitação em Angola", "A experiência brasileira na regularização fundiária dos bairros precários",
"Os pressupostos do regime financeiro para a habitação
social em Angola", "Fundo de garantia para projectos de
financiamento de habitação social – A Experiência do
Grupo BPI", e o "Regime jurídico do sistema financeiro e
fiscal da habitação".

08.7.6 Projecto do Zango III e IV não
podem ser entregue há usurpadores
O Independente 12 De Julho de 2008

Kussanguluka, traduzindo do kimbundo ara português
significa estar contente ou alegre. Um nome sugestivo
para o projecto habitacional que está a ser erguido no
Zango III e IV, e onde esteve há dias o presidente da
República, José Eduardo do Santos, para se inteirar dos
trabalhos.
Segundo se sabe, as casas vão ser ocupadas pelas pessoas
que vivem em zonas consideradas pelo Governo como
sendo de risco. Serão no total sete mil casas, cujo
financiamento é do Banco Internacional de Negócios e
Banco de Poupança e Crédito.

São, diga-se, casas melhores do que as que já existem
no Zango, com três quartos, sala cozinha e casa de
banho. É um esforço que merece aplausos, sobretudo
porque os beneficiários serão pessoas que devido à
guerra encontraram nas barrocas e zonas técnicas
inabitadas um refúgio.
Como esta iniciativa, o Governo já fez muitas, mas o
impacto não foi maior devido às pessoas a quem foi entregue a responsabilidade de distribuir as chaves aos
proprietários. Estas pessoas usurparam, uma quantidade considerável de casas, e muitos beneficiários
fazem hoje um coro de lamentações contra o Governo,
quando este cumpriu com o seu papel.
É uma experiência da qual tem de se tirar muitas lições
para não volta a cometer-se os mesmos erros nestes
projectos. Hoje, uma casa vale ouro e são poucos os
que fecham os olhos quando se lhes aparece esta
oportunidade.
Em vez do Gabinete das Obras Especiais incumbir a
responsabilidade a um grupos de pessoas, seria que
fosse ele assumir o projecto até à sua conclusão, para se
evitar mais lamentações e pessoas em zonas de risco.
Ou poder-se-ia criar uma comissão para fiscalizar as
obras e sobretudo a entregas das chaves aos proprietários e chamar à razão quem de outra maneira proceder. As sete mil casas estão ser erguidas por sete mil
empresas, que já apresentaram 520 casas.
E ao contrário do primeiro e segundo projecto que se
localiza no Zango, o Governo prevê construir nestes
projectos habitacionais institutos médios politécnicos e
de gestão, além de centros de formação profissional,
escolas de ensino de base, centros comercias.
Estas infra-estruturas vão permitir que os moradores
destes projectos não tenham de se deslocar para zona
baixa de Luanda para estudarem fazerem compras ou
outros serviços que já terão à sua disposição.
Zango foi concebido para receber os antigos moradores das barrocas da Boavista e do bairro da Congeral
(Baleizão), em Luanda, no âmbito do Programa de
Emergência Habitacional, aprovado pelo Conselho de
Ministros em 2000.
As populações são desalojadas das zonas consideradas
de risco pelo Governo Provincial de Luanda para
posteriormente serem realojadas em local seguro. O
Zango (fases I e 11) tem uma população de cerca de
160 mil habitantes, entre os quais os populares desalojados da Boavista.
Juventude espera sua parte
A questão vai nos próximos tempos recair sobre os
critérios a serem utilizados para os jovens adquirirem
casa própria nos projectos habitacionais em construção.
Esta semana foram apresentadas cerca de sete mil casas

sociais no Zango 111 e IV, em Luanda.
Para além do "quinhão" a ser distribuído aos populares
que vivem em zonas de risco em Luanda, poderá sobrar
milhares de residências sociais que podem ser distribuídas
aos jovens "sem tecto" que todos os dias recorrem aos
bancos comerciais para pedir salários para num terreno
baldio distante da cidade erguer uma casa, nem que seja
de um quarto e sala só para ocupar o lugar.
Alias, em matéria de oferta de habitação social, são do
Presidente José Eduardo dos Santos (JES) as constatações
de que é necessário aumentar a sua oferta há custos
acessíveis à grande maioria da população.
Ele mesmo (JES), ao convidar os chineses do Banco de
Desenvolvimento a investirem neste sector, instou o
Executivo a apostar na oferta de habitação social às
camadas mais desfavorecidas.
O ministro-adjunto do Primeiro-ministro, Aguinaldo
Jaime, considerou recentemente que no país a oferta
existente em matéria de habitação social "é muito cara e
não está acessível aos bolsos da grande maioria dos
cidadãos".
Os modelos aplicados na distribuição de casas no
Panguila e na Sapú tiveram alguma "mácula" com oportunistas à mistura, tentando ludibriar o GPL. Os jovens
não foram tidos nem achados nestes projectos concebidos inicialmente para os populares desalojados nalgumas zonas da capital, mas que acabou servindo
igualmente moradores que nunca viveram em zona de
risco. Neste particular, o Zango I e 11 têm exemplos mil.
Nos próximos tempos, a responsabilidade sobre o
Ministério das Obras Públicas deverá ser reforçada em
matéria de distribuição de residências aos populares que
forem retiradas das zonas alvo de intervenção na rede
esgotos e valas de drenagem.
Da governadora de Luanda, Francisca do Espírito Santos,
tida como pessoa de muitos consensos, espera-se uma
actuação com transparência e fiscalização para que o
projecto não seja "manchado" pela ambição desmedida de
impostores, que no corrupio de conseguir uma casa,
constroem cubatas à noite em zonas de risco para
beneficiar de uma moradia digna em qualquer projecto.
Entretanto, o anúncio da instalação de infra-estruturas
como institutos médios politécnicos e de gestão, centros
de formação profissional, escolas, centros c0merciais,
creches, supermercados, quadras desportivas, largos,
igrejas, padaria, lojas de conveniência está a atiçar a cobiça
daqueles que na zona circundante especulam a venda
ilegal de terrenos.

08.7.7 Política habitacional que
temos
Agora 12 De Julho de 2008

1 - O Governo nunca falou tanto da questão
habitacional como nos últimos tempos. Para lá do
mero exercício de campanha, numa altura em que se
avizinham as segundas eleições da história do país, o
Executivo de maioria partidária vem dando o ar da sua
graça revelando que se sente cada vez mais preocupado
com o assunto e que quer resolvê-lo a breve prazo.
Vários projectos de construção de casas, sobretudo a
leste e a sul de Luanda, vêm sendo esboçados, ou
mesmo executados por construtoras a quem o
Gabinete de Obras Especiais (GOE) delegou a tarefa
ao que se diz sem concurso público, havendo uns em
fase adiantada de execução cujos destinatários em boa
parte já se conhecem.
Por sua vez, o Ministério da Juventude e Desportos
rubricou recentemente um acordo com o Banco de
Poupança e Crédito para financiar casas para os jovens
até 35 anos de idade. Onde ficariam os de 35a 45 anos
que também são jovens sem tecto? A própria definição
do crédito habitacional peca, já que se trata de um
mecanismo pouco transparente, havendo quem
arrisque que só facilita grupos já devidamente
posicionados.
Voltando à vaca fria, diríamos que os bairros que vêm
sendo erguidos em localidades distantes da cidade,
como o Panguila ou Zango, servem para alojar gente
retirada de zonas que as autoridades classificam como
de risco, onde volta e meia surgem imponentes
edifícios e mansões de luxo.
Muito recentemente o Conselho de Ministros apreciou
um U ambicioso" projecto de requalificação do
Futungo. A faixa que vai desde a Corimba ao
restaurante Rua 11 foi a escolhida e ainda não se sabe
para onde irão as famílias que ali construíram com sacrifício e vivem há vários anos. "Os planos de
urbanização não protegem o homem comum", diria um
experimentado arquitecto de Luanda.
Na verdade, fica-se com a clara ideia de que o centro
urbano e tudo o que dele seja digno à vida servirá
apenas para uma elite. O `Zé povinho` que se dane,
como soe dizer-se. Quem tem boa memoria lembrarse-á que, há cerca de 30 anos, os mesmos que agora
estão a escorraçar as pessoas de zonas "sensíveis" ou
tidas como "reservas" do Estado, na nova terminologia
actual, terão feito o mesmo com as pessoas que,
vivendo no casco urbano, viriam a ser "desterradas"
para a Vila Alice e outras áreas periféricas.
"Nunca se construiu para a pessoa necessitada. Tudo é
feito consoante os interesses de quem manda", voltaria
a sublinhar o mesmo especialista.
2 - Temos condomínios onde as casas custam acima de
um milhão de dólares. São áreas que além de
desvirtuarem os hábitos da população, também não
estão ao alcance de qualquer mortal. A nomenclatura
que já tem casa, tem sido a mesma a merecer a con-

fiança das empresas construtoras. O negócio está na
mesa, mas não pode ser tocado por um pé descalço.
O consolo para a franja desfavorecida vem da boca do
presidente do MPLA e também da República quando por
altura da conferência do seu Partido anunciou que em
quatro anos seriam erguidas cerca de um milhão de casas.
Só que se em três décadas o Partido que governa o país
não construiu quase nada, conseguirá fazê-lo em tão curto
espaço de tempo? Não será esse um exercício de charme
para caçar o voto distraído? É que mesmo no zango,
onde se pensava que viriam a ser construídas 20 casas por
dia a realidade demonstra que a coisa não andou como se
esperava, havendo mesmo insatisfação por parte da
população. De todas as formas, cá estaremos para ver
como São Tomé.

08.7.8 Cafeicultores no KwanzaNorte recebem crédito do fundo de
Desenvolvimento
Jornal de Angola 12 De Julho de 2008

Cento e vinte cafeicultores da província do KwanzaNorte beneficiaram, no presente ano, de micro-crédito,
cujo valor é equivalente a 500 dólares, financiado pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento.
Esta informação foi prestada pelo responsável local do
Instituto Nacional do Café, Tavares Jeremias, tendo
ressaltado que a acção está enquadrada no programa de
"Reabilitação e Fomento da Actividade Cafeícola no
país".
Tavares Jeremias indicou que, a nível da província, estão
controlados cerca de 700 produtores, dos quais 600 são
de baixa renda, tidos como os principais produtores do
bago vermelho a nível local.
Informou que está em fase de experiência, na zona do
Planalto da Camabatela, que compreende os municípios
de Samba-Cajú e Ámbaca, o café "arábica", uma outra
espécie produzida na região.
Para a próxima campanha produtiva, a ter início entre
Outubro e Novembro deste ano, deu a conhecer que
estão já disponíveis 647 mil hectares que permitirão uma
colheita estimada em mais de 300 toneladas do produto.
Na mesma esteira, sublinhou que, a nível do KwanzaNorte, está em curso o projecto de revitalização do
palmar que consta do programa de renovação da
cafeicultura, com um financiamento estimado em 13 milhões de kwanzas, disponibilizado pelo fundo em
referência.
Dentro do mesmo pacote, está prevista a execução de
mais dois projectos, como o da "produção de Mudas" que
visa produzir nesta parcela do país as melhores variedades
de café provenientes de outros países, um dos quais a

Costa do Marfim.
O segundo cinge-se na "conservação das espécies
regionais", projecto que terá o suporte financeiro do
governo local.
Sublinhou que um dos factores que emperra o
desenvolvimento do café no Kwanza-Norte é o fraco
poder de comercialização. Neste momento, precisou,
os agricultores da província dispõem de cerca de 50 mil
quilogramas que serão comercializados brevemente.
A nível da província, referiu, encontram-se em
funcionamento três máquinas de descasque de café,
localizadas nos municípios de Cazengo, Golungo-Alto
e Samba-Cajú, propriedades das empresas Procafé,
Maridores Limitada e Acobeca.
Até o final do ano em curso, a municipalidade de
Ámbaca poderá contar com uma máquina do género.

08.7.9 Seremos mais de 20 milhões
de habitantes em 2020
Agora 19 De Julho de 2008

O país não efectua senso há mais de três décadas, não
se sabendo, por isso a estrutura da densidade populacional.
Não se conhecendo o número de habitantes, fica
também muito complicado para quem governa
estabelecer planos de desenvolvimento capazes de
atingir o cidadão.
Um antropólogo abordado pelo AGORA defendeu que
sem estatística não se consegue exercer uma
governação horizontal.
"Como é que você vai estabelecer metas se não tem o
controlo das pessoas que estão numa determinada área?
Quando um Governo fala em políticas de água, energia
eléctrica, saúde, educação e habitação, só para citar
estes sectores, deve ter em primeiro lugar uma
projecção sobre o número de indivíduos a atingir",
sublinhou o académico, acrescentando que "no nosso
caso concreto o Executivo tem vindo a actuar às cegas
falando em bens e serviços sem ter em conta a
população alvo".
Recentemente foram divulgadas pelo Instituto
Nacional de Estatística (INE) estimativas avulsas a
traduzir que a população rondava os 16 milhões de habitantes. São cifras não seguras, como viria a
reconhecer o próprio INE.
O Governo, no uso da boa linguagem, viria por sua
vez, considerar que o contexto demográfico exerce um
papel determinante na emergência e evolução da pobreza.
Evocando o facto de o país ser membro das Nações

Unidas, participando em cimeiras e conferências
internacionais em que o homem e o seu bem-estar
figuram no centro das atenções, o Executivo diz que tem
procurado, com o apoio dos seus parceiros,
nomeadamente o FNUAP, implementar o plano de acção
resultante desses eventos.
As deliberações do FNUAP visam proporcionar à
população melhor qualidade de vida. As autoridades
sustentam que estão conscientes do muito que ainda há
por fazer para melhorar os indicadores socio-económicos
do país.
Angola está na cauda do Índice de Desenvolvimento
Humano (IOH). O Governo diz que com a paz alcançada
há mais de seis anos, manifesta-se a necessidade de se
atender a curto prazo as inúmeras questões sociais que representam o factor de deterioração do IDH. Como tem
sido prática, no manifesto do Governo divulgado por
ocasião do Dia Mundial da População, culpabiliza-se a
guerra como o grande empecilho à implementação de
programas de maior abrangência.
No entender do antropólogo, ao evocar a guerra como
impedimento ao desenvolvimento as autoridades têm
"alguma razão", mas observou que "já estamos em paz há
seis anos e antes de se avançar com os planos sociais
primeiro se devia realizar o senso da população para se
saber quantos angolanos vivem neste rico e imenso país".
Esta fonte aponta que a primeira tarefa seria melhorar os
serviços das conservatórias do registo civil, alargando-os
às zonas distantes das cidades. Se mesmo em Luanda as
conservatórias trabalham a meio gás, com o pagamento
da ' gasosa da praxe pelo meio, para a obtenção de uma
certidão de narrativa completa, é claro que no resto do
país as coisas não poderão ser das melhores.
O interlocutor adianta, porém, que além das
conservatórias, todos os serviços que trabalham com as
comunidades deviam ser integrados num sistema para se
saber quantos somos. "As administrações municipais, as
organizações não-governamentais e mesmo os serviços de
geodesia e cartografia, bem como o próprio INE, deviam
trabalhar para esta mesma causa", disse.
Como chegar aos números?
O INE diz que já somos 16 milhões. E caso se mantenha
a actual taxa de crescimento demográfico, estimada em
3% ao ano, a população poderá rondar os 24 milhões em
2020, referiu o instituto.
Os dados avançados, ao que consta, estão distorcidos,
dado que se baseiam apenas em projecções. " E
imperioso fazermos sensos populacionais regularmente,
isto de dez em dez anos, para acabarmos com as dúvidas.
Não é normal vivermos de projecções", diria o
engenheiro Bernardino Francisco, do INE.
Os números divulgados levantam imensas dúvidas,
havendo os que sustentam que a população poderá ser
muito mais do que isto, dado que existem cidadãos que

nem sequer têm um documento de identificação, o que
se alia ao facto de o país não realizar um senso
populacional há mais de duas décadas.
O especialista, explicou que os dados apresentados se
basearam nos resultados provisórios do registo eleitoral
e no inquérito sobre o bem-estar da população em
curso, ou seja, da base de dados recolhidos
administrativamente, a partir de perfis provinciais e da
recolha feita pelo Ministério do Plano, no qual interveio
o Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF) e
o Banco Mundial (BM):
De acordo com BF para se chegar a esta estimativa, o
INE realizou inquéritos sobre a situação das mulheres e
das crianças, das receitas e despesas dos agregados
familiares. A fonte reconheceu que haver algumas
dificuldades para a realização dos referidos inquéritos
devido à insuficiência de quadros.
O país não efectua senso populacional desde a era
colonial. Dados de 1970, altura em que se realizou o
último rastreio da população angolana indicavam um
número na ordem dos sete milhões de habitantes.
"Tivemos uma outra base de sondagem que fizemos a
partir de projecções, a parcial porque não se realizou
em todo o país visto que ainda não estavam criadas as
condições para uma cobertura total. Daí, o inquérito foi
apenas através das sedes municipais e comunais",
referiu.
"A taxa de crescimento populacional ao ano é de 3%,
daí haver a necessidade de actualização destes dados
sempre que for necessário. Os dados divulgados são
apenas estimativas", realçou.
O facto de o INE não ter realizado há mais de três
décadas um senso populacional, já remete a uma
preocupação enorme ao país, por não sabermos
realmente quanto somos. BF deixou escapar que se está
a preparar um senso populacional cujas datas dependerão do Governo.
"Temos, contudo, um dossier em fase de avaliação, mas
para tal, deverá se enquadrar dentro das recomendações
das Nações Unidas (ONU)", observou o interlocutor,
acrescentando que "precisamos, com isso, preparar
uma base cartográfica que irá servir de suporte à
operação para evitar omissões e duplicações dedos".
Este, segundo o engenheiro, é um projecto que leva
tempo, mas o senso como tal pode estender-se por
quinze dias.
O êxodo da população do campo para os grandes
centros urbanos continua a ser uma realidade a cada
ano.
Este fenómeno é motivado pela degradação das
condições de vida nas aldeias e vilas onde falta água, luz
eléctrica, pão entre outros factores que poderiam
contribuir para sedentarizar a população.

O problema contribui grandemente para a deterioração
do "modus vivendi" nas cidades, ao mesmo tempo que
complica as contas de quem queira fazer o senso.

08.7.10 Canjala desenvolverá agropecuária com meios modernizados
Jornal de Angola 19 De Julho de 2008

A vice-ministra da Agricultura e do Desenvolvimento
Rural, Filomena Delgado, disse anteontem que a comuna
da Canjala, município do Lobito, província de Benguela, é
uma região onde é possível desenvolver a actividade agropecuária modernizada e sustentada.
A governante, que falava à imprensa naquela localidade,
apontou como premissas para o desenvolvimento da
agricultura o facto da região contar com o rio Balombo,
com caudal quase permanente, a existência de solos
aráveis e um clima que, apesar de tropical, permite desenvolver qualquer tipo de cultura.
Para o aproveitamento das potencialidades económicas
que a região pode oferecer, disse, o Ministério da
Agricultura convidou especialistas israelitas e chineses que
estão a fazer o estudo demográfico, dos solos e do nível
quantitativo e qualitativo das águas subterrâneas e
superficiais na comuna da Canjala, no quadro do
programa de estratégia de combate à pobreza.
De acordo com a vice-ministra Filomena Delgado, o que
se pretende para esta região é a criação de aldeias rurais na
comuna, de modo a ajudar no desenvolvimento rápido
daquelas comunidades.
Numa primeira fase, está prevista a construção de uma
aldeia de 50 casas para os camponeses, no quadro do
programa integrado que se consubstancia na criação de
condições básicas para a população, proporcionando-a
serviços de saúde, educação, água potável e energia.

08.7.11 Reordenamento do B.O em
perspectiva
O Independente 19 De Julho de 2008

Há muito que já não se fala do projecto que tinha sido
concebido para requalificar o Bairro Operário (B.O). A
semana passada falou-se apenas na imprensa sobre a
recuperação do Sambizanga, mas ao que consta, esta
circunscrição também tem um.
O Independente soube que o projecto prevê a
transformação do B.O em zonas urbanizadas com
edifícios habitacionais, hotéis, centros comerciais e de
serviços com estruturas singulares e pontos de referência
modernizados notável.
Concebido pelo Gabinete de Apoio Técnico afecto ao
Governo Provincial de Luanda (GPL), esteve perto de ser
constituída uma sociedade gestora para assegurar a sua

implementação.
O processo de negociação de parcerias públicas e
privadas com o GPL esteve durante algum tempo em
curso.
A requalificação vai abranger cerca de 300 hectares
(300 campos de futebol) entre o Bairro Operário,
Sambizanga, Bairro Mota, o mercado Roque Santeiro e
parte do bairro da Lixeira.
No Bairro Operário, o projecto prevê também a
construção de mil e 89 blocos habitacionais, ordenados
em três blocos de dois andares com apartamentos de
baixa, média e alta rendas, treze blocos de cinco
andares com apartamentos de baixa, média e alta
rendas.
Está ainda projectado para o Bairro Operário quatro
blocos de 12 andares para escritórios, 84 moradias
familiares de três pisos para a alta renda e 47 moradias
familiares de dois pisos para média renda.
A execução do projecto vai respeitar aspectos de
natureza ambiental, sociais, paisagísticos, infraestruturas e regenerar espaço urbano, tornando-o
equilibrado e atractivo às solicitações cada vez maiores
do mercado imobiliário.
A concepção do projecto, inteiramente feita por
técnicos nacionais com vasta experiência em vários
domínios como social, económico, cultural e jurídico,
levou um ano e três meses.
O símbolo adoptado para o projecto é uma
Mulembeira, árvore mística, histórica, amiga e generosa.
A intenção é acabar com a degradação da qualidade de
vida urbana, a heterogeneidade das edificações e do
actual povoamento, as limitações operacionais e
funcionais ao crescimento urbano.
Os especialistas que elaboraram o esboço fundamentaram a execução do projecto de requalificação
ao facto dos bairros apresentarem um mau estado
generalizado e insuficiente de vias rodoviárias e sua
desadequação face ao tráfego existente e mau uso do
solo urbano, actualmente ocupado anarquicamente e
sem os requisitos mínimos de qualidade dos padrões
urbanísticos.
Uma desordem que dura décadas
O Bairro Popular apresenta constrangimentos relativos
à fiscalização das actividades económicas, baixa produtividade e deficiente gestão das empresas, redes de
escoamento e comercialização deficientes, paralisação
das unidades produtivas, debilidades generalizada do
tecido empresarial local, baixos níveis de formação
profissional da população em idade activa.
Quando o B.O estiver reordenado vai apresentar um
povoamento concentrado, facilitador da programação
de investimentos de âmbito social, melhor estruturação
da rede Viária e do sistema de circulação de Luanda. O

bairro terá igualmente definido redes rodoviárias
mínimas, saneamento básico, circulação e transportes
públicos.
O projecto inclui áreas comerciais e de serviços, infraestruturas de boa qualidade para o exercício das
actividades económicas, potencialidades para o
desenvolvimento socio-económico, através da criação de
emprego decorrente da expansão ordenada das actividades comerciais.
A reordenação vai proporcionar maior sustentabilidade da
base populacional local, boa cobertura territorial das redes
de infra-estruturas escolares e sanitárias, esforço de
recuperação e qualificação funcional das estruturas sociais
em toda a extensão da cidade de Luanda.
O Grupo de Apoio Técnico, coordenado pelo arquitecto
Francisco José Miguel, reúne especialistas, entre os quais
os arquitectos Filomeno Fialho, Isabel Martins, o
desenhador Paixão Franco, o projectista Luís Coutinho
Lourenço, os engenheiros Hermínio Vieira Dias, Manuel
Resende e Fernando Leal Machado, o economista José
Cerqueira, os sociólogos Artur Pestana "Pepetela" e Filipe
Amado e o jurista Carlos Freitas.
O Despacho n.º 55/04, do Presidente da República,
formalizou a constituição de um grupo de trabalho,
integrado por técnicos nacionais de reconhecida
capacidade profissional, com vista a assegurar a execução
do programa de requalificação urbana dos bairros do
Sambizanga e Bairro Operário.

08.7.12 Musseques de Luanda
Jornal de Angola 20 De Julho 2008

A palavra musseque tem origem no kimbundu (um seke)
e significa onde há areia. A um dado momento,
musseque, passa a designar os aglomerados, que se
adensam no alto das barrocas e que por semelhança à
SEKE (areia) sobre o qual se implantam. O seu
desenvolvimento está intimamente ligado ao da cidade
propriamente dita.
A partir de 1962,a febre da construção civil e o
lançamento da indústria, fascina cada vez mais as
populações rurais que abandonam os seus locais de
origem e migram para a cidade grande, Luanda. Estas
gentes instalam-se nos musseques e reagrupam-se
segundo as suas origens.
Os musseques passam a designar o espaço social dos
colonizados, assalariados, reduto da mão-de-obra barata e
de reserva, ao crescimento colonial, colocados à margem
do processo urbano, surgindo como espaço dos
marginalizados, e cuja Fisionomia está em constante
transformação.
Em 1974, Luanda conta com quase meio milhão de
habitantes onde se inclui 340.000 africanos. Nessa época,
na planta da cidade, já se podem distinguir três grandes
zonas de musseques, organizadas segundo as principais
linhas de expansão da cidade:

- A Este-localizam-se os musseques mais antigos,
Sambizanga, Mata, Lixeira, Marçal, Rangel (o mais
populoso), Adriano Moreira e Cazenga (o mais
extenso).
- A Sul-Calemba, Cemitério Novo e Golfe.
- A Sudoeste-Catambor e Prenda, este último
"premiado" no início da década com um arranha-céus
de betão.
No meio da cidade nova e completamente engolido
pelas novas avenidas, e respectivas construções,
localiza-se o pequeno B.O. (Bairro Operário).
O aspecto construtivo diferenciado surge de acordo
com a origem dos seus habitantes, a sua ocupação e o
grau de adaptação à cidade, existe sempre um traço
comuna organização do espaço.
O musseque é fechado sobre si mesmo, num
entrelaçado complexo e orgânico de ruelas, "pracetas" e
corredores. As ruas são estreitas, verdadeiros
corredores ou espaços de passagem, com a largura de
um homem, desconhecendo qualquer tipo de
planeamento, respondendo apenas à possibilidade de
acesso peatonal aos espaços mais recônditos do
coração do musseque, ocupando apenas os pequenos
espaços sobrantes entre cada construção.
Estes corredores são delimitados pelas próprias
construções e por vedações, sustentadas por estacas, e
fechadas com diversos materiais recuperados nos lixos
e abandonados nas obras (lata e desperdícios), fazendo
lembrar verdadeiras paliçadas, interrompidas por
janelas e portas com as mesmas características.
A configuração caótica e fechada, favoreceu, a
formação da personalidade e da identidade nacional no
seio do povo, o desenvolvimento da resistência ao
colonialismo e a construção de um espírito
revolucionário, que tanto inspirou poetas, contadores
de histórias e cantores populares.
A história tem confirmado, ao longo do tempo, que a
densificarão urbana permite a organização e a
propagação de ideais revolucionários.
As recentes destruições causadas pela guerra civil, os
massacres, e o êxodo das populações do interior, à
procura de refúgio da guerra, transformam
completamente o aspecto dos musseques de Luanda.
A população actual de Luanda é de 4,5 milhões de
habitantes, perto dos 5 milh6es 8 vezes mais que em
1974 provocando a exaustão da cidade, com três
quartos da população a viver em musseques.
Ao longo de três décadas, os musseques deixam de ser
bolsas da malha urbana Luandense, passando a grandes
manchas disformes, ao redor do núcleo urbano, que
foram crescendo desordenadamente, sem qualquer

controle, ignorando qualquer determinação urbanística,
absorvendo cada vez mais pessoas, e sem condições de
salubridade.
A comuna Ngola Kiluange, situada na área de
Sambizanga, tem uma população, estimada, em 1994, de
125.000, com crescimento anual de 18 por cento.
As casas, ou se preferirem, os espaços precários
destinados à função de habitar, são construídas em adobe,
com frágeis fundações, outras, não passam de barracas ou
refúgios improvisados e concentram-se junto das
estradas, desadaptadas à morfologia dos terrenos de
suporte, não resistindo por vezes às enxurradas da época
das chuvas torrenciais e com esgotos a céu aberto.
É preocupação actual do Governo a construção de infraestruturas, redes de abastecimento de água, electricidade,
recolha de esgotos, águas pluviais e de lixos, num
processo que será ditado pela requalificação.

08.7.13 Governo quer combater
especulação imobiliária no mercado
luandense
Jornal de Angola 20 De Julho de 2008

O Governo angolano pretende criar curto prazo
mecanismos jurídico que protejam os cidadãos das actuais
especulações financeiras que se registam no mercado
imobiliário na capital.
A informação foi avançada ontem, em Luanda, pelo viceministro do Urbanismo e Ambiente, Mota Liz, quando
procedia à abertura do II Fórum Imobiliário, Urbanismo
e Arquitectura de Angola. Com a medida, só assim é que
o Governo vai ter bases sólidas para inverter este quadro
com uma tendência cada Vez mais "insustentável".
"O nível de especulação de preços dos imóveis em
Luanda é bastante preocupante e toma a vida do cidadão
de baixa renda mais difícil", disse Mota Liz.
Por isso, o Governo começou a desenvolver um
programa de fomento habitacional para que todos os
cidadãos tenham. Acesso a moradias condignas e a preços
mais baixos.
Estes programas, na óptica do vice ministro, contemplam
infra-estruturas como água, luz, telecomunicações drenagem pluvial e esgotos públicos, espaços verdes, escolas,
postos de saúde e estabelecimentos comerciais.
Além disso, o Estado predispôs-se em criar um sistema
tributário aplicável ao sector imobiliário de acordo com a
tipologia e localização, tempo de construção,
acessibilidade a serviços e equipamentos.
O vice-ministro que não avançou mais pormenores sobre
o assunto disse que esta estratégia visa conceber acções
para organizar o mercado imobiliário.

À margem do Fórum Imobiliário, está patente uma
pequena exposição de projectos de imóveis, alguns já
em fase de construção, noutros apenas trata-se de pequenas amostras que podem ser desenvolvidas em
Luanda ou no resto do país.
O evento, que termina hoje, está dividido em dois
painéis. O primeiro debatido ontem, abordou temas
relacionados com o imobiliário e a requalificação urbana, expo-projectos urbanos e cidades emergentes,
assim como políticas de edificação a fiscalização e a
segurança do edificado.
Hoje, o dia está reservado para debates dos temas referentes ao segundo painel, como a Agência Nacional
para o Investimento Privado (ANIP) e o take-off da
economia nacional, visão sobre o investimento directo
estrangeiro, o parque imobiliário angolano o crédito a
hipoteca e as garantias, entre outros.
De periodicidade anual, o encontro é organizado pela
Polis Luanda e Revista Mercado Imobiliário.

08.7.14 Lançado no Kilàmba kiaxi
projecto habitacional para jovens
Jornal de Angola 25 De Julho de 2008

Um projecto habitacional com 1.200 residências para
jovens, avaliado em 230 milhões de dólares, vai ser
edificado no município do Kilàmba Kiaxi, província de
Luanda.
O anúncio foi feito ontem pela governadora Francisca
do Espírito Santo, durante uma reunião para
apresentação dos projectos de habitação social e da
implementação do Programa de Melhoria da Oferta
dos Serviços Básicos à População.
O projecto, que deverá ter início ainda este ano, vai ser
erguido na comuna do Camama e será destinado, numa
primeira fase, a jovens que terminem a sua formação e
estejam integrados em empresas da função pública.
De acordo com a governadora, esta iniciativa surge em
resposta à orientação do Presidente da República, José
Eduardo dos Santos, no sentido de se construírem
habitações para jovens a preços acessíveis.
Francisca do Espírito Santo é de opinião que os
projectos realizados em Luanda nos últimos seis meses
criaram um sentimento de esperança de que é possível
mudar as condições de vida para melhor.
O plano, apresentado pelo director do Instituto de
Planificação e Gestão Urbana de Luanda (IP·GUL),
Hélder José, prevê a construção de edifícios com
quatro andares, numa área onde estarão inseridos todos
os serviços básicos indispensáveis, como saúde, educação e outros.

O encontro, presidido pela governadora de Luanda,
serviu também para avaliação do que foi possível realizar
nos últimos seis meses e para apresentação de novas
perspectivas de trabalho para melhorar a imagem
urbanística da capital.
A possibilidade de se enquadrar as pessoas residentes nos
bairros do Catambor e Prenda em projectos de realojamento em condições dignas, assim como a
necessidade de passar a titularidade das residências às
cerca de oito mil pessoas residentes no Zango, Projecto
Morar (Viana) e Sapú (Kilàmba Kiaxi), foi outro assunto
em destaque na reunião.
Os participantes ao encontro analisaram igualmente o
projecto de reabilitação da zona verde do Alvalade
(município da Maianga), assim como o grau de cumprimento dos programas de gestão municipal.
Participaram no encontro, administradores municipais,
directores Provinciais e assessores do Governo da
Província de Luanda.

08.7.15 Um milhão de casas nos
próximos quatro anos
Semanário Angolense 26 De Julho de 2008

No preâmbulo para a sua política habitacional, que coloca
em interface com os serviços comunitários, o partido no
poder começa com uma espécie de «meia culpa»:
reconhece que a escassez de oferta de habitação condigna
e economicamente acessível para a maioria dos
angolanos, associada à pressão demográfica nos principais
centros urbanos do país, em consequência dos movimentos migratórios observados nas últimas décadas,
resultou na profunda degradação das condições de
habitabilidade das cidades, muito particularmente nas
áreas peri-urbanas onde vive a maioria da população.
Mas o MPLA não se fica por aqui: também diz que «a
grave carência habitacional existente e os problemas
sociais decorrentes exigem a conjugação de esforços entre
as forças vivas disponíveis e em condições de intervir na
sua solução».
Mais adiante, enuncia que «o objectivo principal é o de
desenvolver gradualmente um mercado imobiliário
concorrencial, devendo o Estado cuidar do apoio directo
aos grupos vulneráveis, no acesso à habitação a custo
controlado, promover programas específicos de requalificação dos musseques e criar infra-estruturas básicas
de saneamento, abastecimento de água, energia eléctrica,
vias de acesso e investir em programas de equipamentos
sociais saúde, educação».
Para o MPLA, a definição de um programa de
desenvolvimento habitacional integrado deverá permitir
alcançar resultados sustentados a curto, médio e longo
prazo. Nesta conformidade, o modelo estratégico
delineado pelo partido preconiza essencialmente a
consolidação, pelo Estado, do quadro jurídico-

constitucional, a promoção sistemática da urbanização
das reservas fundiárias estatais, onde, de forma segura,
as sociedades imobiliárias, cooperativas de habitação,
famílias organizadas para a autoconstrução e outras
instituições possam implantar projectos imobiliários,
assegurando os mecanismos de mobilização de
poupanças e de acesso ao crédito bonificado para a
sustentabilidade do ciclo económico.
«Considera-se ser de importância relevante os aspectos
relacionados com a legislação sobre o financiamento e
incentivo à habitação, sobre o inquilina to e
arrendamento, fiscalidade e autonomia financeira local»,
declara ainda o MPLA que, por último, diz no seu
preâmbulo que a sua estratégia dá igualmente Importância à adopção de técnicas e tecnologias de
construção adequadas às condições locais, promovendo
preferencialmente o desenvolvimento do sector
produtivo nacional e a capacitação dos quadros locais.

08.7.16 “ Não houve demolição de
residência”
Angolense 26 De Julho de 2008

Segundo o administrador do Kilamba Kiaxi, Francisco
Correia, na área em referência não houve qualquer
demolição de residências, contrariando os populares,
numa altura em que a nossa equipa de reportagem
constatou escombros no bairro e pessoas lamentando
pelas suas casas.
Ainda assim, o administrador insistiu dizendo que o seu
pelouro decidiu apenas limpar uma zona desabitada
para dar lugar alguns projectos de âmbito social.
"Durante a limpeza do terreno as máquinas foram se
deparando com casebres e como se trata de uma zona
reservada para projectos do Estado foram demolidas",
reconheceu, contrariando o seu discurso inicial.
Ao contrário do que dizem os lesados (que a zona foi
entregue a construtora Jardim do Éden para a
edificação de condomínios), Francisco Correia, sem
entrar em detalhes sobre o projecto que será erguido no
local, apenas limitou-se a desmentir a informação.
Na zona é reserva do Estado e ninguém está autorizado
a construir em áreas reservadas", lembrou.
Mais adiante acrescentou que os populares têm
invadido as áreas reservadas na calada da noite,
construindo casas de chapas e até mesmo de bloco.

Militar que procuram apoderar-se de algumas parcelas de
terreno.
Segundo os proprietários, a presença dos militares foi
notada em Dezembro do ano passado, durante a quadra
festiva sob pretexto de garantir a segurança e
tranquilidade na área.
Nunca imaginaram que se tratava de um meio para se
apropriar dos seus terrenos. Mas a verdade é que até
então, os militares não abandonaram o local. A situação
está a piorar e os moradores preocupados com as acções
dos efectivos ali destacados, garantem que a vida nunca
foi a mesma.
Por isso, pedem, numa nota a que o AGORA teve acesso,
a intervenção das autoridades judiciais para dirimir o caso
e seja reposta a legalidade, para se evitar que aconteçam
coisas piores. Nesta terça-feira, 22, segundo a fonte, os
militares terão ameaçado disparar à queima-roupa caso os
populares insistissem a fazer obras no local.
Depois de várias tentativas para se esclarecer a situação, a
Procuradoria Militar exarou um despacho favorável aos
ofendidos, mas de balde. Os ocupantes continuam
irredutíveis. As cartas enviadas à Casa Militar ainda não
mereceram qualquer resposta.
O nome do tenente general Jesus Manuel é apontado
como um dos manda ta dos para negociar com a
população, mas nunca compareceu no local, informação
avançada pelo capitão Rosa identificado como oficial de
justiça, do órgão de apoio à Presidência da República
dirigido pelo general Manuel Hélder Vieira Dias Júnior
"Kopelipa".
Mesmo depois dos comprovativos da fiscalização de Viana, que conferem cedência de terra à população e aponta
excesso de zelo por parte dos ocupantes, os materiais de
construção foram confiscados sob alegação de os
proprietários legais pertencem a UNITA, FLEC e aos
Búfalos.

08.7.18 Demolições continuam no
“Iraque”
Angolense 26 De Julho de 2008

08.7.17 Efectivos da Casa Militar
atormentam moradores da zona
verde em Viana

Tristeza é visível no bairro "Iraque", logo à entrada notase o pouco movimento na "pracinha", que outrora era o
lugar onde os moradores se juntavam para conversarem,
ouvirem música nos seus rádios a pilhas, beberem uma
cerveja e afogarem as mágoas da vida. Hoje, tirando as
três filas de vendedoras, mas ninguém fica lá, visto que os
populares temem perder as suas casas, caso se distraíam.
Muitos abandonaram os trabalhos e passam o dia em
casa, para se prevenirem dos demolidores.

Os moradores da zona verde, em Viana, há mais de seis
meses que vivem atormentados, pelos efectivos da Casa

Mais casas de chapas foram feitas e grande parte das de
blocos foram partidas, em cada ruína de uma antiga casa

Agora 26 De Julho de 2008

de bloco se encontram outras feitas de chapa. As
árvores também foram afectadas pela onda de
demolições, hoje o sol bate mais forte naquela zona. Os
troncos de árvores no chão servem para brinquedo das
crianças, que ainda não percebem o que está a
acontecer no seu arredor.
Procuramos pelo mais velho Cardoso, de 60 anos,
antigo militar que na vez passada conversou connosco,
mas não o encontramos. A casa do velho foi partida.
No seu lugar está uma outra do condomínio Jardim do
Éden.
Ele perdeu a esposa e uma das pernas na guerra,
sustentava os sete filhos com o dinheiro dos rebuçados
e bolachas que vendia numa bancada improvisada na
sua porta. Hoje os vizinhos não sabem do seu
paradeiro. "Ele tinha saído para comprar o seu negócio,
quando regressou encontrou a casa no chão, teve um
enfarte e lhe levaram para o hospital, mas até hoje não
sabemos o que aconteceu com ele, nem com os seus
filhos", contou Teresa Domingos, chorando com as
mãos na cabeça.
Manuel António Alberto, morador daquele bairro, foi
alvejado na cabeça por uma bala de fogo, no ano
passado, quando lutava para preservar a sua casa.
Hoje já está recuperado, mas o seu estado de saúde é
débil. "Fico constantemente doente. Sinto muitas dores
de cabeça. Fui obrigado a dividir os meus filhos pelas
casas das minhas irmãs, porque até hoje não me
indemnizaram por terem partido a minha casa.
Hoje, vivo de favor na casa da minha irmã, mas tenho
fé que a justiça de Deus será feita", manifestou-se
esperançado, mas com uma gota de lágrima no canto
dos olhos.
Lamentou em seguida o facto de seu amigo e vizinho,
que também foi baleado, não ter tido a mesma sorte.
"Hoje ele anda na cadeira de rodas, porque o tiro apanhou-lhe na coluna".
Gilberta Gaspar, na casa dos 20 anos, mora naquele
bairro há dois anos com o seu esposo e quatro-olhos,
vende peixe na pracinha ao lado. A sua casa já foi numerada (00362) e espera ser demolida. Colocou o bebé
nas costas e acompanhou-nos na visita pelo bairro,
enquanto caminhávamos pelos escombros, revelou que
os "demolidores" avisaram-lhe que depois das eleições
vão partir todas as casas e não vão indemnizar
ninguém.
"Os trabalhadores desse condomínio procuraram-me e
queriam pagar-me pela casa de dois quartos, uma sala,
uma cozinha e dois de quartos de banho, a quantia de
dois mil dólares, como não aceitei, ameaçaram que vão
retirar-me daqui à força, sem qualquer indemnização",
lastimou.
Gaspar recordou depois as dificuldades que enfren-

taram quando foram viver no "Iraque", sem escola,
hospitais, água, luz e transporte. "Aqui era como um
deserto. Sofremos muito. Andávamos longas distâncias a
pé, não tínhamos nada, as crianças não estudavam, não
viam televisão, só nos distraiamos ouvindo rádio, mas as
pilhas custavam muito caro. Hoje já temos um colégio
aqui, onde pagámos mensalmente quinhentos kwanzas
para a iniciação. Fizemos a nossa pracinha.
Os táxis já chegam aqui e há um posto médico privado
que está a ser construído. Querem tirar-nos daqui porquê?
Têm tanto dinheiro, porquê que não vão construir noutro
sítio?", interrogou-se.
A nossa interlocutora e mulher corajosa, enfrentou
tiroteios, para defender o vizinho que discutia com os
demolidores que tentavam partir a sua casa. "No dia 13 de
Junho do corrente ano, o meu vizinho discutia com os
"demolidores" (trabalhadores do Jardim do Éden e
agentes da Polícia) que tentavam destruir a sua segunda
casa, como ele já havia perdido a primeira, decidi ir ajudálo e meti-me na discussão.
A confusão era muita e as pessoas se aproximavam ao
mesmo tempo que, os trabalhadores do condomínio
começaram a fazer disparos, um das balas roçou no meu
ombro e quase atingia o bebé que estava nas costas",
contou.
Disse depois que naquele dia a confusão só parou quando
apareceram outros agentes da polícia na zona. Jacinto
Kaliango, segurança de uma empresa privada e morador
do bairro "Iraque", juntou-se a nós para contar a sua
história. A sua casa foi partida no dia 23 de Setembro do
ano passado, actualmente vive numa de chapa.
"Eles chegaram às cinco horas da manhã, já não me
encontraram, porque sou obrigado a sair de casa às
quatro, para chegar cedo ao serviço. A minha mãe, a esposa e os meus cinco filhos ainda estavam a dormir,
quando de repente ouviram o barulho do muro do quintal
a ser partido. O susto fez com que a minha mãe contraísse um enfarte.
Enquanto as pessoas estavam preocupadas com ela, os
"demolidores" aproveitaram para derrubar toda a residência. Quando cheguei nada mais se aproveitava, nem
as mobílias, até a porta e as janelas foram levadas",
lamentou.

AGOSTO 2008
08.8.1 O Zango que salvou cidadãos
Jornal de Angola 1 De Agosto de 2008

Os moradores do bairro do Zango têm nas suas casas
água e luz. As crianças frequentam as escolas. Há centros

de saúde e esquadras policiais. Quem ontem vivia nas
barrocas, hoje habita um espaço com qualidade de vida.
Nos primeiros seis anos da paz, uma das principais
prioridades do Governo tem sido o realojamento de
pessoas que vivem em zonas de risco. Milhares de
famílias que viviam nas zonas da Boavista, Samba e outras, foram realojadas nos projectos de emergência
habitacional do Zango, Luanda Sul, Cacuaco e Sapú 2.
O bairro Zango, localizado a 60 quilómetros de
Luanda, foi inicialmente concebido para albergar sete
mil famílias residentes em condições de alto risco no
bairro da Boavista, evitando que milhares de pessoas
continuem sempre a morrer em épocas chuvosas
devido ao desmoronamento de terras.
Passados seis anos de paz, a zona habitacional
constituída pelos bairros Zango 1,2,3 e 4, conta com
cerca de 13 mil habitações, algumas em fase de
conclusão.
Vivendo em melhores condições
São 16 horas. A comuna do Zango regista um
movimento frenético de pessoas e carros. Logo à
entrada daquela comuna são visíveis os primeiros sinais
de uma zona que cresce longe dos problemas mais prementes da grande cidade de Luanda.
Residente há dois anos no Zango, Joana Alfredo disse à
nossa reportagem que vive hoje em melhores condições do que aquelas em que se encontrava quando
residia nas barrocas da Boavista. "Aqui, eu e os meus
f11hos vivemos em segurança, não precisamos de
preocupar-nos com a chuva. Nas barrocas da Boavista,
sempre que chovia, as nossas casas eram levadas pelas
águas", lembrou.
Joana, que por altura da nossa reportagem se
encontrava a lavar roupa, explicou que há mais de um
mês que o bairro do Zango não tem problemas de água
canalizada. "Antes a " água era fornecida por camiões
cisternas, depois através de chafarizes. Há mais de um
mês começou a beneficiar de água canalizada nas
nossas próprias casas", disse.
"Os nossos filhos têm escolas"
No quintal da casa, Miguel, marido de Joana Alfredo,
montou uma oficina de bate-chapa. Acompanhado do
jovem Luís, seu ajudante, Miguel primeiro não quis
falar à nossa reportagem, mas depois de muita insistência conseguimos dele palavras. "Não tenho
nenhum motivo de queixa. Este é um bairro calmo. Temos escolas para os nossos filhos estudarem, centros
de saúde e outras infra-estruturas sociais", contou,
sublinhando que todas as famílias que foram retiradas
das barrocas da Boa" vista receberam as suas
residências.
"Posso afirmar, com toda a certeza, que todos os que
saímos da Boavista recebemos as nossas casas. Por isso,
ninguém pode vir reclamar que o Governo não deu

residência", esclareceu, acrescentando que o bairro do
Zango, para além da água canalizada, já beneficia de
energia eléctrica. "Algumas zonas do bairro já têm energia
e acredito que até ao final deste ano todo o Zango terá",
assegurou.
Ao lado da residência do casal Miguel e Joana Alfredo,
vive a senhora Maria Augusta, 40 anos, natural do
Kwanza-Sul e residente em Luanda há 10 anos. Mãe de
seis filhos, dois dos quais já falecidos, Maria Augusta
reside no Zango há 5 anos, para onde foi levada depois de
ser posta a salvo das barrocas da Boavista.
Ladeada dos filhos e de alguns vizinhos curiosos, Maria
Augusta disse que se sente orgulhosa por hoje poder viver
numa casa com melhores condições de habitabilidade.
"Antes vivia numa casa sem as mínimas condições para
viver. Hoje sinto-me orgulhosa por ter uma casa com três
quartos, sala, cozinha, casa de banho e quintal, só para
mim e a minha família", afirmou.
Questionada se pensa, algum dia, voltar para a sua terra
natal, Maria, peremptória, responde que não ter condições
financeiras para pagar a.passagem. Além disso, não deixou
nada no
Kwanza-Sul que a possa fazer regressar. "Aqui em
Luanda já tenho casa, os meus filhos estão a estudar e têm
muitas possibilidades de progredir na vida. Tenho
condições aqui em Luanda que acho que a minha
província não tem".
"Temos quase tudo"
Também do Kwanza-Sul, encontrámos Joaquina Luís.
Reside na capital há 15 anos, quatro dos quais no Zango.
Ex-moradora da Boavista, Joaquina Luís vive com o filho
de 2·1 anos e a cunhada. Lamenta o facto de a sua casa
ainda não receber energia eléctrica. Mostra-se ansiosa de
que chegue a sua vez.
"O Governo está a trabalhar no sentido de melhorar as
nossas condições de vida. Aqui no Zango, posso
considerar, temos quase tudo o que precisamos para
viver. Temos escolas, mercados, centros de saúde e outras
infra-estruturas", disse, acrescentando que "quanto à
questão da energia eléctrica, devo dizer que algumas casas
já têm. Infelizmente a minha ainda não, mas penso que
isto é um processo e que, brevemente, todos os
habitantes deste bairro poderão beneficiar".
"Aquelas pessoas estavam erradas"
O nosso passeio pelas ruas do Zango continua e vamos
encontrar as irmãs Antónia e Olívia Alberto Tchingueja.
A primeira nasceu em Saurimo, a segunda em Luanda.
De estatura baixa e corpo franzino, Antónia, 20 anos, é
mãe de três filhos. Saiu de Saurimo com nove anos,
quando os pais decidiram viver, em Luanda.
Em Luanda, Antónia e a família moraram primeiro no
bairro Sambizanga. Mais tarde mudaram-se para a
Boavista. Lá permaneceram até 2004, altura em que a
família foi retirada de lá por causa dos desmoronamentos

de terra.
"Lembro-me que a nossa casa foi levada pelas chuvas e
estávamos ao relento, quando a minha família foi
contemplada com uma casa no Zango", contou. Inicialmente ficou apreensiva quanto às condições que iria
encontrar no novo bairro.

rondará os 5,000 dólares por metro quadrado, atirando
assim o valor dos apartamentos para entre os 250 mil
dólares e os 1,07 milhões.
A construção vai arrancar em Setembro, devendo estar
concluída dentro de dois anos. "A ideia é transpor para lá
o que fazemos em Portugal.

"Quando disseram que tínhamos de ir para o Zango
não gostámos. Havia muitas pessoas que diziam que o
bairro não tinha condições.

Queremos estar em Angola por algum tempo", afirmou
Romanholo, que se manifestou interessado em explorar
oportunidades de investimento nos arredores da capital.

Felizmente pudemos constatar que aquelas pessoas
estavam erradas, pois o que aqui encontrámos é melhor
do que aquilo que tínhamos na Boavista", explicou.

No centro de Luanda, lamenta, é hoje cada vez mais
difícil encontrar terrenos para construção a preços
comportáveis para promotores de média dimensão, como
é o caso da Bascol.

Vitória Chilombo quer um grande hospital
Enrolada em panos, por causa do frio que se fazia
sentir, Vitória Chilombo, oriunda do Bié, preparava, em
companhia da filha Joana Epalanga, gelado de múkua
para vender. Meio envergonhado com os flashes da
máquina fotográfica, Vitória Chilombo disse que vive
em Luanda há 23 anos. No Zango está desde 2004.
"Também vivi muito tempo na Boavista. Aqui no
Zango, os filhos estudam e temos água e luz".
Mãe de cinco filhos, Vitória Chilombo diz que o Zango
"precisa de um grande hospital" para impedir que os
doentes recorram ao hospital Ana Paula, em Viana.
"O que o Zango precisa é de um grande hospital. Estes
centros de saúde não têm capacidade para atender
todos doentes do Zango. Por isso, peço ao Governo
para que rapidamente mande construir uma unidade
hospitalar apetrechada com meios técnicos e pessoal
para prestar uma boa assistência médicomedicamentosa."

08.8.2 Lusa Bascol investe ataca
imobiliária
Folha 8 2 De Agosto de 2008

A Bascol vai investir cerca de 137 milhões de euros, em
parceria
com
investidores
angolanos,
em
empreendimentos imobiliários em Angola até 2011,
informou o director internacional da empresa, Ricardo
Romanholo.
O mais vultuoso dos projectos, adiantou o responsável
pelos negócios internacionais da Bascol, é um
condomínio de "alto luxo", com uma área total de 46
mil metros quadrados, um investimento de 120 milhões
de dólares, "Será claramente uma aposta na qualidade
do produto, com condições de conforto – térmico,
acústico", – ao nível de tudo o que estamos habituados
a fazer em Portugal", disse o arquitecto de origem
brasileira.
Além de apartamentos com uma área entre os 50 e os
215 metros quadrados, o condomínio incluirá zonas de
escritório, de comércio e de lazer (piscina, ginásio, spa,
creche, entre outros equipamentos). O preço, referiu,

Para o bairro do Golf, entre a Talatona e "Nova Vida",
onde recentemente foi inaugurado o Hospital da Divina
Providência, está a ser projectado um empreendimento de
habitação e comércio vocacionado para a classe média,
com vários equipamentos complementares, como ginásio
e creche.
São 41 mil metros quadrados, com plano de pormenor
aprovado e cujo pedido de licenciamento deverá dar
entrada no início de 2009.
O investimento de 60 milhões de dólares deverá arrancar
no próximo ano, prevendo-se um prazo de construção de
dois anos. Já no final do próximo ano deverá estar
operacional um "retail park" composto por nove
armazéns, todos em condomínio fechado, na zona da
Camama.
Destinado a pequenas indústrias e distribuidores, este
projecto num formato novo para a Luanda deverá
representar um investimento de nove milhões de dólares,
referiu Romanholo.
Outros 16 milhões de euros deverão ser investidos num
centro comercial a céu aberto na zona da Nova Vida, que
inclui também edifícios de habitação, um projecto que
aguarda licenciamento.
A promotora imobiliária continua à procura de terrenos
na capital, principalmente para implantar escritórios, mas
assume que consegui-los, actualmente, "é um problema",
devido à elevada procura que elevou os preços a níveis
nunca antes vistos.

08.8.3 Empresa mineira expropria
terra de autóctones pior que os
colonos
Folha 8 2 De Agosto de 2008

Desde 2004, a situação dos direitos humanos na bacia do
Cuango, no nordeste de Angola é caracterizada por
abusos sistemáticos. Esses abusos são derivados da
exploração aluvial de diamantes e dos conflitos de
interesse entre a indústria mineira e o garimpo.

A informação prestada no presente relatório, assim
como o conhecimento e a experiência por mim
recolhidos, são produto do trabalho árduo e corajoso
de um grupo de voluntários da Lunda-Norte, em
particular da vila de Cafunfo, com quem temos o
privilégio de colaborar nos últimos quatro anos.
De acordo com a informação divulgada pelo director
técnico da ITM-Mining, André Machin, ao Weekly
Mining On-line, a província da Lunda-Norte assenta
sobre a Formação de Calonda considerada, por
especialistas, como "o maior depósito de diamantes do
mundo (...)". Outrossim, a região produz gemas da
mais alta qualidade.
Para 2008, Angola prevê tornar-se no quarto maior
produtor mundial de diamantes, com uma produção
estimada em 10 milhões de quilates e receitas no valor
de 1,4 bilhões de dólares americanos. O impressionante
crescimento do sector deve-se, quase exclusivamente,
às reservas diamantíferas das províncias da LundaNorte e Sul.
Todas as maiores operações mineiras, do sector, estão
concentradas nessa região de mais de 180,000 km.
Contudo, para a maioria da população residente nas
Lundas, os diamantes são uma praga. O recurso que
deveria melhorar as suas vidas contribui para a sua
miséria.
Durante o último ano, dedicamos particular atenção à
nova tendência de violações, cometidas de forma
persistente pela Sociedade Mineira do Cuango, cujas
operações mineiras são geri das pela empresa britânica
ITM-Mining. A SMC é uma empresa de capitais mistos,
incluindo a ITM-Mining, com 50% das acções,
enquanto a Endiama, a empresa pública angolana,
detém 35% da sociedade e a Lumanhe, uma empresa
formada por generais das Forças Armadas Angolanas
(FAA), conserva 15% do capital. Os sócios da
Lumanhe incluem dois ex-Chefes do Estado-maior das
FAA, General João de Matos e General Armando da
Cruz Neto; o actual Chefe da Divisão de Informação,
General Adriano Mackenzie; o Inspector-Geral do
Estado-Maior, General Carlos Alberto Hendrick Vaal
da Silva; e os irmãos General Luís Faceira e General
António Faceira, que respectivamente comandaram o
exército e os comandos em tempo de guerra.
A nova vaga de violência consiste na imposição da
fome entre as comunidades que, tradicionalmente,
sempre praticaram a agricultura de subsistência. Na
área de Cafunfo, Cuango, a SMC, procede à destruição
das lavras à noite, como regra geral, e sem aviso prévio.
A empresa realiza, após essa acção, medições arbitrárias
das áreas arrasadas para determinar quanto deve pagar
aos camponeses.
Essa prática está a causar a fome a milhares de pessoas
enquanto a SMC expande a sua concessão. A concessão
atribuída à SMC cobre uma área de 3,000 km, dos

7,000 km_ que constituem o município do Cuango. Em
2007, a SMC teve uma produção de 340,002 quilates de
diamantes, mas a empresa não anuncia o valor financeiro
arrecadado com as vendas.
De acordo com a pesquisa, a SMC tem pago, aos
camponeses, uma compensação definitiva de USD 0.25
(Kz 17.5, dezassete kwanzas e cinquenta lweis, menos de
vinte kwanzas) por metro quadrado de terra expropriada uma quantia insuficiente sequer para comprar um pão
pequeno, no mercado local. Ademais, só após uma série
de protestos, por parte dos camponeses, a SMC
aumentou o valor da compensação para os actuais USD
0.25 (vinte e cinco cêntimos). Antes, pagava muito menos
e de forma aleatória. Mais grave ainda, a empresa não
oferece qualquer compensação pela destruição das
colheitas.
A bacia do Cuango, localizada no município do Cuango,
mantém-se sobre o controlo efectivo de três concessões
mineiras, nomeadamente a Sociedade de Desenvolvimento Mineiro (SDM), o Projecto Luminas, e a SMC.
Essas concessões incorporam os 7,000 km_ do
município, incluindo aldeias, lavras, estradas públicas,
pontes e acesso público aos rios. O município tem 30 rios
e riachos e uma população estimada em mais de 100,000
pessoas.
Este trabalho está dividido em três vectores principais. O
primeiro examina o regime jurídico que permite tanto o
governo angolano como as empresas diamantíferas a
operar, de forma arbitrária, nas Lundas. O estudo esmiúça
o quadro legal e demonstra como o Estado de direito é
pisoteado a bel-prazer, e como o governo actua em
oposição aos direitos dos cidadãos.
Em essência, o trabalho questiona o porquê da existência
de um regime legal exclusivo para as Lundas, o que a
aparta do resto do país.

08.8.4 Revolução agrícola no meio
rural
Angolense 2 De Agosto de 2008

Ainda atormentadas face aos fenómenos naturais que
reduziram as áreas de produção agrícola, há sensivelmente
cinco meses, as autoridades da província de Benguela começaram já a arrumar a casa para o Programa de Desenvolvimento Rural Integrado, cujas acções beneficiarão
cerca de cinquenta localidades em toda a extensão da
província.
Assente na construção das chamadas aldeias rurais, o
Programa de Desenvolvimento Integrado apresenta um
forte pendor para actividades agro-pecuárias, às quais se
acrescem serviços nos domínios da educação, saúde,
saneamento, energia e água.
Tal como temos vindo a fazer referência, esta iniciativa de
subordinação central resulta do desenvolvimento da
agricultura e da pecuária no meio rural, assim como da

construção de escolas, centros de saúde e outros
serviços socialmente úteis.
Com quatro localidades definidas como áreas para a
experiência piloto, nomeadamente Canjala (Lobito),
Caimbambo, Cubal e Ganda, Benguela constitui o
ponto de partida da segunda fase deste Programa
Integrado, que contempla outras oito províncias.
Lançada há cerca de dois anos, a primeira etapa
beneficia perto de setecentos e cinquenta mil famílias,
sendo que a meta é atingir a cifra de um milhão e 100
mil.

08.8.6 Programa de fomento
habitacional é intensificado em todo
o país
Jornal de Angola 6 De Agosto de 2008

O Governo angolano vai, a partir de 2009, intensificar um
programa de distribuição e apoio à autoconstrução e
reabilitação de habitações e infra-estruturas básicas,
informou ontem, em Luanda, o ministro do Urbanismo e
Ambiente, Diekumpuna Sita José.

Outro dado a reter é que cada uma das primeiras vinte
aldeias previstas para Benguela contará com cinquenta
casas, conforme ficou patente aquando da visita, há
uma semana, da vice-ministra da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural, Filomena Delgado.

Em conferência de imprensa sobre a "Constituição de
reservas fundiárias para o fomento da habitação social de
interesse social", o governante disse que o programa
enquadra-se no âmbito do projecto integrado do Governo, visando a urbanização e regularização fundiária de
áreas carentes, nas zonas rurais e urbanas, com o objectivo de melhorar o nível habitacional dos angolanos.

De acordo com a governante angolana, a agricultura
inclui, além da produção, aspectos ligados à formação
dos agricultores, novas técnicas de irrigação,
escoamento e comercialização, este último o principal
problema.

"Com a implementação deste projecto, o Governo
pretende, até 20 12, a criação de unidades habitacionais a
custos controlados em operações de loteamento e obras
destinadas às famílias de renda média e baixa, através de
regime de acesso diversificado", frisou.

"Um outro eixo fundamental tem a ver com a fixação
da população que, por inerência da guerra, esteve
deslocada. Estamos a fazer o ordenamento rural,
garantindo todos os equipamentos sociais necessários",
frisou. Refira-se que o Governo de Benguela formou já
seis autoridades tradicionais em matéria de
"Desenvolvimento e Reordenamento de Terras", tendo
em atenção o seu Programa de Requalificação do
Gado. A pensar numa temporada diferente da última,
marcada por estiagem, excesso de chuvas e pelo
aparecimento da "maldita" lagarta, a Agricultura
começou já a preparar a campanha agrícola 2008/09,
no decurso da qual serão distribuídas várias centenas de
toneladas de sementes.

De acordo com ele, está em andamento o processo de
asseguramento de condições legais, institucionais e
financeiras necessárias para que todas as famílias tenham
paulatinamente condições de alojamento.

08.8.5 Mais habitação, melhor
qualidade de vida
Jornal de Angola 5 De Agosto de 2008

O Conselho da Província de Luanda reunido sob
orientação da Governadora Francisca do Espírito
Santo, serviu para fazer a apresentação dos projectos de
habitação social, o balanço de implementação do programa de melhorias de oferta dos serviços sociais básicos a população e avaliar o grau de cumprimento dos
programas de gestão municipais.
Foram apresentados, também, os projectos de
requalificação de alguns bairros da capital, que visam
proporcionar aos jovens maiores oportunidades de
habitação e combater os preços especulativos no mercado imobiliário.

Diekumpuna Sita José informou que o processo de
constituição sistemática de reservas fundiárias destinadas
à promoção de habitação social para atender as
necessidades das famílias de renda média e baixa teve início há um ano em todo o país e foram identificadas, até
agora, 30 mil hectares de terras urbanizáveis.
O ministro defende que a oferta de moradia adequada
para todos exige medidas não somente do Governo, mas
também de todos os sectores da sociedade, com destaque
para o privado.
Sobre as famílias que vivem em condições de alojamento
devido às chuvas dos últimos dois anos, Diekumpuna Sita
José esclareceu que a solução financeira já foi enquadrada
e que actualmente está a ser feito o levantamento do
número de famílias que se encontra nestas condições.

08.8.7 Construção de casas para
jovens na província de Malange
Jornal de Angola 7 De Agosto de 2008

Noventa e duas residências para jovens, dos tipos T2 e
T3, serão construídas, este ano, na cidade de Malange,
pelo Ministério da Juventude e Desportos, no âmbito do
seu programa "Angola Jovem", que visa proporcionar
uma vida condigna a esta classe etária.
Em declarações à Angop, o director provincial da
Juventude e Desportos, Francisco Inock, disse que das

100 residências previstas foram reduzidas para 92 casas
devido a insuficiência de verbas.
O responsável fez saber que ao nível da província de
Malange, o governo local cedeu já o terreno, localizado
na periferia do bairro da katepa, ao longo da estrada
que da acesso ao município de Cangandala.
Segundo disse, em Malange, o arranque das obras está
para breve, uma vez que a empresa que vai executar a
construção das casas enviou já os técnicos para fazerem
os trabalhos de topografia e estudos do terreno.
Francisco Inock adiantou que as residências poderão
custar no mínimo 35 mil dólares norte-americanos, a
serem pagos num período de 10a 15 anos.
Segundo o responsável, para um jovem se habilitar a
uma residência, serão feitas rifas e selecção de pessoal,
tendo em conta o numero de residências.

08.8.8 Lotes do Prenda serão
requalificados
Jornal de Angola 7 De Agosto de 2008

Os lotes do bairro Prenda, no município da Maianga,
serão requalificados, e não demolidos, como por lapso
indicava um despacho da ANGOP publicado na nossa
edição de ontem.
O director do Instituto de Planificação e Gestão Urbana de Luanda, arquitecto Hélder José, anunciou
terça-feira a elaboração de um projecto de renovação
urbana dos lotes do Prenda baseado na requalificação
da zona, já que a má utilização dos edifícios está a
colocar os moradores em risco.
O arquitecto precisou que o Governo Provincial de
Luanda propôs uma parceria privada para a renovação
urbana os lotes do Prenda, adiantando que na altura da
apresentação da proposta teve-se em conta o desejo o
da população, considerada parte fundamental e
inclusiva do projecto.
"Todos os moradores que pretenderem participar e
fazer parte do projecto vão ter as regras de como
participar. Já os que não quiserem fazer parte deste
programa saberão que mecanismos usar para os protocolos de relocalização", explicou.
Segundo o responsável do IPGUL, a relocalização será
feita no eixo onde foi erguido o condomínio dos
Cajueiros, na estrada Camama Viana, área onde estão a
ser erguidos edifícios de até quatro andares para alojar a
população que vier a entrar em acordo com o
promotor imobiliário sobre a relocalização.
O director do Instituto de Planificação e Gestão
Urbana de Luanda informou que outro projecto, que
terá início no próximo ano, denominado Baixa Prenda,
está concebido para uma área entre a Comandante

Argueles, Avenida Revolução de Outubro e a Estrada da
Samba, explicando que aquela área, situada por trás da
Clínica do Prenda, é uma zona degradada da cidade de
Luanda do ponto de vista da estrutura urbana, sendo por
isso necessário ser intervencionada.
O Governo de Luanda tem estado a trabalhar com um
promotor imobiliário privado no sentido de construir um
projecto no âmbito do Programa de Requalificação que
não só tenha em conta a população ali existente, como
também defina uma recolocação em outras zonas sem
transtornos.
.
O responsável afirmou que foram definidos os espaços ao
longo da via da Samba e na zona do Projecto Nova Vida
para fazer a transferência de algumas populações.
"Aqueles moradores que aderirem o projecto poderão
fazer parte daquilo que será construído, pois vão ser
integrados no próprio projecto em si", assegurou o
director do Instituto de Planificação e Gestão Urbana de
Luanda.

08.8.9 Corimba um futuro promissor
Semanário Factual 8 De Agosto de 2008

Daí a corruptela de corais + marimba, o que originou o
termo Corimba. E este bairro destaca-se pelo seu desenvolvimento "a olho nu", embora também se veja que nem
tudo que brilha seja ouro, pois para além de edifícios e de
vivendas sumptuosas em alvenaria, também existem em
maior número casas de blocos de cimento e cobertas de
zinco, sem ordenamento, com ruelas e becos, onde vive
gente menos favorecida, na sua maioria pescadores.
E esta contradição leva as pessoas a questionarem quando
será que toda a Carimba venha a ter beleza, quando o seu
mar propicia lindas praias que se enchem de gente endinheirada em tempo de calor. Mas é uma contradição apenas paisagística, porque todos vão sair a ganhar com
novas rodovias, novos edifícios em construção e com
iluminação pública permanente. Porém, toma-se
necessário que as autoridades, em particular as do
município da Samba, façam o ordenamento da Corimba
para que a zona venha a atrair mais turistas e com isso o
incentivo ao turismo.
ARRUAMENTOS
Pela Corimba passa a estrada que leva ao Benfica, ao
Morro Bento e segue com destino à província do
Kwanza-Sul, sendo tão movimentada diariamente, com
centenas de viaturas de todo o tipo nos sentidos
ascendente e descendente, carregadas com víveres para
abastecer os mercados de Luanda, ou para levar da capital
angolana para o litoral bens diversos.
"Esta estrada é um mimo, mas o mesmo não se pode
dizer das ruelas do bairro da Corimba, onde os
pescadores vivem em casas em que só têm nome",
afirmaram ao Factual João Tinamona e Adérito Zau,
moradores da Corimba sentados na berma da estrada a

apreciarem as obras na vala de drenagem.
Para eles, a vala de drenagem vem solucionar um
problema grave das águas pluviais que afectavam os
moradores do bairro, o que é um alívio actualmente,
como referiram.
Na verdade, as elevações no bairro da Corimba são
também uma vantagem, pois as águas pluviais descem
velozes para o mar e nem sempre atingem as casas dos
pescadores e de outras gentes. Mas, consequentemente,
inundam as ruelas e becos, tomando-se intransitáveis
para os peões.
ENERGIA ELÉCTRICA
Embora pareça dispersa, a rede eléctrica abrange todo
o bairro da Corimba, dando à noite a sensação de que o
espaço é uma feira, com um verde reluzente, com
iluminação abundante e com casas iluminadas, pesem
os "buracos" no meio de tanta energia eléctrica.
"De facto, a luz eléctrica não constitui problema, a
EDEL trabalha e assiste quase que diariamente a rede,
pois a linha vai até ao Futungo de Belas, antiga residência do Presidente José Eduardo do Santos", referiram ao F actual moradores com ar de felizes,
observando tractores a escavarem a terra, preparando
caminhos para reconstrução do bairro da Corimba.
E para provar isso, os moradores confirmaram que os
trabalhos prosseguem mesmo durante a noite para
acelerar a actividade visando melhorar o aspecto da
zona, toda iluminada.
O Factual contactou a comissão de moradores, tendo
ela confirmado que a Corimba vai mudar de figura, a
julgar pelos projectos do governo provincial de Luanda
para requalificação da área.
"E isto está a acontecer mesmo, é visível, as ruas vão
ser mexidas e aí, então, a vida vai mudar", acrescentou
Antoninho Cambiete, membro da comissão de
moradores.
Quanto às ruas, o Factual abordou também pescadores
que disseram saber dos projectos do Governo
Provincial, mostrando-se contentes porque se as ruelas
da Corimba forem melhoradas será facilitado o tráfego
e a sua renda será maior, frisaram.
ÁGUA POTÁVEL
Sendo habitada, a zona da Carimba também beneficia
de água canalizada, pois o facto de ter edifícios imponentes justifica tal razão.
Segundo habitantes, a Carimba, pela sua grande
dimensão, tem áreas abastecidas com água potável, mas
também há gente sem o precioso líquido,
nomeadamente aquela cujas casas não obedeceram a
qualquer plano director.
Porém, projectos da EPAL para alargar a rede de água

potável estão em curso no âmbito dos investimentos
públicos e com certeza a Carimba está integrada no
programa do Governo angolano. "Estamos tranquilos, o
progresso vai chegar aqui, e quanto à água potável, ela
será também tida em conta no programa", afirmou ao
Factual o motorista Vicente Adão, na altura no tractor
com o cilindro a compactar uma rua da Carimba.
Como ele, muitos dos moradores, curiosos, falaram sobre
a beleza futura do seu bairro, quando servir a todos sem
discriminação.
SAÚDE
Hospitais de referência o bairro da Carimba não tem,
sendo vistos apenas alguns postos médicos privados, que,
na medida do possível, servem sanitariamente a população local que, segundo fontes, ronda as 25 mil pessoas.
Pela sua dimensão, impõe-se a necessidade da criação de
hospitais, porque, para os habitantes, o tratamento de um
doente é um transtorno, já que as unidades sanitárias se
situam longe do bairro e sem transporte a situação piora.
"Tem razão, é difícil a questão dos hospitais. Se a pessoa
adoecer e estiver grave, fica complicado levá-la ao
hospital. Aqui só temos postos médicos", referiu a idosa
Francisca Katende, acabada de chegar, cansada, do hospital do Prenda onde levou um neto afectado pelo
paludismo.
"Filho, kaná, vim longe, não falo", afirmou a velha, mas,
dada à insistência do jornalista, ela confirmou que saiu da
Corimba às 09 horas da manhã e só foi atendida por volta
das 15 horas, e o transporte para voltar foi difícil.
Por isso, a velha Francisca Katende afirmou igualmente
ser preciso que se criem hospitais na Corimba, de modo a
facilitar a vida das pessoas em caso de doença.
DELINQUÊNCIA
De crimes o Factual não confirmou a existência, mas, na
voz dos moradores, a Corimba é calma, tanto que se pode
parar o carro à noite na estrada ou ficar na praia até tarde
e não ser agredido por delinquentes. Aliás, jovens
afirmaram que devido à configuração do bairro não há
sítios para os meliantes fugirem, porque seriam logo
apanhados e levados para os postos da polícia.
Também a iluminação afasta os malfeitores e se por acaso
tentarem chegar à casa de um pescador, o pescado será o
próprio delinquente.
"E quase impossível existirem bandidos na Corimba,
podem aparecer e até roubar mas, se forem apanhados o
seu fim é triste", afirmou o pescador João Manuel que,
com colegas, puxava da praia uma rede cheia de peixe
apanhado na noite anterior.
"Isso é um trabalho duro, e quem vier roubar e melhor
fugir, senão…, avisou o pescador, enquanto puxava as
redes.
O Factual abordou um agente da polícia que na altura

fazia um giro na estrada principal, tendo este dito
apenas que os malfeitores são alguns motoristas que,
por má condução, atropelam peões e depois os
abandonam na estrada sem os socorrer.
"Agora, bandidos como tal não tenho conhecimento,
porque se os houvesse já se saberia", afirmou o agente
policial, para quem os delinquentes preferem os
aglomerados onde supõem existirem bens para roubar,
"mas aqui, nada há para levar. Por isso afastam-se,
também por saberem que a polícia está atenta e
neutraliza quem se atrever em tirar a tranquilidade dos
moradores da Corimba", advertiu o polícia, que disse
chamar-se Adelino Pedro.

08.8.10 Zona Verde e lotes do
Prenda terão nova imagem
Jornal de Angola 8 De Agosto de 2008

Dentro de aproximadamente 20 dias a Zona Verde do
Alvalade começa a beneficiar de obras de recuperação.
O objectivo é voltar a "dar vida" àquela zona que há
muito está votada ao abandono.
Orçada em 4 milhões de Dólares Americanos, o
projecto estará a cargo de uma construtora brasileira
que tem mais alguns dias para concentrar os seus meios
e dar arranque às obras naquela zona.
Para além de locais de lazer, a Zona Verde poderá
incluir outros espaços de interesse social. A maquete do
projecto será apresentada nos dias que antecedem o seu
arranque. As garantias são do administrador da
Maianga, Manuel Marta, que falou em oito meses para a
conclusão da empreitada.
Outros projectos à volta do município incluem a
requalificação de algumas bairros daquela parcela de
Luanda, que está a ser estudada pelo Gabinete Técnico
de Obras Púbicas, encabeçado pelo vice-ministro das
Obras Públicas, Joanes André Zonas.
As requalificações em vista incluem ainda um projecto
privado que quer aproveitar a zona dos lotes, no bairro
do Prenda. Sem avançar mais dados concretos sobre as
características da intervenção, o administrador do
município da Maianga informou que já viu a maquete
deste projecto que está sob tutela de instâncias
superiores, e que vai requalificar a zona do Prenda,
junto do Governo Provincial de Luanda.
Para além desses investimentos, cujos valores não
foram divulgados, mais oito milhões de dólares serão
investidos em projectos sociais em todo o município,
entre os quais se destaca a construção das instalações
da Administração Comunal do Prenda, no Morro da
Luz.
Ainda no bairro do Prenda está prevista a construção
de um Centro Cultural que vai servir não só os
moradores daquele bairro, mas também os munícipes

das Maianga. Esta estrutura facilitará uma diversidade de
serviços culturais direccionados para o público.
O abastecimento de energia eléctrica, um sério problema
ainda, "será melhorado", diz Manuel Marta, com: a
construção de sete postos de transformação de energia
eléctrica (PI"s). Cada PI' tem capacidade para abastecer
500 casas, aumentando em mais três mil e quinhentas as
habitações do município que beneficiam de corrente
eléctrica.
Já no capítulo do abastecimento de água potável, nove
chafarizes serão implantados em zonas onde as torneiras
já começaram a ser reparadas.
As operações começaram nas principais ruas do bairro
prenda, pela mão da certag, que está a efectuar operações
de reparação e substituição das linhas técnicas do sistema
de saneamento básico.
O bairro do catintom, que há muito tem vindo a apelar a
uma maior tenção da Administração Municipal da
Maianga, vai ser beneficiado com a construção de uma
escola com doze salas e um centro de formação. Quando
concluída a construção de uma bomba de abastecimento
de combustível e do restaurante a ela anexado, o bairro
contará com 20 novos postos de trabalho.
Um cheirinho destes investimentos será lançado hoje com
a abertura de três balneários públicos no largo das
Escolas, entre o Largo da Independência e o Largo das
Heroínas. A primeira fase dos restantes projectos em
carteira deverá terminar na primeira quinzena de Setembro. A conclusão definitiva deverá acontecer, no máximo,
até Março de 2009.
Torres do Prenda serão demolidas
Um novo projecto para os edifícios do Prenda, na
conhecida zona dos lotes, implicará a evacuação dos
moradores para o eixo Camama/Viana, onde foi erguido
o Condomínio dos Cajueiros e começam a despontar
edifícios com quatro andares para alojar a população.
O director do Instituto de Planeamento e Gestão Urbana
de Luanda (IPGUL), Hélder José, dá conta de um outro
projecto de requalificação que será efectuada na zona
chamada "Baixa Prenda", será implementado na zona
localizada entre a Comandante Argueles, Avenida Revolução de Outubro e a estrada da Samba.
O director do IPGUL garantiu que “os moradores que
aderirem ao projecto terão uma nova casa”. Alguns
prédios da zona dos lotes, no Prenda, estão entre os
edifícios mais altos daquele bairro e foram construídos na
década de 60.
Há muito tempo que não sofrem qualquer tipo de
manutenção, o que os deixa vulneráveis. Lixo, águas mal
cheirosas e escadas sem protecção são algumas das
imagens que se captam no interior e exterior das torres.
E.G.

08.8.11 Camuxiba Desolação é a
razão de ser
Semanário Factual 15 De Agosto de 2008

E neste quadro os habitantes da Camuxiba lutam para
sobreviver, temendo pelas suas casas e vidas, já que do
mar sai o peixe que alimenta toda uma cidade.
No tempo seco, as ruas da Camuxiba, arenosas, ficam
pedregosas, sem nível, a salitre salta à vista e córregos
de água salgada podre salientam-se na acalmia pósinundação.
E é este o “drama” que o Factual traz nesta edição,
“escalpelizando” o bairro cuja existência assenta na
pesca.
ÁGUA POTÁVEL
Sendo um bairro que confina com o mar, a Camuxiba
tem água canalizada do tempo colonial, já que antes os
pescadores coloniais edificaram as suas casas próximo
da orla marítima, para facilitar o seu trabalho.
Daí o admirar-se com o facto de haver água nas casas
da Camuxiba, pese a razão de, ao longo do tempo,
terem "nascido " outras habitações de tipo precário,
algumas já soterradas pela areia que cresce dia-após-dia.
"Por acaso, é verdade na Camuxiba vivemos mal, o
problema são as calema mas há água nas casas, alias a
prova é que a palavra sede não existe aqui”, referiu o
pescador Adão Nascimento, de 50 anos, sentado na
areia a consertar redes para uma nova jornada durante a
noite.
Passantes pela Camuxiba afirmam ao Factual que,
contrariamente a alguns bairros, esta zona tem água
potável desde que foi criada no tempo que já lá vai.
“Porém, as vezes fica difícil porque quando não há
água é um corre-corre e a solução é ir ao bairro da
Samba, onde a água “é rainha”, afirmaram.
E como pôde confirmar o Factual, uma torneira aberta
numa casa jorrou água para felicidade de quem nela
mora. E os sorrisos surgiram e com eles a sede de um
copo de água fresca para "matar" a sede do jornalista.
ENERGIA ELÉCTRICA
A energia eléctrica é um bem que a todos deve beneficiar e a Camuxiba não foge à regra. À noite podem verse luzes acesas ruas adentro, casas iluminadas, algumas
à moda "pirilampo", sendo atribuída à Edel a carência
desse bem.
"Nem tanto, as casas antigas têm energia porque têm
instalação eléctrica, agora as que foram construídas sem
nenhuma regra, essas, sim, carecem de energia", referiram moradores junto à praia, na expectativa de
voltarem para casa.
Contactada a comissão de moradores, esta explicou ao
Factual que a Edel tem conhecimento, pelo que, brevemente, se fará o levantamento da situação para a

instalação de novos postos de transformação.
"Ser assim for, valerá a pena, porque aqui em cima não há
luz", explicou Francisco Bernardo, habitante junto à
estrada da Samba mas frequentador da Camuxiba, onde
tem familiares.
E, tal como Francisco Bernardo, os habitantes da
Camuxiba dizem-se ansiosos por verem o seu bairro
iluminado de ponta a ponta, de modo a que à noite se
possa andar sem perigo.
SAÚDE
Na Camuxiba não existem hospitais de referência e nem
centros médicos, embora seja um bairro vasto, onde
doenças ocasionadas pela água do mar são um transtorno
para os seus habitantes.
Na ronda efectuada pelo Factual foi possível observar-se
que a necessidade de postos médicos se faz sentir, dez
mil, segundo dados obtidos.
“Se aqui houvessem hospitais era melhor, as pessoas não
teriam de percorrer distâncias para se tratarem, quando,
aliás, a maioria dos moradores é pescadora que sempre se
aleija ao puxar redes ou empurrar os barcos de pesca para
o mar", afirmou Benedito Pedra, que descia da sua chata
depois de uma manhã de pescaria frutuosa: trazia
sardinha, carapau e cachucho para venda às ambulantes.
ARRUAMENTOS
Como se disse, as ruas da Camuxiba são estreitas, por
asfaltar, arenosas e com pedras pontiagudas sob a areia e
tomam o andar penoso e cansativo.
É que pela característica do bairro, a asfaltarem do bairro
seria onerosa, porquanto as ruas teriam de ter sistemas de
drenagem para as águas pluviais e dos quintais.
Porém, tal não existe e os moradores contentam-se com o
que têm: mas para peões e carros sem comodidade mas
necessárias para se chegar à praia ou à estrada da Samba,
com destinos variados.
"Pois é, a Camuxiba é uma zona arenosa e com lençóis de
água salgada e qualquer asfalto seria corroído pela salitre",
argumentou Aquino Magalhães, trabalhador de uma
cantina, quando abordado pelo Factual.
Para ele, quando o mar sobe, as águas atingem as casas
situadas próximo da praia e arrastam consigo dejectos que
assentam nas ruas tomando-as imundas durante alguns
dias. E quem sofre são os moradores cujas casas ficam
inundadas também, sem que haja outra solução.
"O perigo é que as casas, com as calemas, vão sendo
soterradas lentamente pelas areias e se nada se fizer ficaremos sem elas e com ruas acima do seu nível", afirmou
ao Factual o habitante Domingos Daniel, para quem só a
pesca o prende na Camuxiba, caso contrário já teria
"emigrado".

DELINQUÊNCIA
Dadas as características da Camuxiba, a criminalidade
não faz morada no bairro, pois a comunidade local, na
sua maioria, é pescadora e o seu trabalho não satisfaz
os delinquentes que procuram apenas por bens
materiais
"Esta é a vantagem porque os gatunos não assaltam
barcos ou pescadores, não levam nada", explicou Joaquim Pequeno, pescador há mais de 15 anos.
Para ele, a Camuxiba não atrai delinquentes e se eles
aparecem é porque procuram confusão com grupos
rivais, na busca de bens materiais.
Mas, para o agente António Mangueira, os delinquentes
preferem zonas distantes da Camuxiba. Porque o
trabalho da polícia tem sido eficaz, patrulhando de
quando em vez a área para a manter a calma da população local.
No mesmo diapasão concordaram jovens que disseram
ao Factual estar à vontade na Camuxiba onde "o crime
não compensa". Como diz o velho ditado.

08.8.12 Jogos das imobiliárias
Agora 16 De Agosto de 2008

O director do Instituto de Planificação e Gestão
Urbana de Luanda (IPGUL), Hélder José, disse
recentemente que os prédios do Prenda seriam requalificados, num projecto que terá início no próximo
ano.
O móbil encontrado para pôr em andamento o
projecto é o facto de os lotes estarem a ser alvo de má
utilização, pondo em risco os moradores.
Para esse efeito, o governo provincial de Luanda
propôs uma parceria privada para a renovação urbana
dos lotes. Hélder José indicou que por altura da
apresentação da proposta teve-se em conta o desejo da
população, "considerada parte fundamental e inclusiva
do projecto".
Desde modo, os moradores que pretenderem participar
e fazer parte do projecto ser-lhes-á apresentado um
pacote de regras de como entrar neste "negócio"
conforme viria a sublinhar o arquitecto. "Já os que não
quiserem fazer parte deste projecto saberão que
mecanismos a usar para os protocolos de
relocalização", asseverou.
A relocalização será feita no eixo onde está a ser
erguido o condomínio Cajueiro (afecto à Sonangol), na
estrada da Camama em direcção à Viana. Ali, de acordo
com o responsável, estão a ser construídos edifícios de
até quatro andares para alojar a população que vier a
entrar em acordo com o promotor imobiliário que vai
tomar conta dos antigos prédios do Prenda.

Outra zona a ser afectada pela requalificação é a denominada Baixa Prenda. Assim a área entre a rua Comandante
Argueles e a Estrada da Samba, ou seja a área situada por
detrás da Clínica do Prenda também vai desaparecer. "É
uma zona degradada da cidade do ponto de vista da
estrutura urbana, sendo por isso, necessário ser
intervencionada", diria Hélder José.
A população desta área será transferida para as
imediações do projecto Nova Vida. "Aqueles moradores
que aderirem ao projecto poderão fazer parte daquilo que
será construído, pois vão ser integrados no próprio
projecto em si", assegurou o interlocutor. Trata-se,
porém, de um discurso recebido com muitos evasivas
entre os munícipes daquela área. Alguns dizem que, se
estão a pintar alguns prédios da cidade sem correr com as
pessoas que ali residem, também deveriam avançar com a
dita requalificação, organizando as casas com ruas, água e
energia eléctrica.

08.8.13 Partidos prometem
habitação condigna para população
carente
Angolense 16 De Agosto de 2008

O MPLA, partido no poder, promete que vai solucionar a
crise habitacional, por meio de construções de habitações
sociais e alojamento para pessoas de média renda, apetrechando-as com os necessários equipamentos sociais,
por forma a que as áreas em que forem construídas estas
habitações não se convertam, com o tempo, em focos de
má qualidade urbana, marginalidade e insegurança.
Para o período 20092013 o programa de governação do
MPLA prevê a construção de cerca de um milhão de
habitações em todas as províncias, das quais mais de meio
milhão serão ergui das nas áreas rurais.
O programa do partido no poder avança que recomendarão ao Governo que seja estudada uma garantia de
crédito ou um mecanismo de concessão de créditos com
juros bonificados, para facilitar o acesso à habitação dos
jovens, particularmente daqueles que constituem família.
UNITA quer dar casa para os que nunca tiveram
A UNITA adoptará uma política habitacional que dará
prioridade àqueles que estão em situação crítica e aos que
nunca tiveram casa própria. Estes poderão adquirir
terrenos a preços baixos e receber crédito bancário de
longo prazo, com garantias do Estado.
A coordenação de execução desta política será
descentralizada por oito grandes regiões territoriais. Este
partido garante que, em caso de vitória, vai promover em
todas as provinciais a execução descentralizada e
concorrencial de planos de urbanização e construção das
respectivas infra-estruturas básicas.
O "galo negro" acena ainda com o sonho de parcelas
entre os governos locais e as comunidades de moradores

a fim de credenciá-los como promotores imobiliários e
incluí-los nos projectos de requalificação, para que
possam ser detentores de parcelas de novos edifícios ou
ter acesso aos terrenos municipal e a créditos
imobiliários directos, negociando em bloco com bancos
comerciais e com a garantia do Estado.

O PAJOCA assume que não tem condições para ganhar
as próximas eleições de Setembro, mas promete que tudo
fará para aumentar o número de deputados no
parlamento, com o intuito de criar políticas que visem
ocupar a Juventude e dar maior celeridade à política
habitacional que poderá beneficiar muita gente.

PLD promete casas para Jovens
O Partido Liberal Democrático (PLD) vai dar prioridade a melhoria das condições habitacionais para a
população mais carente do país, principalmente para
juventude angolana.

David Mendes, Secretário-geral e Coordenador da
Campanha do PAJOCA, disse que o seu partido tem sido
realista quando reconhece que não vai ganhar as eleições,
mas tem a certeza que será um partido a ter em conta
nestas eleições.

Segundo Adelino Simão, Director da Campanha do
PLD, "no que concerne à habitação, o PLD, caso
vença, deverá formar um governo que de facto vai
construir habitações e não somente para albergar as
pessoas de forma quantitativa, mas sim, habitações com
condições que venham a dignificar a pessoa humana".

Falando dos objectivos do partido, garantiu que com o
aumento de representação na Assembleia Nacional
estarão em altura de pressionar o Estado a conceder a
juventude o acesso à habitação.

O responsável garantiu que irão cumprir com a
promessa, visto que o PLD não se revê em propostas
que depois não venham a ser cumpridas, daí que surge
com um plano realista e prático.
"Porquê construir por construir milhares de residências
como alguns partidos prometem, isto não está correcto,
nós não somos apologistas desde princípio porque
qualquer projecto habitacional deve respeitar padrões
universalmente aceites, tais como a projecção do
saneamento básico, construção de rede de água,
respeitando a capacidade do consumo de energia
eléctrica, sítios de lazer, escolas, hospitais e dar uma
boa imagem nas vias de acesso ao centro da cidade, dar
maior oportunidade a juventude que é uma franja. Por
isso, ela merece ter uma moradia digna e emprego,
tratando-se de uma obrigatoriedade do Estado",
sustentou.
O PLD vai actuar nas áreas onde o acesso às residências é feita a partir de becos. "Faremos diferente",
garante a fonte que vimos a citar.

"Está-se a falar hoje em programa de governo para a
habitação, onde a casa custa 30 mil dólares. Quanto é que
o jovem ganha para comprar uma casa a este custo? Onde
é que vai encontrar o dinheiro?", interrogou-se.
PRS quer proteger proprietários de terrenos.
O Partido de Renovação Social (PRS) vai atribuir terrenos
e facilitar créditos bonificados aos jovens para a
construção de suas casas.
No seu programa de governação garante que vai
considerar a terra (solo e subsolo) como propriedade do
povo, cabendo ao Estado administra-la no interesse das
populações que nela habitam e trabalham.
O PRS vai proteger todos os cidadãos que possuem
parcelas de terra e considerá-las como herança familiar,
principalmente nas zonas rurais.
Este partido, que como resultado das eleições de 1992 é a
terceira força parlamentar, garante que vão construir
reservas de Estado com terrenos livres em todo o país
para fins públicos e recuperar, conservar e desenvolver os
parques e reservas nacionais.

PAJOCA aposta na autoconstrução dirigida
"Cavalo da batalha" é o projecto do Partido da Juventude Camponesa Angolana (PAJOCA), que tem
como previsão a auto construção dirigi da.

08.8.14 Inaugurado condomínio
residencial para técnicos

Este projecto vai garantir que cada jovem tenha a sua
própria casa. O Estado deverá aceder o terreno para
criar as condições de saneamento básico, melhorar a
distribuição de água e energia em determinadas regiões.

Técnicos dos sectores da Saúde e da Educação, no
município do Bailundo, a 80 quilómetros da cidade do
Huambo, contam, desde sábado, com um condomínio
residencial, com 10 casas, construído pelo governo no
quadro do programa de melhoria e aumento da oferta de
serviços sociais básicos à população.

"Não vamos aceitar que deixem a população construir
casas para depois derruba-las. "Vamos bater-nos para
que haja crédito habitacional para a juventude, haverá
condições de salários, visto que já temos como base de
programa a indústria e a agricultura. Estes dois factores
são capazes de congregar a maior força de trabalho e
assim terem o emprego", garantiu.

Jornal de Angola 18 De Agosto de 2008

A cerimónia de inauguração do referido condomínio
residencial foi orientada pelo governador da província do
Huambo, António Paulo Kassoma, e testemunhada pelo
rei Ekuikui IV, entidades religiosas e membros do
Governo.

As respectivas casas têm dois dormitórios, uma sala de
visita, uma casa de banho e uma cozinha, entre outras
áreas, e foram erguidas num período de seis meses.
As obras custaram ao Estado mais de 56 milhões de
kwanzas e estiveram a cargo da construtora
"HumbaLda".
Durante a sua estada na vila do Bailundo, o governador
Paulo Kassoma presenciou igualmente a atribuição de
micro-créditos à associação dos jovens empresários,
avaliado em mais de um milhão de kwanzas.
De acordo com os beneficiários, o valor será empregue
na dinamização de duas lojas rurais no interior do
município do Bailundo.
O governante procedeu ainda ao lançamento do
programa de limpeza e saneamento básico, que será
extensivo aos municípios de Londuimbali, Katchiungo,
Tchicala Tcholohanga, Mungo, Ukuma e Tchindjenje.
Paulo Kassoma visitou as obras do complexo escolar
do ensino secundário do I ciclo, Ekuikui II, a central
eléctrica, as naves que vão servir de alternativa ao
hospital municipal e à missão Evangélica do Chilume.

08.8.15 “Falsário “ engana Tribunal
e coloca família de idosos fora de
casa
Folha 8 23 De Agosto de 2008

Em meados da década de 1970, Manuel Domingos
alugou nesse local uma casa de madeira, composta de
dois quartos de dormir, uma pequena sala de jantar, um
WC e uma cozinha de reduzidas dimensões, mas
suficientes para nela se poder cozinhar.
Naquela altura, a residência em questão não tinha água
canalizada, nem energia eléctrica, nem tão pouco
telefone fixo. Estava avaliada, segundo calcilos a
confirmar, mas que não supõem grande variação
(máximo, uns 20% a mais ou menos), em 8.000 dólares.
Montante que serviu de referencia a uma transacção
realizada mais tarde.
A proprietária da casa, Laura de Jesus Texeira, estava
casada com o senhor Carolino Augusto Texeira em
regime de comunhão de bens, portanto, a referida casa
de madeira também pertencia a este ultimo à razão de
50% do valor total, mau grado o facto de os cônjuges
estarem separados e o marido Carolino a viver em
Portugal.(ver facsmile da conservatória do registo
predial).
E o tempo a passar. O inquilino Manuel entendia-se
bem com a proprietária, tanto assim que em 1987
aceitou aliar o seu bem, a casa de madeira, e vendeulhe. Sem delongas, o Manuel Domingos decidiu deita-la
abaixo e construir uma outra casa de pedra e cal no seu

lugar.
Foi uma longa empreitada, porque os recursos eram
poucos, mas nos dias que correm no lugar da antiga
casota de madeira ergue-se um imóvel com três quartos,
dois WC, uma sala comum, uma garagem e um anexo
com dois quartos grandes e um quintal. A nova casa tem
água canalizada, energia eléctrica e dispõe de telefone
fixo, assim como bens de serviço aí colocados às
expensas do Manuel Domingos, o tudo avaliado em mais
de 60.000 dólares.
Entretanto, com o passar do tempo, foram-se gastando as
vidas dos mais velho e a do Carolino Augusto Teixeira,
marido da Lama desde muito antes de 1978, extinguiu-se
em terras lusas, sem que isso afectasse quem quer que
fosse na "entourage" da ti Laura.
Portanto, diga-se, com esse passamento físico nada de
importante há a assinalar, à parte que o tempo passou
com os seus altos e baixo. E um dia, anos mais tarde,
quem se extinguiu foi a velha ti Lama do alto dos seus
"enianos" que já não se contavam. Então, a partir dessa
data, tudo começou a correr mal para o Manuel
Domingos.
Os mil e um afilhados do padrinho Pouco tempo depois
da morte da ti Laura, apareceu em casa do Manuel
Domingos um homem, Conceição Domingos Lopes, que
se lhe apresentou com ares de poucos amigos. E tinha de
quê, pois o que ele trazia era um documento
comprovando o facto de a casa do Manuel Domingos lhe
ter sido doada, a ele, pelo Sr. Carolino Teixeira.
Note-se que isto passou-se já depois das mortes dos coproprietários da casa que Manuel Domingos reivindicava
como sendo sua propriedade, quer dizer, o Conceição
esperou pela morte da ti Laura para se apresentar na
qualidade de herdeiro, e como as suas pretensões eram de
facto fantasistas, não foi possível chegar a um consenso
entre os dois homens e o caso foi a tribunal.
A causa a julgar tinha a ver com a legitimidade das
pretensões de cada uma das partes. Domingos pretendia
estar no seu direito, pois tinha comprado a casa à ti Laura
e quase se poderia dizer que a nova casa de pedra e cal
tinha sido construída com as suas próprias mãos.
O seu contraditor, Conceição Lopes, estava em posse de
um documento certificado por acto notarial, que a seu ver
constituía prova determinante de que a propriedade
ocupada por Domingos lhe tinha sido doada pelo Sr.
Carolino Teixeira, seu padrinho falecido em Portugal.
O caso, como sobredito, foi a tribunal e vamos tentar
analisar o que se passou à luz da documentação que
esteve ao dispor do juiz da causa.
Sob esse aspecto o caso não é muito complicado, pois
contam-se apenas dois documentos importantes para
resolver o imbróglio, um, a matriz predial da casa de
madeira passada pelo respectivo bairro fiscal; dois, o

documento em posse do Sr. Conceição Domingos
Lopes, como prova de uma doação que lhe teria sido
outorgada pelo seu padrinho, o Sr. Carolino Augusto
Texeira, lembremo-nos, marido da ti Laura, e coproprietário da casa de madeira.

descobriram até à data, sem grandes canseiras, mais três
cidadãos exactamente com o mesmo nome que o
pretenso afilhado de Carolino, três genuínos angolanos
que dão pelo nome de Conceição Domingos Lopes. Já
são quatro.

Ora o que acontece é que na matriz predial passada
pelo Bairro Fiscal onde se encontra a dita casa de
madeira não se verificou qualquer registo de
transmissão realizada por Carolino Teixeira em favor
de Conceição Domingos Lopes, o seu pretenso
afilhado.

Qualquer um deles pode pretender ser o verdadeiro
Conceição Domingos Lopes portador do nome inscrito
no documento da doação, e, portanto, reivindicar ser ele
o verdadeiro afilhado do falecido Carolino. A justiça em
Angola está mal, mas este caso desafia todos os limites da
incapacidade de pensar.

De notar que esse registo predial existia desde 1978 e
só em 1996 é que foi feito o registo em favor da
Conceição Lopes. Ademais, como o casamento do
Carolino com a ti Laura foi anterior a 1978, obviamente, como já referimos, o imóvel de madeira era dos
dois cônjuges e, portanto, se um deles entendeu vender
o bem comum, tinha que obter o acordo formal do
outro. Isso não aconteceu.
Enfim, também se poderia argumentar que Manuel
Domingos também comprou a casa sem a assinatura do
marido da ti Laura. Mas não é por aí que se desvendará
quem é o legítimo proprietário da casa do Rangel. O
caminho passa pelo documento da doação do padrinho
ao afilhado.
A razão desta asserção repousa no facto de esse
documento, apresentado em tribunal por Conceição
Lopes como prova da doação por parte do seu
pretenso padrinho, comportar lacunas tão graves, que
não deixam a menor sombra de dúvida sobre a
identidade do legítimo proprietário. Só pode ser o
Manuel Domingos!
Primeiro, esse documento, lavrado em 1971, com a
assinatura de Carolino Teixeira reconhecida por notário, também em 1971, carece a olho nu de legitimidade
legal, pois é incompatível com o senso do seu próprio
texto, assim lavrado: " (...) Declaro igualmente que a
mesma (a casa de madeira do Range! composta de duas
moradias) concedi definitivamente ao meu afilhado
Conceição Domingos Lopes, desde 1989 (...)".
Como se vê, não é credível que um documento lavrado
e reconhecido no notário em 1971 sirva para certificar
que foi feita uma doação em 1989, pois isso não cola
com a realidade, a não ser que Carolino tivesse ã
disposição máquinas de viajar no tempo!
Não é tudo. Repare-se no modo como está descrita a
doação, simplesmente referindo o nome do
beneficiário, sem fazer alusão a paternidade, BI, ou
outra indicação precisa da sua identidade. Aqui já nem
há realidade, o nome do documento, embora se
relacione como um determinado ser humano, também
é pura ficção, como provaram os advogados de Manuel
Domingos.
Fizeram uma pesquisa em cartórios da cidade e

08.8.16 AN ordena desalojamento de
populares
Folha 8 23 De Agosto de 2008

Os populares residentes por detrás do condomínio Vila
Verde, reservado aos deputados, podem ser desalojados
nos próximos tempos, pelo facto de estes erguerem as
suas residências numa área pertencente à Assembleia
Nacional, como faz depreender a resolução número
15/08 daquele Órgão Legislativo, publicado no Diário da
República de 6 de Agosto de 2008, I Série – Nº 146, que
solicita a recuperação do património.
O órgão Representativo do Povo (Assembleia Nacional)
já ordenou a recuperação do prédio rústico (terreno) em
posse do seu representado circunscrito na zona circundante ao condomínio Vila Verde, onde cerca de
dezasseis anos viveram os deputados da primeira
legislatura sem residência na capital do País.
"Que a Secretaria da Assembleia Nacional tome medidas
urgentes que permitam a regularização dos terrenos que
constituem seu património, para construção das 200
residências previstas", ponto um da resolução número
15/08 daquele aparelho legislativo da República de
Angola.
Esta situação resulta do facto de os deputados
manifestarem o interesse de adquirir as residências do
condomínio Vila Verde, município do Kilamba Kiaxi,
Luanda, tendo em conta o período de duração da
presente legislatura, cerca de dezasseis anos.
A intenção dos legisladores será cumprida porque "as
mesmas, bem como o terreno em que estão implantadas,
e a área circundante destinada à construção de 200 residências (actualmente ocupada por populares) constituem
património da Assembleia Nacional".
Os legisladores reconhecem a valia do prédio rústico em
posse dos autóctones, muitos deles vindo do interior face
ao conflito armado que dilacerou o País, "os referidos
terrenos, cuja situação jurídica está por regularizar, estão
hoje mais valorizados".
A decisão da AN, de acordo com a Resolução número
15/08 publicada no Diário da República a 06.08.2008, é

fundamentada nas disposições combinadas da alínea r)
dos artigos 88º e 92º, número 6 da Lei Constitucional.

ficado impressionado com o funcionamento da
cooperativa de salão de beleza moda jovem, lavadores de
carros e de recauchutagem, custeados mediante a
atribuição do crédito jovem.

Assim, decifrando as respectivas cláusulas, cabe ao
órgão presidido por Roberto António Victor Francisco
de Almeida, desempenhar as demais funções que lhe
sejam cometidas pela Lei Constitucional e pela lei
(alínea r do artigo 88º). Revestem a forma de resolução
os demais actos da Assembleia Nacional,
nomeadamente os previstos nas alíneas c), e), O, j), 1),
m), n), o), p), q) do artigo 88º e os actos da Comissão
Permanente do respectivo aparelho de Estado.

No Kuando-Kubango, o crédito Jovem já beneficiou um
total de 230 jovens agrupados em 25 cooperativas, para as
quais o Governo central, através do Banco de Poupança e
Crédito (BPC), aplicou uma verba de aproximadamente
250 mil dólares americanos. Anunciou que neste
momento já está disponível uma outra verba de USD 200
mil para beneficiar novos candidatos ao crédito jovem.

Os artigos, bem como as alíneas acima referenciadas,
espelham as competências da segunda instituição
política mais importante, depois do Presidente da
República; uma delas é rectificar decretos-leis (alínea 1)
da "Lei-mãe" do Estado angolano.

Referindo-se ao processo eleitoral, o vice ministro da
Juventude e Desportos disse que dos contactos mantidos
com as organizações juvenis, notou que a juventude do
Kuando-Kubango está mobilizada para votar no dia cinco
de Setembro.

08.8.17 Governo constrói casas
sociais na província do KuandoKubango

08.8.18 Governo prepara condições
para dar casa a jovens casados e
recém formados

O Governo está a desenvolver, na província do
Kuando-Kubango, um programa de construção de 92
moradias sociais e dois centros comunitários, para
colmatar as necessidades da juventude desta região, no
domínio da habitação e formação profissional.

O Governo angolano vai construir por ano duas mi1
casas sociais para jovens em todo o país. A construção
das residências, que serão implantadas em condomínios
de 100 casas, em cada província do país, enquadra-se no
Plano Executivo de Apoio à Juventude, no âmbito do
Programa "Angola Jovem", garantiu, em Luanda, o viceministro da Juventude e Desportos, Gonçalves
Muandumba.

Jornal de Angola 25 De Agosto de 2008

O lançamento da primeira pedra coube ao viceministro da Juventude e Desportos, Gonçalves Manuel
Muandumba, que no último fim-de-semana trabalhou
na província do Kuando-Kubango.
A construção das casas sociais está orçada em três
milhões de dólares norte-americanos, ao passo que os
dois centros comunitários vão consumir dos cofres do
Estado um valor de 700 mil dólares.
Do total de casas sociais para os jovens a serem
construídas no Kuando-Kubango, 52 serão erguidas no
município de Menongue, 20 no Kuito Kuanavale e
igual número no Cuchi.
As obras, que terão início imediatamente após o
lançamento da primeira pedra, estão a cargo das
empresas angolanas "Servi Construções" e "Nova
Raframaca", que se encarregarão de executar as empreitadas no prazo máximo de 151 dias para o primeiro
caso e 125 para o segundo, e terão como fiscal o
Governo da Província.
N a cidade de Menongue, o governo central está
também a financiar a construção da Casa da Juventude,
cujo montante não foi revelado e que deverá ser
inaugurada antes do final deste ano.
Ainda em Menongue, Gonçalves Muandumba disse ter

Jornal de Angola 25 De Agosto de 2008

Para o vice-ministro, "as duas mil casas, que irão
constituir os bairros sociais da juventude, são uma gota
no oceano. Mas, é uma resposta prática ao apelo do Presidente da República, José Eduardo dos Santos, no sentido
de construir-se um milhão de novas residências para
beneficiar, sobretudo, os jovens recém-casados ou recém
formados".
De acordo com Gonçalves Muandumba, o "Angola
Jovem" é um instrumento de execução do Plano Executivo de Apoio à Juventude, aprovado pelo Governo,
em 2005.
Neste âmbito, serão implementados 11 projectos
diversos, fundamentalmente de carácter transversal, que
beneficiarão nos próximos quatro anos, mais de seis
milhões de jovens empreendedores, estudantes e,
sobretudo, os mais carenciados.
Os bairros sociais para a juventude j á estão a ser erguidos
em todas as províncias do país, estando alguns em fase
avançada de conclusão. Cada residência comporta três
quartos e custará o equivalente em Kwanzas a 30 mil
dólares americanos, que serão pagos num prazo que vai
de 15 a 20 anos, com crédito financiado pelo Banco de
Poupança e Crédito (BPC).

Os beneficiários destas moradias, deverão ter idade
compreendida entre os 18 e 35 anos, ser recém-casados
sem casa própria ou estudantes que terminaram recentemente a sua formação, para além de outros
requisitos e excepções, como é o caso de jovens que
não têm os requisitos mencionados mas que sejam
desmobilizados de guerra.
Abertas inscrições para obtenção de casa
O Ministério da Juventude e Desportos vai anunciar
publicamente as condições e locais de inscrição dos
candidatos. "De princípio, as inscrições serão feitas nas
direcções municipais ou provinciais da Juventude, ou
na sede do Programa Angola Jovem, sito no bairro
Maculusso, em Luanda. Ou ainda através do site
www.portal da juventude.com", referiu.
A província de Luanda, por albergar a maior parte da
população juvenil, vai receber anualmente 200
residências, mais 100 do que as restantes.
Importa referir que a construção destes projectos
habitacionais será suportada exclusivamente por fundos
públicos, que serão colocados à disposição dos bancos
para que possam realizar o processo de crédito
bancário aos jovens interessados.
Centros comunitários
Ainda no âmbito do "Programa Angola Jovem", até
2010 serão implementados 18 casas da juventude em
todas as cidades capitais das províncias, 164 centros
comunitários da juventude (contendo biblioteca, pólos
desportivos, Internet, café, etc.).
900 Mil jovens, sobretudo estudantes, beneficiarão de
"cartão-jovem", que lhes dará o direito a descontos
especiais nos bilhetes de passagens dos transportes
públicos e descontos na compra de livros.
Importa realçar que os beneficiários dos bairros sociais
da juventude deverão ser residentes do local em que se
candidatam e não poderão arrendar ou vender a casa,
sendo obrigatório que os mesmos residam nas
respectivas moradias.
"Muitos são os projectos previstos, assim como a nossa
vontade de fazer mais e melhor em prol da juventude.
Beneficiar os jovens de todo o país é o nosso grande
desafio, para que, desta forma, possamos materializar a
feliz afirmação do Presidente da República, segundo a
qual é necessário fazermos de Angola um bom lugar
para viver", rematou Gonçalves Muandumba.

08.8.19 As habitações para jovens
Jornal de Angola 26 De Agosto de 2008

O Governo de Angola tem intenção de construir
anualmente duas mil casas sociais para jovens em todo
o país, que vai permitir resolver problemas de muitas

famílias.
Segundo o vice-ministro da Juventude e Desportos,
Gonçalves Muandumba, as casas destinam-se a beneficiar
particularmente jovens recém. -casados e recém-formados
e desmobilizados de guerra, no quadro de um esforço
orientado para que milhões de angolanos tenham casas
próprias.
O problema habitacional tem merecido a atenção do
Governo, que optou por um programa que prevê a
implementação de 11 projectos habitacionais, financiados
por fundos públicos, e que irão abranger, nos próximos
quatro anos, mais de seis milhões de jovens.
Ter uma casa é um dos maiores sonhos de qualquer
jovem, o que é compreensível, se tiver em conta que uma
residência constitui um bem de grande valor. Dar casas
aos jovens constitui uma forma de fazer com que muitos
angolanos possam viver condignamente.
Os jovens constituem a maioria da nossa população, e só
resolvendo os seus problemas básicos é que eles se
podem concentrar nas complexas tarefas ligadas à
reconstrução do país, fazer uso das suas competências e
habilidades onde for necessário.
Resolver os grandes problemas da juventude é criar
condições para que os jovens possam potenciar as suas
capacidades e ter uma participação activa na vida da sociedade.
Se os jovens constituem a maioria da população, eles não
podem estar à margem do processo de reconstrução
nacional, onde são indispensáveis. Tudo deve ser feito no
sentido de serem satisfeitos os direitos económicos,
sociais e culturais da juventude, que representa uma força
motriz no processo produtivo.
E um dos direitos que deve ser efectivado é direito à
habitação. Há um princípio constitucional, que consagra a
criação de condições para a efectivação dos direitos
económicos, sociais e culturais - da juventude, e o Estado
tem, em obediência àquele preceito programático,
trabalhado no sentido de dar aos jovens o que eles precisam, nomeadamente ao nível da formação profissional e
do acesso ao primeiro emprego.
Ao criar condições para que os jovens tenham acesso a
residências, o Estado está não só a proporcionar boa
qualidade de vida para a juventude, como também a proteger a família, núcleo fundamental da organização da
sociedade, que deve viver num ambiente que assegure o
desenvolvimento harmonioso dos seus membros.
Gonçalves Muandumba, vice-ministro da Juventude de
Desportos, disse, a propósito dos projectos de construção
de residências para a juventude, que "beneficiar os jovens
de todo o país é o nosso grande desafio, para que, desta
forma, possamos materializar a feliz afirmação do
Presidente da República, segundo a qual é necessário
fazermos de Angola um bom lugar para viver".

08.8.20 Era uma vez… o Governo
construiu um milhão de casas
Angolense 26 De Agosto de 2008

Este ano, os angolanos ouviram do Presidente da
República, que falava perante uma plateia ávida do seu
partido, a promessa de que o Governo irá construir nos
próximos quatro anos um milhão de casas, para
diminuir o défice habitacional com que os cidadãos se
debatem. Este anúncio suscitou as mais variadas
reacções. Uns mostraram-se cépticos quanto a
execução do projecto e outros acalentam a esperança
de virem a ser contemplados no pacote "um milhão".
Na verdade, ao fazer esta promessa, o Chefe de Estado
angolano tocou numa das questões mais sensíveis para
o cidadão comum. O sonho de ter a casa própria é
acalentado por muitos angolanos, principalmente pela
camada mais pobre, que vive nos bairros suburbanos,
em casebres de chapa, onde a água potável é uma
palavra que não existe no dicionário e a luz eléctrica é
um luxo com o qual não vale a pena sonhar. Em
Luanda, para onde acorreram milhares de pessoas que
fugiram de outras províncias, numa altura em que o
país estava mergulhado num conflito armado, muitas
famílias não têm um lar condigno, o que adia os seus
sonhos de uma vida melhor.
Os jovens, que não se resignam diante destas privações,
lutam diariamente para ter uma vida diferente da dos
pais. A solução tem sido alugar uma habitação ou, na
maior parte das vezes, um anexo com duas divisórias,
para sobreviver. Ainda assim, por um pequeno espaço
numa zona perto do centro da cidade o cidadão
comum pode pagar até 700 dólares, num país onde os
salários continuam a ser irrisórios. É por esta e outras
razões que o pacote "um milhão" suscita muito debate
entre o zé-povinho.
Chegados a este ponto importa questionar: será que o
Governo será capaz de erguer estas casas no período de
quatro anos? O sonho é deveras ambicioso e difícil de
executar. Os custos de tal empreitada são elevadíssimos
e, por outro lado, não existe entre nós tradição de
execução de tal tipo de projectos. Contudo, os
governantes angolanos têm um trunfo na manga: os
chineses. Os nossos novos amigos já mostraram que
podem erguer grandes obras em pouco tempo, embora,
pelo menos por cá, a qualidade das habitações e prédios
tem sido amplamente questionada, inclusive por
especialistas do ramo.
As credenciais do executivo neste domínio são as
piores. É que, num passado recente, o Presidente da
República, depois de uma visita ao Zango-Calumbo
(um conjunto de casas económicas onde foram
realojadas pessoas que moravam na Boavista e outros
companheiros de infortúnio), prometeu construir 20
casas por dia. Para executar tal obra, o Governo

Provincial de Luanda, na altura dirigido por Simão Paulo
(aquele que não deixou saudades) contratou uma série de
empreiteiros, que por sua vez subcontrataram outros, I
que infelizmente foram incapazes de erguer as residências.
Uma análise mais técnica do grau de dificuldade da
empreitada poderia ajudar-nos a dissipar as dúvidas, mas
as experiências anteriores mostram-nos claramente que
não é fácil, mas também não é impossível.
Admitindo que os angolanos vão dar o benefício da
dúvida ao partido no poder, surge outra questão que é
"pedra angular" nesta empreitada. Afinal, se estas casas
forem construídas, irão beneficiar aqueles que realmente
precisam ou serão entregues àqueles que já têm uma casa,
inclusive no "Nova Vida"?
Confesso que esta questão me preocupa grandemente,
porque, mais uma vez, o "curriculum" dos que tem poder
de decidir não abona a seu favor. O exemplo mais
chocante é o das casas que foram construídas no "Nova
Vida".
Estas habitações foram entregues, maioritariamente, a
pessoas conectadas com o governo, familiares de
governantes, alguns funcionários públicos escolhidos a
dedo, enfim... a nova vida é apenas para aqueles que já
têm casa na cidade.
O resultado é que, principalmente nos prédios, os
habitantes são estrangeiros, que pagam uma renda média
mensal de 1000 dólares, porque/os donos dos
apartamentos preferem continuar a viver comodamente
nas suas casas no Centro da cidade. Sinceramente, assim é
demais!
O compadrio, o tráfico de influências e a falta de
transparência, serão certamente os maiores empecilhos a
concretização desse sonho.
Como cantou Dog Murras, "as encomendas não estão a
chegar".

08.8.21 Chicala com nova imagem
O Independente 30 De Agosto de 2008

Os trabalhos, iniciados em 2005, consubstanciam-se na
construção de cinco esporões (contrafortes protectores)
constituídos por rocha calcária e blocos de betão de 2,5
toneladas.
Uma fonte ligada ao projecto informou-nos que tudo está
a ser feito para que os trabalhos, tanto da primeira fase,
iniciados em 2005, como da segunda fase arrancada em
finais de 2007, terminem em Agosto do corrente ano.
"Temos maquinaria nova que nos está a valer muito e
estamos a trabalhar para que possamos terminar com as
duas fases em Agosto", referiu a fonte da Hidroportos, ao
garantir a segurança e conforto de todos que se desloquem ao local.
"As novas máquinas estão a dinamizar o trabalho, visto

que os técnicos estão aptos a manuseá-las, com vista a
encurtar o período da empreitada", acrescentou o
responsável.
Depois de terminada a obra, a Chicala vai ter uma
imagem semelhante à da Ilha de Luanda, onde as águas
do mar são contidas através das rochas, bem como
haverá um espaço para a navegação dos barcos de
recreio.
Isto só é possível graças à construção do esporão H,
com mais de 300metros de comprimento, que vai
permitir abrir o canal, fazendo com que as águas sejam
navegáveis naquele perímetro da baia.
Este trabalho vai também dar uma nova vista à futura
marginal da Praia do Bispo, fazendo do local uma zona
turística.
É de Realçar que para o bom andamento dos trabalhos
vários populares foram desalojados e reinstalados no
Panguila, de forma a permitir a passagem das viaturas e
de máquinas até ao local da obra, em segurança.
Para uma melhor identificação os esporões são
designados por letras do alfabeto, designadamente E, F,
G, H e S, todos separados por uma distância de 200
metros.
A protecção costeira da Crucala envolve também a
sucção de areia do mar para a terra que vai permitir o
alargamento do espaço entre o mar e as residências
para além dos esporões.
A obra pertence ao Governo angolano, representado
pelo Ministério das Obras Públicas (Minopu), tendo
como empresa fiscalizadora a Ambigest.
Trabalham na empreitada, 47 angolanos desde
mecânicos, maquinistas, carregadores, motoristas e
outros técnicos ligados à área administrativa. A restinga
da Chicala tem uma extensão de mil e 800metros de
comprimento e uma largura de 40a220 metros.

De acordo com o responsável, a cerimónia visou lembrar
o primeiro Presidente de Angola, Agostinho Neto, e
chamar a cooperativa a incentivar o povo angolano a
fazer um esforço para viver mais condignamente, pois a
habitação está na base da organização da família.
O projecto do "Lar do Patriota" pretende extinguir a
construção de musseques, apostando cada. vez mais no
urbanismo ecológico, onde predomine o verde e onde as
famílias possam viver em harmonia integradas no mesmo
espaço.
António da Silva considerou que a habitação condigna e
com custos controlados, constitui uma demonstração de
modelo viável e exequível, e que pode ser realizada em
Angola com o apoio do cooperativismo, que prevê, a
construção anual de 110 residências/ano.
A ser assim, as casas, que podiam ser comercializadas a
um milhão de dólares, comportam custos avaliados em
150 mil dólares, passíveis de pagar em 20 anos, e são do
tipo A, B e C, todas com o mesmo conforto, variando
apenas nas divisões.
O limite de infra-estruturas a edificar é de mil e 200
hectares, ou seja 12 milhões de metros quadrados, onde
se predispõe construir 27 mil casas, das quais estão a ser
já construídas mil e 200 casas de luxo, tendo sido
concluídas 602 de média renda, enquanto outras 700
estão em construção.
O projecto contempla todas as estruturas, desde a
administração do condomínio, escolas primária e
secundária, infra-estruturas da Polícia, posto médico,
centro cultural, campo de golfe (100 hectares), entre
outras estruturas, enquanto a zona de prédios prevê a
edificação de prédios de 25 andares cada.
Cerca de três mil apartamentos serão erguidos para a
população e 200 para jovens, enquanto 36 foram construí
das para antigos combatentes, igual número para as
petrolíferas Fina e 150 para a Total. Quatrocentos
hectares já foram ocupados com residências.

08.8.22 “ Lar do Patriota” entrega
casas
Jornal de Angola 31 De Agosto de 2008

A cooperativa "Lar do Patriota" procedeu sexta-feira,
em Luanda, à entrega de 63 casas a trabalhadores das
petrolíferas Total E&P Angola e Fina, no âmbito da
facilitação de residências à juventude e melhoria das
condições de habitabilidade da população.
Durante o acto, o presidente ao Conselho de
Administração da Cooperativa, António
da
Ressurreição da Silva, considerou pertinente a intervenção do "Lar do Patriota" no projecto, na medida
em que vem suprir o défice habitacional que o país tem
vivido.
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08.9.1 Projecto “Aldeia Nova”
constrói residência para
camponeses no Zaire
Jornal de Angola 1 De Setembro de 2008

O projecto "Aldeia Nova" vai construir no município
piscatório do Nzeto, província do Zaire, um bairro
residencial composto por 250 casas. As obras terão o
seu arranque tão logo o ministro da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural, Afonso Pedro Kanga, se
desloque à província para proceder ao lançamento da
primeira pedra, disse ao Jornal de Angola o director
provincial do Zaire da Agricultura e do
Desenvolvimento. Rural, Pedro Makumaya.
O projecto de construção do bairro residencial com a
denominação "Aldeia Nova" será executado na
localidade de Santa Maria, a 15 quilómetros da sede da
vila do município do Nzeto.
Segundo Pedro Makumaya, as casas, além de serem
destinadas a camponeses, vão igualmente beneficiar os
técnicos afectos à Direcção da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural.
A par da construção de residências, o projecto "Aldeia
Nova" vai também impulsionar o incremento da
criação de mil cabeças de gado bovino. Para tal, estão
disponíveis, segundo Pedro Makumaya, mais de mil
hectares, que serão repartidos em fracções de cinco
hectares para cada família camponesa.
A direcção Provincial da Agricultura e do Desenvolvimento Rural no Zaire controla um total de
15.615 associados, entre os quais, 1.857 cooperativas e
122 camponeses.
Para propiciar maior sustentabilidade à actividade da
lavoura, o Minader vai fornecer equipamentos aos
agricultores integrados em cooperativas e associações,
nomeadamente, moto-serras, catanas, painéis solares
com as respectivas réguas, limas, chocadeiras, bicicletas,
ancinhos, pulverizadores, balanças e enxadas.
Ainda nesta perspectiva, os agricultores vão também
receber sementes de milho, amendoim, feijão, incluindo
fertilizantes como carbonato de sódio e sulfato de
amónio, para combate aos insectos. Esta acção, de
acordo com o responsável, visa alargar as áreas de
cultivo, assim como promover o combate à fome e à
pobreza no seio das comunidades rurais.

08.9.2 Projecto de habitação social
lançado no Kilamba Kiaxi
Jornal de Angola 1 De Setembro de 2008

O lançamento da primeira fase do projecto de
Habitação Social do Kilamba Kiaxi, que prevê a
construção de 710 edifícios para 160 mil pessoas,

aconteceu ontem em Luanda.
O ministro da Administração do Território, Virgílio de
Fontes Pereira, representou o Presidente da República,
José Eduardo dos Santos, no evento, ocorrido na comuna
da Camama, Kilamba Kiaxi.
Os edifícios a serem erguidos numa área de oito
quilómetros quadrados serão de cinco, nove e onze
andares, perfazendo 20 mil apartamentos.
Trata-se de um projecto que inclui centros comerciais,
jardins-de-infância, escolas primárias e secundárias, uma
área administrativa e outras para o lazer.
Estão contemplados ainda no projecto a instalação de
serviços de bombeiros, esquadras de polícia, bombas de
combustíveis, entre outros serviços, numa área de
implantação de 8,8 quilómetros quadrados.
Outros dados técnicos atinentes ao projecto, segundo a
Angop, reportam a existência de instalação de avenidas
principais, secundárias e terciárias, com um comprimento
total de 429 quilómetros, "completamente arborizados,
formando um corredor ecológico".
O projecto social do Kilamba Kiaxi, que deverá ser
concluído em 36 meses, terá um sistema independente de
tratamento de água, de electricidade e de telecomunicações.
O contrato da primeira fase deste projecto foi celebrado a
14 de Novembro de 2007. O projecto, da
responsabilidade do Gabinete de Reconstrução Nacional
(GRN), será executado pela multinacional chinesa
Sociedade Empreiteira Internacional (CITIC).
Cerca de 500 mil habitantes poderão beneficiar deste
projecto, quando forem concluídas as duas fases
posteriores.
Em declarações à imprensa, o ministro da Administração
do Território, Virgílio de Fontes Pereira, disse que a
"melhoria do serviço habitacional" constitui uma das
prioridades do Governo angolano.
Este projecto, asseverou, surge, pois, da necessidade de se
melhorar as condições de habitabilidade das populações,
"merecedoras de uma vida mais tranquila, sadia e feliz.".
Segundo o ministro, o projecto permitirá aos utentes
usufruir de habitações e outros serviços sociais com um
grande padrão de qualidade.
Para o engenheiro Wu Zhihin, da CITIC, que participou
na concepção e construção do estádio "Ninho do
Pássaro", que acolheu a abertura e o encerramento dos
Jogos Olímpicos de Pequim, "estar em Angola e
participar na sua reconstrução é um grande prazer".
Wu Zhihin, que é o vice-gerente geral da multinacional
chinesa Sociedade Empreiteira Internacional (CITIC),
garantiu que a sua empresa vai construir no Kilamba

Kiaxi uma cidade nova e muito linda, para orgulho de
todos os angolanos.

08.9.3 Projecto de habitação social
lançado no Kilamba Kiaxi
Jornal de Angola 1 De Setembro de 2008

O lançamento da primeira fase do projecto de
Habitação Social do Kilamba Kiaxi, que prevê a
construção de 710 edifícios para 160 mil pessoas,
aconteceu ontem em Luanda.
O ministro da Administração do Território, Virgílio de
Fontes Pereira, representou o Presidente da República,
José Eduardo dos Santos, no evento, ocorrido na
comuna da Camama, Kilamba Kiaxi.
Os edifícios a serem erguidos numa área de oito
quilómetros quadrados serão de cinco, nove e onze
andares, perfazendo 20 mil apartamentos.
Trata-se de um projecto que inclui centros comerciais,
jardins-de-infância, escolas primárias e secundárias,
uma área administrativa e outras para o lazer.

Segundo o ministro, o projecto permitirá aos utentes
usufruir de habitações e outros serviços sociais com um
grande padrão de qualidade.
Para o engenheiro Wu Zhihin, da CITIC, que participou
na concepção e construção do estádio "Ninho do
Pássaro", que acolheu a abertura e o encerramento dos
Jogos Olímpicos de Pequim, "estar em Angola e
participar na sua reconstrução é um grande prazer".
Wu Zhihin, que é o vice-gerente geral da multinacional
chinesa Sociedade Empreiteira Internacional (CITIC),
garantiu que a sua empresa vai construir no Kilamba
Kiaxi uma cidade nova e muito linda, para orgulho de
todos os angolanos.

08.9.4 MAPESS entrega condomínio
habitacional ao Governo da Província
do Kwanza-Sul
Jornal de Angola 6 De Setembro de 2008

Estão contemplados ainda no projecto a instalação de
serviços de bombeiros, esquadras de polícia, bombas de
combustíveis, entre outros serviços, numa área de
implantação de 8,8 quilómetros quadrados.

O Ministério da Administração Pública, Emprego e
Segurança Social procedeu à entrega, segunda-feira, no
Sumbe, de um condomínio habitacional com quarenta casas do tipo T-2 e T-3, ao Governo da Província do
Kwanza-Sul, em cerimónia orientada pelo vice-ministro
do MAPESS, Sebastião Luquinda.

Outros dados técnicos atinentes ao projecto, segundo a
Angop, reportam a existência de instalação de avenidas
principais, secundárias e terciárias, com um
comprimento total de 429 quilómetros, "completamente arborizados, formando um corredor
ecológico".

Os imóveis, cujo orçamento não foi revelado, irão
albergar os funcionários do aparelho do Estado na
província e foram construídos na base do princípio de
solidariedade da Constituição do Instituto Nacional de
Segurança Social, que prevê a beneficiação de obras
sociais.

O projecto social do Kilamba Kiaxi, que deverá ser
concluído em 36 meses, terá um sistema independente
de tratamento de água, de electricidade e de telecomunicações.

As chaves das moradias foram entregues ao governador
provincial do Kwanza-Sul, Serafim do Prado, num acto
testemunhado pelo director geral do Instituto Nacional de
Segurança Social, Adão Sebastião Mixingi, do director
provincial do MAPESS e de membros do governo da
província.

O contrato da primeira fase deste projecto foi
celebrado a 14 de Novembro de 2007. O projecto, da
responsabilidade do Gabinete de Reconstrução
Nacional (GRN), será executado pela multinacional
chinesa Sociedade Empreiteira Internacional (CITIC).
Cerca de 500 mil habitantes poderão beneficiar deste
projecto, quando forem concluídas as duas fases
posteriores.
Em declarações à imprensa, o ministro da
Administração do Território, Virgílio de Fontes Pereira,
disse que a "melhoria do serviço habitacional" constitui
uma das prioridades do Governo angolano.
Este projecto, asseverou, surge, pois, da necessidade de
se melhorar as condições de habitabilidade das
populações, "merecedoras de uma vida mais tranquila,
sadia e feliz.".

O vice-ministro do MAPESS, Sebastião Luquinda,
sublinhou que o gesto responde às imensas dificuldades
sentidas pelas populações, particularmente pelos
funcionários públicos que vivem em péssimas condições
de habitabilidade.
Para o governador provincial, Serafim Maria do Prado, as
quarenta casas entregues pelo MAPESS constituem
motivo de satisfação e um acto que se junta aos esforços
do Governo da Província do Kwanza-Sul para solucionar
as principais preocupações dos cidadãos, particularmente
dos funcionários do aparelho do Estado que há muito
aguardam por moradias dignas.

08.9.5 Funcionários públicos em
Cabinda beneficiam de residência
económicas

Jornal de Angola 12 De Setembro de 2008

O Governo Provincial de Cabinda poderá, nos
próximos dias, proceder a entrega formal de mais 100
casas ao departamento provincial do Instituto Nacional
de Habitação. As referidas casas estão a ser construídas
nos bairros de Cabassango e Buco Ngoio, 10 quilómetros a norte da cidade de Cabinda.
Segundo o chefe do departamento provincial do
Instituto Nacional de Habitação, Alberto Poba, o primeiro lote, que será entregue simbolicamente, faz parte
do projecto de 350 casas que o governo local concebeu
no quadro do Programa dos Investimentos Públicos
(PIP), nas localidades de Cabassango e Buco Ngoio.
As obras dos dois complexos, avaliadas em 16 milhões
de dólares americanos, estão a cargo das empreiteiras
China Jiangsu e J africa e tiveram início em 2002.
Deste valor, 11 milhões 212 mil e 500 dólares foram
investidos nas 250 residências em construção no BucoNgoio, enquanto que 4 milhões 839 mil e 182 dólares
nas 100 casas, no Cabassango.
De acordo com Alberto Poba, as casas sociais serão
distribuídas aos funcionários públicos e as económicas
estão reservadas para o atendimento à população.
"Há maior interesse da parte dos trabalhadores da
função pública, sobretudo aqueles que habitam em
residências arrendadas, em adquirir moradias que
comportam 3 quartos, uma sala de jantar, uma de estar,
cozinha, casa de banho, varanda e quintal", disse
Alberto Poba.
O chefe do departamento provincial do Instituto
Nacional de Habitação acrescentou que a distribuição
das respectivas casas será por organismos e de forma
faseada.
O projecto, que visa minimizar o problema habitacional
no seio da população cabindense, é extensivo também,
de acordo com Alberto Poba, aos municípios do
interior, nomeadamente Cascando, BucoZau e Belize,
embora a fonte do JA não tenha avançado as
quantidades que cada localidade que vai beneficiar.
Garantiu que dias melhores virão, uma vez que o
Governo apostou no Programa de Fomento
Habitacional a nível da região, como estratégia para
colmatar as dificuldades neste domínio.
Nesta linha de pensamento, o Instituto Nacional de
Habitação pretende cooperar com instituições locais e
internacionais interessadas em implementar projectos
do género, caminhando assim lado a lado com o
governo provincial no desenvolvimento da região.
Para a concretização desta pretensão, segundo o
responsável, é necessário que a instituição tenha uma
autonomia financeira.

O Instituto de Habitação controla a nível da província
736 imóvel, número que poderá sofrer uma alteração nos
próximos dias devido o novo levantamento em curso no
enclave. "Nós estamos a fazer um trabalho de controlo
para obtermos o número exacto de imóveis do Estado e
privados existente na província", disse.

08.9.6 Ordenar e planear o território
Folha 8 13 De Setembro de 2008

Nós entendemos o ordenamento do território, como a
gestão da interacção Homem / espaço natural, que
consiste no planeamento das ocupações, no potenciar do
aproveitamento das infra-estruturas existentes e sobretudo no assegurar da preservação de recursos limitados.
Para que os planos sejam enquadráveis nas mais diversas
escalas de análise, dependem da efectividade e coerência
dos mesmos. Um plano nacional de ordenamento do
território tem de se basear na lógica dos planos das
diferentes regiões; estes, por sua vez têm por base os
planos municipais que definem o uso dos solos e
estabelecem princípios para a gestão das cidades e das
aldeias do local; os aglomerados deverão ser organizados
por planos operativos que regulem e ordenem a sua
estrutura construída, os seus edifícios, e que definam
coerências para a localização das diferentes funções que
neles coexistem a indústria, o comercio, a habitação ou a
agricultura, são planos de urbanização, os de pormenor
ou de salvaguarda que, e mais uma vez a escalas diversas,
delimitam e desenham as malhas que definem a urbe.
O planeamento tem que ser pensado, compreendido pela
estrutura das ocupações humanas, a sua diversidade, as
suas inter-relações e interacções e as complexidades das
razões que justificam cada uma delas, são diversos os
tipos de ocupações do homem no território, são
diferentes os usos impostos ao solo, são variados os
aglomerados humanos resultantes, em diferentes
dimensão e características, justificando-se e sendo ao
mesmo tempo razão das utilizações que se estabelecem
no território.
Funções como a agricultura ou indústria, o comercio ou
serviços encontram no tipo de aglomerado as virtudes de
razão para o seu estabelecimento, moldando e
transformando a forma destes, estabelecendo as relações
de cumplicidade. São modos de ocupar o território,
distinto nos seus conceitos e finalidades, que se complementam, sustentando a colonização humana. Os
aglomerados humanos, sendo todos eles diversos e
complexos nas suas razões, relacionam-se e justificam-se
entre si pela forma que o homem encontrou para se
estabelecer, ocupar e usar os recursos da natureza.
É necessário compreender que uma vila não é uma cidade
em ponto pequeno, assim como uma aldeia não é
somente um pequeno aglomerado, mais sim um
povoamento do espaço com um tipo de vivência próprio
que o caracteriza e justifica.

As diferenças entre a urbanidade e a ruralidade advêm
de culturas diversas, razões completamente
dissemelhantes de ocupar e usar o território, de onde
resultam formas de vidas singulares.
Quanto a cidade e a sua estrutura, justificam-se em
nosso entendimento, pelas actividades que nelas
ocorrem, pela sua forma, pela maneira como se
organizam e se estabelecem.
Numa Urbe gerem-se as funções com características
próprias; habitação, numa larga escala, inter-relacionada
com o comercio e com os serviços; industrias
articuladas com a cidade.
A malha urbana é o reflexo dessa forma de organizar o
espaço, as grandes vias de circulação, que ligam os
lugares e que relacionam as diferentes funções,
articuladas com locais de estar, praças e pracetas que
sustentam uma vivência de lazer, bairros, prédios e
quarteirões que organizam a lógica da habitação na
estrutura, elementos que definem um desenho característico de que resulta, consequentemente, uma forma
de ocupar o território e de organizar os usos do solo.
Em relação as aldeias, elas definem-se pelas diferentes
escalas, as menores em dimensão e em concentração,
regulam-se por uma maior proximidade da natureza da
qual dependem.
A agricultura é, geralmente a base económica que
fundamenta a forma do aglomerado, não se articulando
no meio rural as forças complexas que determinam a
estrutura urbana.
A habitação dispersa-se, sendo naturalmente
constituída por casas isoladas, unifamiliares, com
terrenos remanescentes, e por pátios e quintais que
utilizados como complementam ã actividade agrícola de
maior escala.
Dificilmente se pode falar de uma malha rural, as
aldeias são definidas pela articulação de eixos mais ou
menos numerosos e complexos que correspondem aos
espaços definidos pelos limites das propriedades
particulares.
As pracetas são os lugares restantes, raramente definidos de forma regular, dificilmente desenham
excepções assinaláveis no conjunto, pontos notáveis,
como acontece nas cidades.
O Urbanismo e o Ruralismo, são diferentes formas de
estruturar a ocupação do espaço, que resultam das
utilizações e dos diversos princípios como o de agir no
território, são as vivências e as maneiras de fazer as
singulares características. A urbanidade está profunda e
sistematicamente estudada.
Das formas construídas à estrutura urbana, da
economia aos aspectos sociais, as cidades foram

analisadas nas suas razões, princípios e vivências.
Quanto ao planeamento urbano, e o urbanismo em si,
regem-se por princípios resultantes dessa sistematização; a
própria arquitectura baseia as suas formas e a gestão das
funções dos edifícios em desenhos claramente urbanos.
Contudo, não existe uma sistematização do planeamento
rural ou do ruralismo, apenas alguns tratados, como (o
tratado de granada), algumas verificações mais ou menos
empíricas, alguns estudos das características das formas
construídas de determinadas aldeias.

08.9.7 Kuito já não é cidadefantasma
Semanário Angolense 13 De Setembro de 2008

Quando Amaro Tati deixou de ser o governador de
Cabinda e foi despachado à província em Bié, muitos
observadores rotularam essa transferência como um
castigo ou uma reprimenda.
É provável que nessa altura, Amaro Tati, lá no fundo,
também tenha pensado que estaria a ser penalizado por
algo que tivesse corrido mal em Cabinda. Mas se assim
pensou, a verdade é que tratou, imediatamente, de encarar
de frente a nova realidade e assumi-la, acima de tudo,
como um desafio, apesar do caminho estar repleto de
ameaças, minas e armadilhas.
E assim foi. Conta-se que, logo na primeira reunião com
os seus colaboradores no seu novo gabinete no Kuito, depois de ter lançado um demorada olhadela para a
paisagem de guerra que a janela lhe permitia ver, as suas
primeiras ordens terão sido qualquer coisa que se traduz
nas seguintes palavras: «Meus caros, temos de arregaçar as
mangas e fazer desaparecer do Kuito essa imagem de
cidade-fantasma».
E Amaro Tati não dissera nenhuma inverdade: dez anos
decorridos sobre as encarniçadas batalhas que fizeram do
Kuito uma cidade em escombros – a que mais havia
sofrido realmente com a guerra – as imagens de
destruição pairavam sobre ela e os seus teimosos
habitantes vagavam por ela como autênticos «zombies»
(mortos-vivos).
A mensagem apelativa não tardou a chegar aos centros de
decisão no Governo Central, já que sem ovos não se
podia fazer omeletes. Luanda anuiu ao desafio. Tanto que
ainda em 2002 o Presidente da República, numa altura em
que era pouco dado a visitar as províncias, deslocou-se ao
Kuito, aonde dirigiu uma sessão especial do Conselho de
Ministros que aprovou um programa de recuperação da
cidade que era, de facto, pouco mais que fantasma.
Para selar a decisão, José Eduardo dos Santos diria, pouco
depois, a milhares de habitantes do Kuito que o
escutaram durante um comício, algo que até hoje as
pessoas têm na memória: «Então, vamos fazer com que o

Kuito seja outra vez a bonita cidade que foi Silva
Porto?». De facto, no auge das maiores realizações da
administração colonial, em 1973, Silva Porto (assim se
designava o Kuito), apesar de pequena, era uma das
mais bonitas cidades de Angola.
Não era a Vila Viçosa. Esta era outra urbe angolana,
mas Kuito também era efectivamente uma cidade
viçosa.
Estava-se em finais de Outubro de 2002. Passaram-se
seis anos que mudaram muita coisa. Luanda abriu os
cordões à bolsa e nesse período, trabalhou-se no Kuito
muitas vezes mais do que nos 10 anteriores à chegada
de Amara Tati a um palácio em ruínas.
A escassos dias da realização das eleições, o Semanário
Angolense foi ver como é a nova realidade da cidade
angolana que mais simboliza um país saído de uma
guerra atroz. Além de gradualmente estar a vestir-se de
novo do ponto de vista estritamente urbanístico, é
preciso ter em conta que Kuito carrega outras
simbologias de que ninguém, em tempo de sufrágio, se
pode alhear.
É a capital de uma província que, em Setembro de
1992, votou em massa na UNITA, partido criado por
Jonas Savimbi, que em vida terá sido, provavelmente, o
mais conhecido bieno. Porém, Savimbi partiu do
mundo dos vivos deixando, de certo modo, a imagem
de um furacão que fustigou os seus próprios filhos ao
decretar que as suas forças tomassem a todo o custo o
Kuito.
A cidade tinha um valor não apenas político como
geoestratégico, que muitos observadores convergem
que foi ela a ditar o curso da guerra. Ou, por outra, se
tivesse caído em poder da guerrilha, provavelmente o
país estaria a passar por dois cenários: ou dividido em
dois estados, ou os angolanos ainda hoje estariam a
altercar-se numa feroz guerra civil.
Há hoje uma nova realidade sociopolítica em
emergência nas chamadas zonas tradicionais da
UNITA (região etnolinguística ovimbundu), só não se
sabendo se isso terá efeitos drásticos nos números que
saírem das urnas.
Mas mais do que isso o que conta agora mesmo é
constatar que Kuito recobra das feridas da guerra e
reconstrói-se. No passado domingo, a capital biena
festejou com outro ânimo e esperança a passagem do
seu 73° aniversário desde que foi elevada à categoria de
cidade em 1935, quando haviam decorrido 57 anos
depois que os colonizadores portugueses venceram a
resistência do Rei Ndunduma e erguerem os primeiros
aglomerados da que seria Silva Porto, actual Kuito.

08.9.8 Famílias desalojadas
recebem material de construção
Jornal de Angola 16 De Setembro de 2008

Pelo menos vinte e cinco famílias da cidade do Kuito,
província do Bié, beneficiaram, recentemente, de

parcela de terra e material de construção para erguerem as
suas residências.
A informação foi prestada pelo director provincial das
Obras Públicas, João Marques Bango, quando visitava
alguns edifícios em estado de degradação.
Frisou que cada família recebeu 40 chapas de zinco, um
terreno para erguer uma residência e uma quantia
monetária no valor de dois mil e 100 dólares norteamericanos, para o pagamento de renda, enquanto estiverem a construir as suas casas.
As mesmas famílias, segundo o director das Obras
Públicas, foram desalojadas de um prédio que se encontra
em estado degradante, o que constituía risco para os
moradores.
João Marques Bango disse ainda que o edifício será
demolido, nos próximos dias, com objectivo de se erguer
um outro com as mesmas características.
O responsável afirmou que o seu organismo está a
preparar, de igual forma, uma outra proposta junto do
governo local, no sentido de se desalojar famílias que
residem no antigo edifício da Direcção Provincial da
Educação, para sua reabilitação.
A construção e reabilitação destas duas infra-estruturas
estão enquadradas no programa especial mínimo de
reconstrução da cidade do Kuito (PERMIK).

08.9.9 Expropriação de terrenos
dificulta trabalhos na via Boavista /
Cacuaco
Jornal de Angola 17 De Setembro de 2008

A dificuldade de expropriação de terrenos ao longo da
estrada Boavista/Cacuaco condiciona a celeridade das
obras nesta via, que será transformada em via expresso.
Nesta altura, efectuam-se escavações para a
terraplanagem, para se colocar asfalto nos espaços
cedidos. Depois de ultrapassada a questão da
expropriação, pelo Governo, os trabalhos deverão
prosseguir nesses locais, onde se prevêem intervenções,
para o nivelamento do solo.
A empreitada, a cargo da Odebrecht, tem uma extensão
de nove quilómetros, da Rotunda da Boavista até à vila de
Cacuaco, junto às antigas salinas, para o primeiro lote.
Devido às dificuldades na expropriação, os trabalhos
deverão terminar só em 2009. O segundo lote, que parte
das Salinas, está a cargo da construtora Queiroz Galvão.
Nos espaços expropriados realizam-se obras de base para
a preparação do terreno, bem como de orientação das
redes de água, luz e telefonia.

A empreitada, iniciada em 2007, está avançada na zona
da Cimangola, onde já foi colocada a primeira camada
de asfalto, situação que está a facilitar o trânsito.
N o final a via terá uma faixa de rodagem com dez
metros e meio de largura, repartida em três vias de três
metros e meio de largura, para cada sentido, e um
passeio central.

provincial das obras públicas.

0.9.11 Os Meandros dos Planos
Regionais do Ordenamento do
Território
Folha 8 20 De Setembro de 2008

Nela será instalada um sistema de drenagem de água, de
acordo com as características da estrada.

A distinção da história do regime jurídico de Imóvel
guiou-se fundamentalmente por três regimes: O regime
de propriedade ilimitada, o regime da propriedade
limitada e o regime da propriedade condicionada.

08.9.10 Novas habitações

Quando se fala em "Propriedade ilimitada" ou " absoluta"
remete-nos, geral, para o conceito romano que incluía aos
poderes do proprietário nos três famosos direitos de " lus
utendi"," ius fruendi" e " ius butandi" noutros termos o
direito e usar, de fruir e o de abusar da coisa própria
(inclusive destruindo).
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À semelhança do que se passa um pouco por todo o
país, ter casa própria na cidade do Lubango é uma
verdadeira dor de cabeça, sobretudo para quem quer
começar um projecto de vida a dois.
Para responder a esta dificuldade, o governo da
província está a construir, na zona da Mitcha, 24 novas
habitações para quadros que serão adicionadas às 50 já
existentes no mesmo perímetro, no âmbito de um
projecto iniciado em 2004, desconhecendo-se se estão
enquadradas na promessa eleitoral do MPLA de
construir, nos próximos quatro anos, um milhão de
casas.
As referidas habitações, segundo o director Provincial
das Obras Públicas, vão servir, numa primeira fase,
para acolher os 80 médicos cubanos que a província está a receber para trabalharem nos hospitais e centros
médicos localizados na cidade do Lubango, sendo
posteriormente entregues aos quadros angolanos sem
habitações.
As autoridades huilanas estão, paralelamente, a executar
um programa faseado que aponta para a construção,
em cada um dos 14 municípios, de cinco casas, residências que poderão também servir quadros
instalados naquelas circunscrições.
Um outro projecto, iniciado em Julho último, é o
denominado "Angola Jovem" e que prevê a edificação
do bairro da juventude com 90 habitações. O projecto
de construção terá a duração de onze meses e os
critérios de atribuição das residências estão a ser analisados, devendo priorizar, como o nome indica, a
camada jovem.
A entrada em cena de operadoras privadas no ramo do
imobiliário é uma questão de tempo, pois, segundo
Rosário Ima Panzo, a sua direcção já foi contactada por
entidades interessadas em investir neste importante
sector.
Os terrenos para a edificação de projectos habitacionais
estão identificados, o que falta mesmo são passos
concretos das imobiliárias, esclareceu o director

Tratava-se assim, de um poder absoluto de que o
respectivo titular poderia dispor como bem entendesse,
desses bens, e as limitações que a tal exercício poderiam
opor-se, eram considerados excepções em nada
afectavam a natureza e dimensão intrínseca do seu direito
com o decorrer do tempo, a concepção " absolutista" do
direito de propriedade foi se esbatendo, dando lugar ao
surgimento de restrições relativamente ao seu uso,
fundamentalmente por determinar os interesses como os
dos proprietários " limitações de interesses como os dos
proprietários " limitações de interesse privado " como os
da comunidade em geral, a vontade do titular, ou a lei lhes
impusessem para passarem a ser considerados em si
mesmos como poderes condicionados à satisfação de
determinados fins ou objectivos.
As limitações que passaram a ser impostas aos
proprietários, no exercício do seu direito, não foram apenas limites exteriores a não ultrapassar, mas são
objectivos à atingir (tais objectivos sejam de interesses
particulares, de outros proprietários, como sejam de
interesse público) O que vale quanto nós afirmar, é que o
direito de propriedade deixa de poder ser exercido no
interesse exclusivo do proprietário (embora com
limitações) mas também interesses de outros proprietários
ou seja, da colectividade em geral, proibindo-se por
exemplo, a destruição da coisa própria, quando essa
destruição seja contraria aos interesses da colectividade.
Sendo os planos designados por " Instrumentos de
carácter programáticos e normativos ao desenvolvimento
harmonioso das diferentes parcelas, tendo sempre em
atenção a optimização das implantações humanas", os
Planos Regionais do Ordenamento do Território, abrangem as áreas, pertencentes a mais de um Município (pelo
que, também os distingui dos Planos Municipais de
Ordenamento do Território) áreas definidas quer pela sua
homogeneidade em termos económicas, ecológicos ou
outros, quer " por representarem interesses ou
preocupações que pela sua interdependência necessitam
de consideração integrada."

Os aspectos definidores dos PROT´S são:
a) Quanto à sua natureza: É de natureza programática e
normativa, visando estabelecer normas gerais de
ocupação e exploração que permitem fundamentar uma
correcta utilização e gestão do território abrangido.
b) Quanto aos objectivos: Tem por finalidade,
concretizar, para a área por eles abrangida a politica
geral de Ordenamento adoptada, definindo as opções a
estabelecer, bem como os critérios de organização e
uso do espaço, tendo em conta de forma integrada as
aptidões e potencialidades da área coberta.
c) Quanto a extensão: os PROP´S, abrangem as áreas
pertencentes a mais de um Município, delimitadas pela
sua homogeneidade em termos económicos, ecológicos
dentre outros pelo que, em principio, a sua área de
actuação é a " região definida pela identidade de
interesses e preocupações e não por qualquer outro
tipo de divisão territorial de natureza administrativa.
Em síntese: os PROP´S são Programas de
Ordenamento Racional das Regiões, caracterizadas por
uma clara homogeneidade de interesses, que visam a
melhor distribuição dos agrupamentos humanos e o
mais adequada aproveitamento e utilização dos
respectivos recursos. Em nosso entendimento, afigurase indispensável salve melhor opinião a definição de
uma politica de ordenamento que reorganize, melhor o
nosso espaço litoral de modo a garantir um
crescimento equilibrado e que assegure a durabilidade
dos recursos e a qualidade ambiental, de forma a
reduzir a marginalização das zonas rurais,
desaconselhando a ocupação da á orla marítima com
construções definitivas, em função da sua
especificidade são considerados, sítios precário.
Os objectivos que quanto a nós, melhor se evidenciam
no carácter programático do PROT, e as suas
espectivas finalidade são:
a) Desenvolvimento socio-económico equilibrado,
melhor distribuição dos sectores produtivos, controle
do crescimento das áreas congestionadas e o
alargamento dos benefícios para o interior.
b)Utilização racional do espaço:
Protecção dos solos agrícolas e das áreas sensíveis
designadamente de interesse turístico.
c) Protecção e gestão racional dos recursos naturais e
do ambiente:
Impedindo a distribuição do meio natural, protegendo
e valorizando o património histórico, físico e cultural.
d) Melhoria da qualidade de vida da população
residente: De modo a proporcionar condições de
acesso e estabilidade de emprego, alojamento e
qualidade ambiental.

08.9.12 Código Civil é sobrinha
para tudo
Folha 8 20 De Setembro de 2008

A interpretação do artigo 437º do Código Civil, no caso
vertente não parece dar respaldo à atitude da Real Force
contra os seus clientes, hasteando como justificativa a
bandeira de alegadas derrapagens nos cálculos
económicos, em função de embargo de obra e redução do
perímetro de construção.
Aliás, o estipulado no recorrido artigo, não parece aplicarse na letra e espírito aos promitentes compradores,
porquanto "as circunstâncias em que as partes fundaram a
decisão de contratar tiverem sofrido uma alteração
anormal, tem a parte lesada direito à resolução do
contrato ou à modificação dele segundo juízos de
equidade, desde que a exigência das obrigações por ela
assumidas afecte gravemente os princípios da boa fé e
não esteja coberta de riscos próprios do contrato".
A relação inicial é entre a Real Force e os ente-públicos: a
EDURB, que vendeu o terreno; o Instituto de Gestão
Urbano do GPL, que autorizou o plano de massa e
aprovou o projecto de construção, levando, acta
contínuo, a REAL FORCE a partir para a promoção e
venda prévia do seu produto e devem por esta ser
questionados por ter prejudicado terceiros de boa fé, que
adquiriram bens na convicção, talvez ingenuamente, de
que as garantias mensais acordadas lhes traria o estatuto,
no final, de proprietários.
Mas no caso vertente a Real Force que viveu um
problema com os ente-públicos pôde mover um
competente processo judicial, recorrendo ao Decreto-Lei
nº 16A/95 de 15 de Dezembro, no seu artigo 120º e
seguintes, contra a EDURB, GPL e o INEA, pelo que
não deve endossar essa responsabilidade aos seus clientes,
partes alheias nesta tramóia, Se alguém tem de ser
responsabilizado por eventuais danos causados, esse é o
ente-públicos, a quem melhor se ajusta o recurso ao artigo
437º do Código Civil e o Decreto-Lei nº16A/95.
Quanto ao recurso ao tribunal, importa recorrer ao que
diz a lei e a jurisprudência nos casos de diferenças
contratuais.
"O julgamento numa causa cível tem por finalidade
determinar se existe um direito fundamentado da parte
requerente a uma indemnização pela parte requerida e, em
caso afirmativo, qual o valor apropriado dessa
indemnização. Para chegar a uma conclusão, o juiz tem
que ouvir ambas as partes e determinar os factos do caso.
Seguidamente, terá que decidir se os factos revelam ter a
parte requerida violado um preceito legal: por exemplo, o
preceito que nos obriga a executar os contratos que
assinamos".
Se ficar demonstrado que a parte requerida na causa nada
fez de errado, a causa será rejeitada. Se for culpada terá
uma sanção que depende de vários factores: o valor da
indemnização solicitado na petição inicial, os factos e os
poderes de que dispõe o tribunal para conceder a
indemnização específica, que tem três categorias:
indemnizações pecuniárias (por perdas e danos); sanções
declaratórias; e mandados, que exigem que uma pessoa

faça – ou se abstenha de fazer – um certo acta.
O objectivo principal da indemnização por perdas e
danos é o de compensar a parte requerente pelas perdas
causadas pela parte requerida. As sanções declaratórias
são aquelas através das quais o tribunal atesta ou afirma
os direitos das partes. Por exemplo, quando um
tribunal interpreta um testamento ou um contrato, a
sua decisão é declaratória por natureza. Do mesmo
modo, a decisão de um tribunal sobre a titularidade de
uma propriedade pessoal ou terras também é
declaratória.
Uma outra sanção que exige que certa pessoa execute
uma determinada acção é conhecida como a «execução
específica». Esta sanção está comummente disponível
na sequência da parte requerida ter rescindido um
contrato com a parte requerente. Por exemplo
suponhamos que a parte requerida, a REAL FORCE
rescindiu o contrato que tinha com a requerente, a Sra.
Hianga Chinguri, para lhe vender uma casa. Neste caso,
em vez de conceder à requerente uma indemnização
por perdas e danos o juiz poderia condenar a REAL
FORCE a cumprir o seu contrato e a cumprir o
contrato de venda da casa à Sra. Hianga pelo preço
inicialmente acordado. Chegados aqui seria bom que as
partes se entendessem para bem do bom-nome
comum.

08.9.13 Autoridades lançam
projecto sobre gestão de terras
Agora 20 De Setembro de 2008

O Ministério do Urbanismo e Ambiente (MINUA)
lançou recentemente um projecto sobre gestão
sustentável de terras, inserido no processo de
implementação do programa nacional de combate à
desertificação.
O projecto, com duração de dois anos, visa também
criar uma abordagem institucional e de monitoramento
da degradação dos solos e idealizar as melhores práticas
e iniciativas em gestão sustentável de terras no país.
O mesmo terá um impacto significativo na vida das
populações rurais: na gestão comunal de recursos
naturais, luta contra o desmatamento, melhoria de
técnicas produção de biomassa para fins energéticos e
protecção e conservação de solos contra os agentes
erosivos.
Segundo a fonte, no decurso dos anos 2005 e 2006, o
MINUA liderou negociações para a captação de
financiamentos para a execução de projectos em áreaschave de luta contra a desertificação: energia doméstica,
gestão comunal de recursos de base, aproveitamento e
armazenamento de águas pluviais, gestão de pastos,
segurança alimentar e gestão de calamidades.
O
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recentemente o projecte "Solução Energética e de Sobrevivência Em Angola" denominado abreviadamente
por "ELISA".
Este terá como enfoque principal a análise e preparação
de um conjunto de técnicas de intervenção,
transformadas depois em módulos de formação de campo
para os agentes de extensão rural, com demonstrações
participativas em programas de formação e associadas a
pesquisa aplicada e disseminação de resultados pelos
produtores rurais e camponeses.
O projecto conta com o apoio do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Para o lançamento desta iniciativa viajaria para o Huambo
o vice-ministro do MlNUA, Mota Liz a frente de uma
delegação que integrou técnicos do Ministério da
Agricultura e Desenvolvimento Rural (MINADER), do
PNUD e outras instituições parceiras do projecto.

08.9.14 Sita José realça
encorajamento da ONU ao esforço
habitacional
Jornal de Angola 21 De Setembro de 2008

O coordenador da Comissão Interministerial para a
celebração em Angola do acto central do Dia Mundial do
Habitat, a comemorar-se a seis de Outubro, Diekumpuna
Sita José, disse ontem em Luanda que a escolha do país
para acolher o acto era um encorajamento das Nações
Unidas ao esforço que tem sido desenvolvido no sector
habitacional, que está entre estruturação, e os grandes
projectos que o Governo de Angola anunciou e assumiu
concretizar nos próximos tempos.
Diekumpuna Sita José, que falava em conferência de
imprensa, considerou que a "cidade de Luanda constitui
um bom exemplo de avaliação de como as cidades podem
servir de suporte para melhor sensibilização quanto à
nação de inclusão daquelas populações que ainda vivem
em condições precárias".
Um dos objectivos do milénio faz referência à construção
de cerca de 100 milhões de habitações até ao ano 2020,
sendo que cada país deverá fixar a sua meta. Neste
contexto, Diekumpuna Sita José mencionou que o tema
do acto "Construindo cidades harmoniosas" serve, entre
outras, de reflexão para a inclusão, no acesso à habitação,
das populações que mais carecem deste bem.
O coordenador da Comissão Interministerial para a
celebração em Angola do acto central do. Dia Mundial do
Habitat acrescentou que a comunidade internacional está
atenta aos programas de desenvolvimento em curso no
país,
consubstanciado
no
excelente
resultado
macroeconómico.
"Angola está neste momento melhor posicionado para
associar os ganhos e benefícios da economia para que se
apliquem as políticas e as opções que foram determinadas
pelo Governo para o quadriénio 2009-2012", disse.

Enquadrado no âmbito do mandato da resolução das
Nações Unidas para os Assentamentos Urbanos (UNHabitat), o acto central do Dia Mundial do Habitat, o
primeiro do género a ser realizado no continente
africano, contará com cerca de 400 convidados, entre
os quais altos funcionários das Nações Unidas e
dirigentes de alguns Governos africanos.

08.9.15 Jovens recebem material
de construção diversa
Jornal de Angola 24 De Setembro de 2008

Jovens da província do Moxico, Leste do país,
receberam, no último fim-de-semana, materiais de
construção, oferecidos pela Direcção Provincial da
Juventude e Desportos, no quadro da implementação
do programa "Angola Jovem".
Do lote do material constam 300 chapas de zinco, à
razão de 25 chapas para cada, 200 quilogramas de
pregos, entre outro material que inclui uma mesa e
quatro cadeiras para cada beneficiado.
Em declarações à Angop, o responsável municipal da
Juventude e Desportos, Salomão Evaristo Caliambuto,
disse que o gesto do Governo visa ajudar os jovens que
possuem terrenos e não têm possibilidades para
construírem as suas residências.
Segundo ele, o programa de distribuição do material de
construção é faseado e abrangerá todos os municípios
da província.
Quintas Olga solteira, mãe de três filhos e
desempregada, louvou a atenção do Governo na resolução dos problemas que afligem a camada juvenil.

08.9.16 Cidades harmoniosas
Jornal de Economia e Finanças 26 De Setembro de 2008

A nossa cidade capital foi eleita para albergar a
celebração do Dia Mundial do Habitat que, este ano,
ocorre no dia 6 de Outubro. Luanda estará no centro
das atenções de todos os países quando centenas de
especialistas internacionais de alto nível estiverem, por
um dia, a debruçar-se sobre as questões candentes e
urgentes em torno de um dos maiores problemas da
humanidade neste século: os aglomerados humanos
que se formam nas cidades de todo o mundo e que
clamam por uma habitação decente e condigna.
E por que Luanda?
A UN-Habitat escolheu Luanda justamente por
oferecer um dos exemplos mais vigorosos em todo o
mundo em termos de recuperação de áreas degradadas
pós conflitos. O Governo lançou-se num dos maiores
programas de reconstrução e reabilitação de infraestruturas urbanas em todo o mundo. Basta caminhar
pelas ruas das nossas cidades para constatar que o

cenário urbano está a alterar-se para melhor a cada dia.
É esta saga angolana que será exposta ao mundo no Dia
Mundial do Habitat, na primeira segunda-feira de
Outubro, dia 6. Trata-se de um momento de justo
orgulho para"todos nós e de grande nobreza, a considerar
que muitas das experiências que aqui estão a ser
implementadas poderão oferecer exemplos para outras
nações. Em Novembro, em Nanquim, na China, será
realizado o Fórum Urbano Mundial onde as
recomendações de Luanda serão lembradas e voltarão a
ser discutidas.
É bom lembrar que cidades não são apenas tijolos e
betão, como diz a directora executiva da UN-Habitat e
sub-secretária geral das Nações Unidas, Anna Tibaijuka.
As cidades têm uma alma que é exibida através da sua
herança cultural. Uma cidade harmoniosa deve, portanto,
procurar preservar a sua identidade cultural e
proporcionar aos seus moradores, principalmente as classes mais pobres da população, condições de vida que
permitam que eles se sintam orgulhosos e apegados ao
local onde vivem.
O evento destacará, também, a cooperação que tem
havido ao longo dos anos entre as Nações Unidas e o
Governo de Angola em programas voltados para o
desenvolvimento de projectos de reabilitação de
estruturas básicas nos sectores de saúde, abastecimento de
água e instalações para melhorar as condições sanitárias
locais. Esta é, certamente, uma longa caminhada.
O desafio é hercúleo: nada menos do que melhorar a vida
de 100 milhões de pessoas que vivem em musseques, até
o ano 2020, conforme o compromisso assumido por
todos os estados membros da ONU, no ano 2000,
contido no documento Objectivos de Desenvolvimento
do Milénio (ODM).
Se este objectivo de melhorar as condições habitacionais
for alcançado, o que será uma enorme conquista, apenas
parte do problema estará resolvido, a considerar-se que a
população que vive em bairros degradados em todo o
mundo é estimada, actualmente, em mil milhões de
pessoas, contingente que subirá para três mil milhões, em
2050.
Isto significava que, em quatro décadas, quase metade da
população do planeta, calculada em 7 mil milhões de
pessoas, poderá estar condenada a viver em condições
abaixo dos padrões mínimos aceitáveis.
É esta, em síntese, a dimensão do que será discutido em
Luanda.

08.9.17 Terras africanas são
disputadas também por investidores
do sector de bio-combustíveis
Jornal de Economia e Finanças 26 De Setembro de 2008

Além da maior procura global por alimentos, há um outro
sector da economia mundial a motivar a busca, entre os

investidores internacionais, por terras africanas. Tratase do mercado de bio-combustíveis.
Nos últimos anos, muitas companhias ocidentais têm
procurado comprar grandes áreas em Africa para
atender à demanda mundial por bio-combustíveis.
As perspectivas para o continente são boas. Os investimentos trazem consigo novas estradas, escolas,
hospitais instalações eléctricas e de água. E, principal,
empregos.
O agricultor tanzaniano Juma Njagu, de 26 anos, espera
ser um dos beneficiados pelo desenvolvimento do
sector de bio-combustíveis em África.
Njagu vive em Mtamba, uma vila de cerca de 1.100
habitantes, na Tanzânia, a cerca de 70 quilómetros de
Dar-es-Salaam, a capital do país. Em Mtamba, as
principais actividades económicas são a agricultura, a
pesca e a produção de carvão vegetal.
Mas tudo poderá mudar se a empresa britânica Sun
Biofuels tirar do papel os planos de produzir bio-diesel
a partir da Jatropha curcas, uma planta com alto teor de
óleo que a empresa espera plantar na região.
O governo da Tanzânia concedeu à companhia o
direito de plantar em 9 mil hectares de terras pouco
habitadas, uma área equivalente a 12 mil campos de
futebol, por 99 anos. Em contrapartida, a Sun Biofuels
investirá cerca USO 20 milhões na construção de
escolas e estradas.
Tendência
A empresa britânica não é a única a agir assim. Seis
companhias da Holanda, Estados Unidos, Suécia,
Japão, Canadá e Alemanha já enviaram à Tanzânia
técnicos para avaliar o potencial de produção no país.
A Prokon já iniciou a plantação em grande escala da
Jatropha curcas. A companhia espera contar em breve
com uma área cultivada de 200 mil hectares, do
tamanho de Luxemburgo.
O fenómeno espalha-se por todo o continente. No
Ghana, a companhia norueguesa Biofuels Africa
assegurou direitos de cultivo em 38 mil hectares, e a
Sun Biofuels também negoceia terras na Etiópia e em
Moçambique.
Em Angola, conforme o JE noticiou na semana
passada, um projecto conjunto entre a empresa
brasileira Odebrecht e a angolana Gesterra prevê a
produção de bio-combustíveis já em 2009.
A Namíbia, o Malawi, a Zâmbia e Moçambique
também estão no foco dos investidores. Lá, eles
pretendem produzir bio-diesel e etanol a partir da
Jatropha curcas, do óleo de palmeira e da cana-deaçúcar.

Em Moçambique, calcula-se que 11 milhões de hectares,
o equivalente a um sétimo do território do país, possa ser
usado para o cultivo de plantas que são matérias-primas
para a produção de combustíveis. E o governo da Etiópia
chegou a oferecer 24 milhões de hectares para os estrangeiros interessados em produzir bio-combustíveis.
Comida mais cara
As consequências do crescimento nesse sector são
drásticas. Alguns especialistas dizem que a pressão para o
cultivo de plantas usadas na produção de combustíveis é
um dos principais causadores da alta mundial nos preços
dos alimentos. Segundo o Banco Mundial, até 75% do
aumento dos preços dos alimentos pode ser atribuído à
mudança do tipo de lavouras para atender à demanda por
bio-combustíveis.
Muitos produtores agrícolas nos países industrializados
não se queixam em aceitar subsídios para o cultivo de
milho, mas isto implica reduzir a plantação de trigo,
batata e legumes – produtos que abastecem as despensas
das famílias.
Em Africa, pelo menos até agora, as plantas oleaginosas
não estão a competir com terras cultivadas de forma
intensiva. Os investidores dizem que as terras que estão a
aproveitar são mal utilizadas e pouco cultivadas.
Para esses investidores, o sector é altamente rentável. Eles
acreditam que o petróleo cedo será escasso, mas isso não
diminuirá a procura por combustíveis. Assim, os biocombustíveis tomar-se-ão a alternativa.
Cepticismo
Na Tanzânia, embora haja esperanças, há também muitos
motivos para cepticismo quanto às promessas de que
tudo melhorará. Em Abril de 2006, a Sun Biofuels disse
ter recebido das autoridades da aprovação formal para
cultivo em dez vilas. No entanto, várias comunidades não
sabiam da existência do projecto, e outras apresentaram
condições para a aprovação.
"E verdade que somos um pouco reservados em relação à
nossa política de informação", disse à revista alemã "Der
Spiegel" o sul-africano Peter Auge, gerente-geral da Sun
Biofuels na Tanzânia. Auge promete fazer investimentos
sociais e boas indemnizações para as famílias a serem
removidas.

08.9.18 A voz dos bairros
Semanário factual 26 De Setembro de 2008

Procurado há muitos anos por gente sem espaço para
habitar, o bairro viu crescer o número dos seus
habitantes, tornando-se numa urbe onde o belo convive
com o feio, numa amálgama de usos e costumes os mais
diversos. A Chicala é habitada por pessoas oriundas do
Norte, do Leste e do Centro-Sul do país, como constatou
o Factual durante a sua reportagem.
Sendo um local turístico, com praias agradáveis, a Chicala
recebe diariamente centenas de visitantes que desejam

restaurantes, bares e outros locais de diversão.
HABITAÇÕES
As casas construídas pelos moradores da Chicala não
obedeceram a um plano director, estando tão aglomeradas que não permitem a passagem de veículos. Feitas
desordenadamente sobre a areia escaldante, as casas
têm telhados de zinco que reflectem a luz do sol,
criando a ansiedade para um mergulho no mar ou
então para refrescar a garganta com uma boa cerveja a
estalar.
E para isso estão disponíveis diversas casas onde são
vendidas bebidas, uma actividade que, para além da
pesca, envolve quase toda a comunidade. Antes, com as
calemas era impossível a vivência na Chicala, uma zona
essencialmente de pescadores. Hoje, o mar foi afastado
pela intervenção de técnicos e a faixa de terra tornou-se
maior, atraindo pessoas de toda a índole.
ARRUAMENTOS
A Chicala possui duas vias principais de comunicação
que partem da ilha do Cabo e terminam junto ao mar.
São estradas terraplenadas, com "parte molas", o que
obriga os automobilistas a reduzirem a velocidade.
Pouco arborizada, a Chicala tem a sua fama ligada ao
turismo, dados os vários locais de diversão. Porém,
quem quiser penetrar no interior do bairro tem de fazêlo a pé, pois as ruelas e os becos fazem a diferença.
"A Chicala é pequena, mas é comprida e vive-se bem
aqui", afirmou ao Pactual o morador João de Deus, de
46 anos, cuja actividade é a venda de bebidas alcoólicas.
Para João de Deus, muita gente vem à Chicala passear,
não importa a hora nem o estado das vias, porque o
importante é relaxar.
E à noite o movimento automóvel aumenta de intensidade indo parar às barracas de comes e bebes
instaladas no final da Chicala. Mas, sossegados, os convivas divertem-se à vontade, tirando prazer da sua
estada na zona.
DIVERSÃO
o maior local de diversão é encontrado no final da
Chicala, onde foram montadas tendas para atendimento
de clientes, podendo aí serem consumidos alimentos e
bebidas.

Abordados, fizeram saber que a Chicala é agradável por
ser iluminada à noite e ser "esse local onde viemos cá
quase todos os dias".
Na conversa, o Factual ficou a saber que os dois portugueses são engenheiros que vão participar no projecto de
transformação da Chicala, que vai ganhar estradas e
edifícios modernos para tomar a zona mais atractiva para
o turismo.
Para eles, o progresso tem de chegar ao país e para tal o
turismo é fundamental.
Daí a vontade de trabalharem num projecto de impacto
social e económico como esse de se requalificar a Chicala
NOVAS VIAS.
o projecto de requalificação da Chicala já está em curso,
sendo a empresa brasileira Odebretch a responsável das
obras.
O Factual tomou conhecimento que a estrada principal da
Chicala vai ser estendida para permitir a ligação com a
Praia do Bispo a fim de facilitar o trânsito de pessoas e
bens nos dois sentidos.
O projecto ainda está no início, com a instalação dos
estaleiros, julgando-se que antes do fim do ano as obras
tenham o seu início.
Indagados alguns operários da Odebretch, o jornalista
ficou a saber que a primeira intervenção vai ser junto ao
mar para se criarem as condições a fim de se alargar a
zona por onde passará a estrada com destino à Paria do
Bispo e ao município da Samba.
"É um projecto grandioso que vai tornar a Chicala num
centro de turismo que trará mais dinheiro ao cofres do
Estado", afirmou o operário Domingos Adão, em cujos
olhos brilhava a luz da esperança pela melhoria do bairro.
Também moradores manifestaram contentes por saberem
que a Chicala, já bonita de si, será mais atractiva comas
obras a começarem brevemente.
TURISMO
Se na zona da ilha do Cabo o turismo é já uma realidade,
embora as condições para a sua rentabilização ainda sejam
difíceis, pode se afirmar que a Chicala vai ser também um
local turístico de relevo nos próximos tempos.

Segundo a vendedora Maria Rosa, o atendimento
começa por volta das dez horas da manhã e vai até ao
dia seguinte, sem interrupção, levando a que muitas
trabalhadoras durmam aí semanalmente.

É que os vários locais de diversão são o chamariz para os
turistas que diariamente visitam a Chicala, ávidos em
buscar o sabor das ondas do mar que dá o peixe para alimentar milhares de bocas.

"Não se pode ir para casa todos os dias, moramos
longe e fica difícil ir e vir", disseram ao Factual
vendedoras ocupadas em atender uma mesa em que
estavam sentados dois indivíduos.

"E altura de o nosso bairro mudar, é preciso investir aqui
para que amanhã os nossos filhos vivam melhor",
vaticinaram Maria José e Angelina Cruz, duas senhoras
que trabalham numa das tendas de comes e bebes.
Para elas, o futuro será risonho, podendo por isso,
"dormir descansadas".

O Jornalista aproximou-se da mesa e tomou conhecimento que eram dois portugueses que residem em
Angola há três meses.

08.9.18 Entrega de prémios em
Luanda
Jornal de Economia e Finanças 26 De Setembro de 2008

A cerimónia oficial de abertura ocorrerá no dia 6,
segunda-feira, às 9h30, com a presença de autoridades
internacionais e do Governo de Angola e a leitura de
mensagem especial dirigida aos participantes pelo
secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon.
Está programada, também, durante o evento, a entrega
do Prémio Mundial Habitat, concedido pela Fundação
de Construção e Habitação Social, da Inglaterra, aos
vencedores de 2008.
Será anunciada, também, a "Scroll Of Honour", lista de
projectos premiados durante o ano, promovida pelo
Programa das Nações Unidas para Assentamentos
Urbanos (UNHSP, da sigla em Inglês), mais conhecido
como UN – Habitat, e considerada o mais importante
galardão a destacar projectos de assentamentos
humanos no mundo.
O objectivo deste prémio é reconhecer as iniciativas
que deram contribuições relevantes em vários campos,
tais como a luta pelo acesso à habitação, promovida
por organizações não governamentais, programas de
reconstrução
em
situações
pós
conflito,
desenvolvimento e melhoramento de conglomerados
urbanos e acções para a promoção da qualidade de vida
urbana.
Reunião em Nairobi
Os pormenores da programação do Dia Mundial do
Habitat foram acertados durante uma reunião do viceministro de Assuntos Urbanos e Meio Ambiente, Pedro
da Mota Liz, com a directora executiva Arma Tibaijuka
em Nairobi, Quénia, sede do programa da ONU. O
encontro serviu para discutir a organização e a
programação do evento.
Durante o encontro, as autoridades angolanas
agradeceram a oferta de apoio das Nações Unidas para
programas de desenvolvimento urbano e de assentamento de populações deslocadas por conflitos.
A directora do UN-Habitat convidou Angola a
participar do Fórum Mundial Urbano, na cidade
chinesa de Nanquim, de 3 a 6 de Novembro próximo.
O fórum na China será precedido por uma visita de
observação a várias cidades daquele país onde estão a
ser implementados bons exemplos de desenvolvimento
urbano.

08.9.19 Especialistas reúnem-se
para reflectirem sobre os
grandes aglomerados urbanos
Jornal de Economia e Finanças 26 De Setembro de 2008

Altos dirigentes das Nações Unidas e de vários governos
do mundo estarão reunidos dia 6 de Outubro, em
Luanda, para reflectirem sobre questões de acesso à
habitação condigna para as populações mais carenciadas.
O encontro é realizado em alusão ao Dia Mundial do
Habitat.
Segundo o ministro de Urbanismo e Ambiente, Sita José,
a ideia é buscar soluções com vista a integrar as
populações que ainda vivem em condições muito
precárias e elevar a consciência sobre o estado das cidades
no mundo, à luz do direito básico de acesso a uma
habitação adequada para todos.
Harmonia urbana
Sob o lema "Cidades Harmoniosas", o Dia Mundial do
Habitat analisará o estado das economias dos países no
mundo, o ambiente e a harmonização dentro das cidades.
Conforme perspectivas da ONU, um dos objectivos do
milénio é, até 2020, a construção no mundo de cerca de
100 milhões de habitações, cabendo a cada país definir a
sua meta.
Para o ministro Sita José, o país já começa a dar sinais
animadores sobre esta questão com implementação de
projectos que visam a requalificação dos musseques em
zonas urbanas, a melhoria do sistema de abastecimento de
água, da energia e do saneamento básico.
Foi com estes indicadores que as Nações Unidas escolheram Angola para albergar o Dia Mundial do Habitat. O
governante, que falava durante uma conferência de
imprensa, em Luanda, disse que esta posição da ONU
significa o encorajamento ao esforço que o Governo
angolano tem desenvolvido especialmente no sector
habitacional, numa acção a ser concretizada nos próximos
quatro anos.
"A comunidade internacional está atenta ao que se passa
no país, pois nós temos sido referência pelos resultados
obtidos na economia", afirma Sita José, apontando um
horizonte não muito distante para a estabilidade social
que se pretende alcançar.
Dia de reflexão
O Dia Mundial do Habitat é comemorado desde 1985 em
todo mundo na primeira segunda-feira do mês de
Outubro. A finalidade é de alertar todas as nações e sociedades sobre a questão habitacional como necessidade
básica do ser humano.
A programação do Dia Mundial do Habitat em Luanda
"terá início no dia 5 de Outubro, com uma visita a pontos
da cidade onde há obras de reconstrução urbana. À noite
será oferecido um jantar de boas-vindas às delegações
estrangeiras.

08.9.20 Construção de edifício
gera polémica

Agora 27 De Setembro de 2008

A obra que está a ser executada pela Tecma-Sol, uma
empresa especializada em fundações de grande porte, é,
segundo a Ordem dos Arquitectos de Angola (OAA),
um consórcio de investidores angolanos e estrangeiros,
que visa a construção de um edifício comercial.
Segundo a fonte, na área do projecto está prevista a
construção de um edifício de 10 andares com
apartamentos do tipo T1, T2 e T3, com um, dois e três
quartos, respectivamente, e vai tornar-se num edifício
de referência no centro da cidade.
Repartido em blocos diferentes e um conjunto de
escritórios numa área de cerca de 30 mil metros
quadrados, no município da Ingombota, o projecto
contempla ainda a construção de uma rede de hotéis,
centros comerciais em outras áreas da capital, referiu a
fonte.
No entanto, os moradores do prédio da clínica Santa
Marta estão descontentes com as obras no local,
porque para além de vir a tapar a visibilidade do
edifício que aloja a clínica, mais de 12 quartos vão ficar
sem ventilação.
"A construtora que está a executar a obra é
especializada em fundações de grande porte, por isso,
não acreditamos que seja um mero edifício de quatro
andares conforme nos informaram", disse um dos
moradores no local.
Adiantou também que se trata de um projecto de alto
padrão "porque já remetemos uma carta ao governo
provincial de Luanda, no sentido de informar às autoridades da gravidade da situação e não obtivemos
nenhuma resposta".
"Queremos que a fiscalização faça uma vistoria a obra e
esclareça as pessoas que vivem nos arredores do
projecto quais os reais interesses e as suas implicações
na estrutura arquitectónica da cidade de Luanda", disse.

Jovens recém-casados, residentes na cidade de Caxito,
província do Bengo, vão beneficiar de residências sociais,
no quadro de um programa do Ministério da Juventude e
Desportos.
Segundo o director provincial da Juventude e Desportos,
Domingos Ventura Neto "Dudú", o condomínio prevê
áreas sociais, nomeadamente campo de futebol, lojas,
posto médico, restaurante, lavandaria pública, escola e
creche.
As casas, que estão a ser erguidas no bairro Santana, são
do tipo T3 e vão beneficiar, numa primeira fase, cem
jovens, dos 22 aos 35 anos de idade.
Segundo Ventura Neto, na fase inicial vão ser entregues
dez residências, a partir deste mês. O período de
pagamento é de vinte anos, o que não impossibilita a
venda do imobiliário, enquanto durar o crédito.
O empreendimento está a cargo da empresa angolana
EMOVIA, que prometeu cumprir os prazos de execução
da obra acordados com o Governo, caso não existam
impedimentos.
A província do Bengo tem uma população estimada em
500 mil habitantes, distribuídos em oito municípios,
nomeadamente Dande, Nambuangongo, Dembos
Kibaxe, Kissama, Pango-Aluquém, Icolo e Bengo, Bula
Atumba e Ambriz.

08.10.2 Terreno da discórdia
Novo Jornal 3 De Outubro de 2008

Mais de mil pessoas que há um ano foram vítimas de
demolições na zona da Camama, Bairro do Iraque,
continuam a aguardar pelas indemnizações. É nesta área
que está a ser erguido o condomínio da empresa Jardim
do Éden.
No princípio, a empresa proponha uma indemnização de
um valor que ficava aquém das expectativas dos
moradores da zona.
"Para uma casa de chapa a proposta era de 500 dólares,
ao passo que, para uma casa de bloco, a proposta rondava
os três mil dólares", conta uma desalojada. Enquanto uns
viam nesta situação "uma oportunidade mais para
facturar" outros mostraram descontentamento em relação
à discrepância dos valores.
Apesar das vozes discordantes, os afectados pelas
demolições tiveram que se contentar com a proposta do
"demolidor".

OUTUBRO 2008
08.10.1 Casas para casais
jovens são erguidas em Caxito
Jornal de Angola 2 De Outubro de 2008

Ainda assim, muitas famílias continuam até hoje sem
receber os valores acordados. De acordo com alguns dos
lesados, a empresa Jardim do Éden está demarcar-se do
assunto, alegando tratarem-se de situações pendentes.
"Sempre que vamos lá, eles dizem que o assunto está
suspenso, mas já pagaram a algumas pessoas. Nós não entendemos o que se passa", reclamaram algumas das
vítimas.
Apesar de muitos terem já deixado o bairro, milhares

ainda não saíram. Presume-se que, desde que arrancaram as obras do condomínio Jardim do Éden, em
2006, ficaram os escombros de mais de três mil casas
deitadas abaixo. Muitas das habitações modestas,
construídas em blocos de cimento, foram substituídas
por outras mais precárias, em chapa, num ciclo
contínuo de resistência. "São mais fáceis de destruir,
mas também mais fáceis de reerguer".
O Jardim do Éden, por sua vez, reclama a posse do
terreno e considera-se "vítima", já que adquiriu junto
do Governo da Província de Luanda o direito de
superfície da referida parcela. Isto, tendo em conta que
tem sido constantemente violada a propriedade por
parte dos moradores de "baixa renda", que vão
construindo os seus" casebres" à medida que a
urbanização evolui, queixa-se Abelina Angelina,
subdirectora de vendas e contratos da empresa.
Perante esta ocupação, o Jardim do Éden "pode
socorrer-se do recurso à acção directa ou através dos
órgãos do Estado para restituir a legalidade", avança.
Abelina Angelino evidencia também que, ainda assim,
como forma de não chocar com as populações locais,
está em curso o pagamento de uma indemnização, no
âmbito da vertente social da empresa.

08.10.3 Descentralizar melhora a
intervenção
Novo jornal 3 De Outubro de 2008

CONTACTADO PELO NJ, o administrador do
Cazenga esclareceu que muitas obras que estão a ser
efectuadas no município não estão sob a orientação
local, mas de acordo com a lei 02/07, sobre a
desconcentração e descentralização administrativa, as
coisas poderão ser diferentes.
A densidade populacional daquela zona de Luanda,
assim como a extensão, implicará o reforço das
administrações comunais com mais administradores
comunais adjuntos.
Quanto ao realojamento, aquele dirigente esclareceu
ainda que está em 30 o número de famílias por realojar
em função das obras que estão a ser realizadas.
No que toca ao saneamento básico, as obras estão a ser
efectua das de modo faseado com a reparação das valas
de drenagem nas ruas em que estas existem e outras
por serem aplicadas de raiz.
A recolha de lixo acontece somente nas ruas em que há
condições de locomoção das viaturas das operadoras,
admite o administrador, reforçando a necessidade da
recolha nas horas previstas para que se evite a
acumulação de lixo.

08.10.4 Os elementos
fundamentais das teorias do
habitat
Folha 8 4 De Outubro de 2008

O habitat, provem da palavra "habitação" recobrindo
diferentes significados, como acção de habitar, imóvel ou
lugar, provindo da etimologia do verbo "habere",
realizando um levantamento dos qualificativos
emprestados da casa.
Considerar que cada sociedade tem a sua própria
racionalidade inspirada na sua maneira de viver e de
coexistir com a natureza e com as outras sociedades,
acaba por ser uma afirmação eivada de bom senso. O
postulado imediato seria de que o espaço social modelase, e estrutura-se dentro dos parâmetros de alguma
racionalidade.
A racionalidade das sociedades das chamadas
"subsistências" onde o domínio das ralações baseiam-se
nos domínios substantivos que os antropólogos
denominam por " reciprocidade e de redistribuição."
Sendo a habitação antiga e contemporânea, marcada pela
precariedade das coisas, o nomadismo e a mobilidade
residencial, a sua estrutura e o seu processo de diferenciação social, caracterizam-se pelo predomínio de relações
de parentesco e pelos atributos " Naturais " tais como a
idade e a força física.
A relação de parentesco que está na base da organização
social dessas sociedades em todas as suas dimensões
relações entre grupos é: o exercício do poder político
pratica religiosas e as actividades de produção.
A economia não seria mais que um aspecto, entre muitos
da realidade social global assente na rede do parentesco,
segundo esta teoria antropológica do domínio do
parentesco, a mais generalizada na historia da
antropologia, o habitat e a organização do espaço
estariam estreitamente vinculados e dependentes dos
mecanismos ditados pelas estruturas do parentesco,
correntes antropológicas mais recentes, nomeadamente a
antropologia económica.
"Garantir o direito a habitação para todos, prestando uma
atenção especial a promoção e construção de habitações
sociais, de renda resolúvel, para os agregados de renda
baixa e media" (in extracto do manifesto eleitoral do
MPLA de 2008).
Angola vive mergulhada numa crise bastante acentuada
de vulnerabilidade estrutural das sua famílias, em que pelo
menos 68% dos angolanos, vivem em situação de
pobreza e 25% em situação de pobreza extrema, numa
altura em que o grito d'ipiranga, para um estudo cada vez
mais profissional e cientifico sobre o ordenamento
territorial, dispensando as medíocres medidas que vão de
improvisação em improvisação no sentido se tapar o sol
com a peneira do estaleiro de obras é persistentemente

solicitada pelo autor desta coluna.

2008, da FpD).

"Promover a reforma urbana e a eliminação progressiva
dos musseques" O musseque enquanto suporte
espacial, se relaciona por ciclos de acontecimentos que
tendem a repetir-se em todo o lado do país, onde se
pretende utilizar a politica de avestruz " enterrar a
cabeça na areia, optando por tapar o sol com a peneira
como se diz hodiernan1ente".

É evidente, que a discussão em volta da urbanização de
Luanda vem de longe, até porque, em nosso
entendimento qualquer análise urbanística deve ser
inclusiva na sua abordagem, as outras sensibilidades
científicas e não apenas aos mestres do desenho, da
legislação nem tão pouco os do betão, até porque o
urbanista, deve trabalhar na execução de estudos e planos
visando ao ordenamento do território e o planeamento
espacial, ambiental urbano e rural.
"A figura da cidade, é simultaneamente território e
população, quadro físico e unidade de vida colectiva"

Em nosso entendimento o musseque, pode ser
considerado como uma forma de acomodação entre os
grupos diferentes, através da qual um deles está ou fica
subordinado ao outro, o musseque representa e, é
historicamente verificável, numa das diversas maneiras
possíveis de se abordar parte dos problemas de uma
percentagem expressiva, das minorias diferentes no seio
de uma população importante que se pretende
urbanamente habitada. Constituindo, ao mesmo tempo,
numa forma de tolerância através da qual se deverá
acautelar " os modus vivendi" que se estabelecem entre
os grupos que estão em conflito sobre as questões
fundamentais de adaptabilidade.
O musseque é uma forma pitoresca ou, o meio pelo
qual os grupos culturais exprimem as suas heranças,
quando são transplantados para um habitat diferente, a
filtragem puramente renovada dos seus membros e as
forças pelas quais a comunidade, mantém a sua
integridade e a sua continuidade.
Os nossos musseques, são formas subtis da sua
comunidade cultural, transformando-se aos poucos
mais ou menos, até se fundirem na comunidade
envolvente, reaparecendo ao mesmo tempo sobre
diversas
formas,
ligeiramente
alterada
comparativamente ao seu aspecto primitivo, mais ainda
claramente identificáveis.
Um ponto que em nosso entendimento, merece ser
examinado, é o conceito de racionalidade que tem sido
utilizado normalmente, para avaliar o grau de
urbanização dos grupos socais, que desde Simmel, um
ilustre mestre da escola de Chicago, que fala do "
intelectualismo" do Urbanista e a ideia da localização da
cidade oposta ao misticismo do campo que está bem
presente no continuo falk-urbano, de Redfield. Assim,
não só haveria um esvaziamento das relações primárias
no meio urbano. A vida, o caso do parentesco, como a
imparcialidade das relações históricas associada a uma
"Objectividade racionalista e ao desenvolvimento de
estratégias individualistas baseadas no cálculo.
" O estado de Direito social não pode cumprir a sua
função protectora a não ser que responda aos desafios
do desenvolvimento, mas também do esgotamento de
recursos, de degradação do meio ambiente e do controlo de novos riscos. O estado e as colectividades
territoriais, as associações (politicas ou civis) bem como
as cidades, têm a obrigação de preservar o ambiente e
transmitir um ligado ecológico as novas gerações em
bom estado." (in extracto do Manifesto eleitoral de

08.10.5 Governante quer projectar no
exterior a imagem da nova realidade
de Angola
Jornal de Angola 5 De Outubro de 2008

O chefe da diplomacia angolana, Assunção dos Anjos,
assegurou sexta-feira, em Luanda, que o seu pelouro vai
envidar esforços para projectar no exterior uma imagem
que reflicta a nova realidade que se vive em Angola.
O governante fez estas declarações no final da cerimónia
de empossamento do novo Executivo angolano, tendo
acrescentado que a imagem que se pretende relançar é a
de uma Angola inclusiva, que consolida a sua cultura
democrática, tolerante e profundamente lançada na senda
do desenvolvimento.
Assunção dos Anjos referiu também que Angola vai
continuar a cooperar e a interagir com outros Estados e
agentes internacionais, na procura de soluções para as
questões que preocupam o continente e a comunidade
internacional, de uma forma geral.
Em relação à comunidade angolana no exterior, Assunção
dos Anjos referiu que será dada continuação a uma
política que já vem sendo aplicada, cujo principal
objectivo é a aproximação, cada vez mais, das comunidades no exterior ao país.
O ministro referiu ainda que ali onde se encontram, os
angolanos poderão dar a sua contribuição nos diversos
níveis para o progresso e solução das questões que
preocupam o país.
Acrescentou que foram feitos vários congressos de
angolanos no exterior os quais pôde apreciar, por isso,
assegura que existe vontade de as comunidades angolanas
participarem efectivamente no desenvolvimento do país e
ajudarem a erguer uma nova Angola.
Investigação científica
A nova ministra da Ciência e Tecnologia, Cândida
Teixeira, apontou como primeira acção do seu consulado
o estudo sobre os "dossiers" e a capacidade dos quadros
existentes no sector, com vista a dar-se maior ênfase à
questão da investigação científica.

A ministra precisou que a pesquisa deverá contar com a
prestação dos institutos de Investigação Veterinária, das
Pescas e outras instituições sectoriais, tendo em vista "o
combate à fome e à pobreza extrema prescrito no
Programa do Governo para os próximos quatro anos".
Por seu turno, o secretário de Estado para o Ensino
Superior, Adão Gaspar Pereira do Nascimento,
apontou como linhas de força de acção do seu pelouro
a mobilização geral dos quadros e técnicos, no sentido
de engajar as instituições de ensino na realização dos
objectivos estratégicos preconizados pelo Governo. "O
tempo é curto, mas pensamos que a mobilização dos
quadros e técnicos fará de nós um grupo engajado e
focalizado na realização do plano gizado
superiormente, que é o principal desafio", sublinhou
Adão do Nascimento, reconduzido ao novo Executivo.
Precisou que a tarefa tradicional do sector que dirige é a
de continuar a trabalhar para melhorar a qual idade da
educação em Angola e tratar do crescimento da rede de
ensino superior em todo o país, de modo a cumprir as
metas estabeleci das e anunciadas publicamente.
Para tanto, o secretário de Estado disse que isso implica
que cada actor, professor e instituição de ensino
estejam engajados nessa tarefa.
Habitação social
O crescimento ordenado do território e a promoção da
habitação, sobretudo, social, são as principais
prioridades do Ministério do Urbanismo e Habitação
para os próximos quatro anos, anunciou o titular da
pasta, Diekumpuna Sita José.
Em declarações à imprensa, Sita José disse ser
necessário continuar a trabalhar na reorganização
territorial e eliminar as assimetrias em termos da
concentração da população. O governante referiu que
estão já criadas as leis e regulamentos que deverão
orientar o processo de reorganização territorial.

08.10.6 ao ordenamento e a
promoção
Jornal de Angola 6 De Outubro de 2008

O crescimento ordenado do território e a promoção da
habitação, sobretudo social, são as principais
prioridades do Ministério do Urbanismo e Habitação
para os próximos quatro anos, anunciou o titular da
pasta empossado na sexta-feira, Diekumpuna Sita José.
Em declarações à imprensa, Sita José disse ser necessário continuar a trabalhar na reorganização
territorial, eliminar as assimetrias em termos da concentração da população.
O governante referiu que estão já criadas as leis e
regulamentos que deverão orientar o processo de

reorganização territorial e declarou que será privilegiada a
construção de habitação social, destinada às famílias mais
necessitadas, bem como para o realojamento de pessoas
que se encontram em zonas de risco. Disse ainda que
existe um compromisso moral e político com os antigos
combatentes e a juventude no domínio da habitação, uma
orientação do Presidente da República, José Eduardo dos
Santos.
O programa prevê ainda o enquadramento de todas as
iniciativas de promoção da habitação social, dentro de um
programa global integrado, com uma coordenação
centralizada. Sita José referiu que caberá ao seu Ministério
o papel de promotor e fiscalizador das iniciativas que
surgirem, adiantando estarem em curso pesquisas sobre a
matéria noutros países que conseguiram mobilizar, com
êxito, o sector privado na promoção da habitação social.
Segundo o ministro, o incentivo ao surgimento de mais
empresas no sector imobiliário será outras das grandes
apostas do pelouro.

08.10.7 ONU defende urbanização
com respeito pelo ambiente
Jornal de Angola 7 De Outubro de 2008

A urbanização não será e nem pode ser harmoniosa se o
crescimento e a expansão das zonas urbanas tiverem
incidências negativas sobre o ambiente natural. A
afirmação está expressa na mensagem do Secretário-Geral
das Nações Unidas, Ban Ki-moon, por ocasião do Dia
Mundial do Habitat, que ontem se assinalou. Na sua
mensagem, lida pela coordenadora do Sistema das Nações
Unidas em Angola, Jocelline Bazile-Finley, o SecretárioGeral da ONU alerta que a urbanização mal planificada
provoca mudanças irreversíveis, tendo em conta a
maneira como se utiliza a terra, a água e a energia,
podendo comprometer a segurança, arruinar o ambiente e
acentuar a marginalização daqueles que sofrem e são
excluídos da sociedade. Mas se esta urbanização for bem
planificada, segundo Ban Ki-moon, pode oferecer outras
opções às populações e ajudá-las a melhorar a sua
qualidade devida.
"Não se pode dizer que a urbanização rápida do mundo é
harmoniosa se os habitantes dos Subúrbios não poderem
encontrar emprego, nem melhorar as suas condições de
vida"; referiu. O Secretário-Geral apelou aos parceiros e
participantes na jornada alusiva ao Dia Mundial do habitat
para que se faça o possível para criar potencialidades e
condições de vida decentes para todos os homens,
mulheres e crianças, de modo a preservar o património
natural e promover um crescimento mais inteligente, que
respeita o ambiente.
, Ban Ki-moon apontou os maiores desafios do mundo
ligados à urbanização como sendo o combate à pobreza,
às catástrofes naturais e ao encarecimento da energia.
Lembrou que nos objectivos de Desenvolvimento do
Milénio está previsto melhorar as condições de vida de

pelo menos 100 milhões de habitantes de subúrbios até
2020.
"Em2005,pouco mais de um terço da população das
regiões em desenvolvimento vivia nos subúrbios. Na
África subsahariana, essa proporção ultrapassa 60 por
cento. Significa que importantes investimentos devem
ser feitos para que essa população, por exemplo, tenha
acesso à água potável, ao saneamento e a uma
habitação durável numa superfície habitável".

08.10.8 Adjunta de Ban Ki-moon
satisfeita com progressos
Jornal de Angola 7 De Outubro de 2008

A Organização das Nações Unidas elogiou ontem o
esforço que está a ser feito pelo Governo angolano no
sentido de melhorar as condições de vida das populações. A Secretaria-geral adjunta das Nações Unidas
para os Assentamentos Humanos, Anna Kamujulo
Tibaijuka, encontrou-se ontem com o Presidente da
República, José Eduardo dos Santos, numa das salas
protocolares do Centro de Convenções Talatona, em
Luanda.
A imprensa, a Secretária geral adjunta das Nações
Unidas para os Assentamentos Humanos disse que
enalteceu o Presidente da República pelos feitos em
Angola no sentido de melhorar o desenvolvimento
urbano. Anna Kamujulo Tibaijuka disse que analisou
com o Presidente da República a possibilidade de um
trabalho conjunto no domínio da habitação social, para
garantir que todos os angolanos vivam melhor e em
condições aceitáveis.
A Secretaria-geral adjunta das Nações Unidas para os
Assentamentos Humanos afirmou que o momento de
paz e estabilidade que Angola vive desde há seis anos
favorece a execução de políticas em prol da habitação
social.
Com uma população estimada em 16 milhões de
habitantes, Angola tem um terço da sua população a
viver na capital do país, Luanda.

08.10.9 A satisfação da ONU
Jornal de Angola 8 De Outubro de 2008

A ONU, ao enaltecer e elogiar o Governo angolano
pelos esforços feitos para melhorar as condições de
vida das populações, vem corroborar as, observações
feitas internamente, segundo as quais o país está a
mudar. E lamentável que determinadas transformações
que ocorrem no nosso país, nomeadamente os esforços
de reconstrução, apesar de sustentadas com factos
reais, precisem de passar pelo crivo de conhecidas e
reputadas instituições internacionais para que certos
profetas da desgraça acreditem que o país está transformado num canteiro de obras.

O elogio da ONU serve também para refutar os sectores
da sociedade civil que teimam em não ver a determinação
do Governo angolano no lançamento de projectos habitacionais, serviços básicos e de infra-estruturas por todo
país. Para estes sectores, nem sequer a vontade popular,
expressa há semanas, de forma inequívoca, em eleições
democráticas, lhes serve de lição e muito menos para
verem o que está à vista de todos e que já teve
consequências positivas no quotidiano das populações.
A directora executiva da ONU para os Assentamentos
Habitacionais enalteceu a figura do Presidente da
República, José Eduardo dos Santos, pelos feitos
alcançados pelo nosso país em seis anos de paz e
estabilidade. Os seus elogios e constatações mostram que
para a ONU, Angola está no bom caminho. Daí a
garantia de apoio técnico e institucional ao Governo
angolano na consecução de projectos que viabilizem o
alcance das metas constantes no documento "Objectivos
do Desenvolvimento do Milénio".
Anna Kamujulo Tibaijuka, que analisou com o Presidente
da República, José Eduardo dos Santos, a possibilidade de
um trabalho conjunto no domínio da habitação social,
disse que em função das realizações já alcançadas em
Angola, a liderança do nosso Presidente é exemplar. E
estamos todos de acordo. Neste momento, as autoridades
angolanas deram inúmeras provas de que estão
comprometidas com o progresso do país, que há um
maior empenho ao mais alto nível.
Esperemos que os elogios e reconhecimento por parte de
Anna Kamujulo Tibaijuka a Angola e ao seu Governo,
em nome da ONU, venham a merecer da parte da
comunidade internacional, particularmente de parceiros
na execução da agenda do Governo, a devida
solidariedade e atenção nos esforços de reconstrução
nacional.

08.10.10 Nasce ao Sul de Luanda
uma “Cidade Harmoniosa”
Jornal de Angola 9 De Outubro de 2008

Luanda acolheu, a 6 de Outubro, o acto central das
comemorações do Dia Mundial do Habitat, instituído
pelas Nações Unidas (ONU). Na véspera desta efeméride,
um grupo de cidadãos estrangeiros convidados para o
evento, na companhia de dirigentes angolanos, foi visitar
vários projectos a sul de Luanda. A ideia era contactarem
o que está a ser feito no nosso país, particularmente no
capítulo das infra-estruturas habitacionais com vista a
garantir maior qualidade de vida aos citadinos e
consequentemente corresponder, à directiva da ONU que
visa a criação de "Cidades Harmoniosas" no mundo,
proporcionando habitações confortáveis e dignas.
Com esta perspectiva, e sob o lema" Cidades
Harmoniosas" a ONU determinou que o Dia Mundial do
Habitat tivesse lugar em Angola, uma vez que, de acordo
com aquela organização, o país, nos últimos anos, regista

um crescimento
considerável.

e

desenvolvimento

urbano

Nesta base, logo no início do passeio, os visitantes
receberam informações técnicas sobre o crescimento
de Luanda. A cidade tem uma população estimada em
5,8 milhões de habitantes e, actualmente, 80 por cento
dos habitantes vivem nas chamadas áreas informais,
que ocupam também 80 por cento da área urbana. Os
técnicos explicaram que os constrangimentos no
trânsito automóvel resultam da falta de ligações viárias
entre a cidade e o resto do país. Luanda, segundo os
últimos estudos demográficos, terá até 2030, 10
milhões de habitantes. Mas se não arrancar o programa
das "Cidades Harmoniosas", esse número pode subir
para 16 milhões.
Água pura do Kikuxi
A exibição de slides serviu para ilustrar a problemática
do desenvolvimento de Luanda, mostrando o
desordenamento das zonas suburbanas e o
ordenamento que se pretende nas zonas em
desenvolvimento. Daqui para frente, os projectos de
crescimento urbanístico devem ter em conta a criação
de áreas verdes para melhorar o meio ambiente e a
qualidade de vida das pessoas que vão ocupar os novos
espaços.
A harmonia das cidades depende de muitos factores.
Um deles é o tratamento de esgotos urbanos. Os
convidados visitaram a Estação de Tratamento de Água
– ETA –, no perímetro do Kikuxi, para ver como se
processa o trabalho de tratamento e distribuição.
Fernando Cunha, administrador da EPAL, explicou
através de slides como Luanda e particularmente os
novos bairros são abastecidos de água.
Já diante dos tanques de tratamento e abastecimento,
os visitantes foram informados de como a central
recebe água a partir do rio Kwanza, processa o seu
tratamento e posteriormente faz a sua distribuição aos
clientes. Os visitantes foram também informados de
que nesta primeira etapa, o sistema III da EP AL
atende 70 por cento da população de Luanda. Segundo
explicações de Fernando Cunha, a empresa tem, para
os próximos tempos, amplo programa de
abastecimento de água potável a Luanda, que
compreende o fornecimento às novas zonas residenciais e distribuição de água de qualidade.
Rumando para o projecto residencial do Zango, os
visitantes viram as casas da segunda fase do empreendimento que vão alojar pessoas em situação de
precariedade. Os ex-moradores da encosta da Boavista,
hoje residem no Zango 1 e 2. Agora que se aproxima a
terceira fase do projecto, já foram construídas 10 mil
casas, das 26 mil e 600 previstas para beneficiar 160 mil
pessoas. Neste momento uma parte do Zango já
beneficia de energia eléctrica e água potável. Mas a
menina dos olhos daquela comunidade é o Centro
Cultural. A sua arquitectura é notável e o interior acolhedor. Tem um salão multiuso, uma biblioteca com

Internet, áreas, administrativas e um espaço museológico.
Está prevista a construção de outras infra-estruturas sociais, educativas, recreativas e sanitárias. As casas da
segunda fase têm três quartos, uma sala, uma cozinha,
uma casa de banho e quintal. As ruas ainda não estão
asfaltadas e é necessário mais arborização.
Vida pacífica
Tudo indica que o projecto Zango vai melhorar ainda
mais. No esboço do "Jardim Vida Pacífica de Angola"
estão a ser construídos 51 edifícios com alto padrão de
qualidade, que vão ocupar uma área de 232,56 metros
quadrados de superfície. Para a primeira fase do projecto,
a ser concluída em Dezembro de 2008, 10 mil
apartamentos vão beneficiar uma população estimada em
60 mil pessoas. O grupo de visitantes visitou os
apartamentos de um dos prédios j á acabados e ficou a
saber que eles são do tipo T3 e T 4 e que o metro quadrado de cada apartamento será vendido entre 350 a 600
dólares.
Neste leque de construção; existem moradias do tipo T3 e
T4. De acordo com explicações avançadas pelo
engenheiro Manuel Van-Dúnem, os beneficiários do
projecto do Governo são cidadãos capazes de pagar pelo
custo do modelo a adoptar. Este espaço terá uma zona
verde de 14 hectares e ainda outras áreas sociais como
creches, escolas, hospitais, serviços administrativos, recreativos, desportivos e áreas comerciais. Mário Moreno,
director da Organização das Nações Unidas para a
Divisão de Estudos das Cidades, depois de visitar o
Zango, manifestou a sua satisfação por tudo o que viu,
recordando que há anos tinha ido àquele lugar e que, de lá
para cá, as mudanças que se operaram são consideráveis.
"Projecto Morar"
Do Zango, a caravana, composta por dois autocarros e
vários automóveis, visitou o "Projecto Morar", e depois
seguiu para o "Projecto Nova Vida", onde no anfiteatro
do Centro de Estudos Judiciários recebeu explicações
técnicas, através de slides, que mostraram como as moradias e prédios foram construídos.
Na primeira fase, foram erguidos 2. 480 Fogos. Para a
segunda fase, prevê-se a construção de um total de 4.342
habitações.
Com uma passagem breve pelos Centro de Convenções
de Talatona, pelo Belas Shopping e outros edifícios da
zona, os visitantes terminaram a sua visita nas instalações
da Empresa de Desenvolvimento Urbano, EDUR, que,
com a Odebrecht, é responsável pelo nascimento de
muitos condomínios e outros projectos habitacionais
erguidos a sul de Luanda. Depois de seis horas de visitas,
os convidados viram quase tudo o que está a ser feito em
Luanda, para na perspectiva das Nações Uni das ser
criada uma "Cidade Harmoniosa".

08.10.11 Governo arranca, mas
envolve outros actores
Jornal de Economia e Finanças 10 De Outubro de 2008

Nas visitas que fizeram aos projectos urbanísticos de
raiz e às obras estruturais na região metropolitana de
Luanda, Ana Tibaijuka e os especialistas internacionais
das Nações Unidas tiveram a oportunidade de conhecer várias iniciativas que envolvem o Estado como
indutor do processo de desenvolvimento, tendo como
outros protagonistas a iniciativa privada, organizações
da sociedade e instituições internacionais, públicas e
privadas.
A estratégia do Governo, que transpareceu em todos os
projectos visitados, é que o poder público assume as
suas responsabilidades, mas convida outros actores
para ocuparem papéis importantes no processo. Outro
destaque foi o amplo escopo das iniciativas que
ocorrem em todas as províncias do país, visando ao
desenvolvimento de pólos locais que possam fazer
diminuir o fluxo de população para Luanda e promover
o equilíbrio em termos de ocupação em todas as áreas.
Neste horizonte, os USD 50 mil milhões de dólares a
serem investidos não serão suficientes para o resgate de
todos os problemas sociais. A construção de um
milhão de casas terá de ser acompanhada por infraestruturas de abastecimento de água, esgoto, rede viária,
transporte, etc.

08.10.12 A cidade e o campo
Jornal de Economia e Finanças 10 De Outubro de 2008

O sonho de uma vida tranquila no interior parece não
estar mais no topo da lista das prioridades da maior
parte dos cidadãos, a julgar pelo avassalador êxodo de
populações rurais que se transferem para centros
urbanos, em todo o mundo. Metade da população do
planeta já está a viver em cidades e essa proporção só
tende a crescer.
Mas porque as pessoas são atraídas para os centros
urbanos?
As razões são muitas, lembrou a directora executiva da
UN-Habitat e Sub-secretária das Nações Unidas, Anna
Tibaijuka, durante a sua estada em Luanda, para
presidir às comemorações do Dia Mundial da
Habitação, na Última segunda-feira, 6 de Outubro.
A data faz parte do calendário oficial das Nações
Unidas que, anualmente, escolhe uma cidade do mundo
que tenha conquistado méritos no tocante a acções
concretas relacionadas com a solução de questões
ligadas aos assentamentos humanos. E, neste caso particular, Angola está em posição de destaque entre as
Nações que têm procurado enfrentar de forma efectiva
a candente questão da deterioração das condições de
vida nas cidades.
Como destacou o Presidente da República, José
Eduardo dos Santos, na abertura do encontro, o país
está a construir I milhão de fogos residenciais, com
investimentos totais que chegarão a cifra de USD 50
mil milhões. Trata-se, certamente, de uma quantia de
dimensões astronómicas, pois só os grandes
desenvolvimentos industriais costumam ostentar
investimentos tão vultuosos.

Mas, de pensarmos no tamanho da tarefa a ser cumprida,
a aparência extravagante dessa cifra ficará bastante
esmaecida. Para começar, as residências exigem, para que
sirvam os seus fins, de infra-estruturas de saneamento
básico, fornecimento de água potável, recolha de lixo,
boas estradas, serviços de transporte, geração de postos
de trabalho para garantir uma vida digna às populações.
Então, é de tudo isto que se está a tratar, quando o tema é
a solução do problema da concentração urbana.
Todas as áreas urbanas e suburbanas do país terão os seus
planos directores de desenvolvimento, como referiu o
Presidente no seu discurso. Isto significa que teremos um
crescimento orgânico e planificado, em substituição do
inchaço descontrolado que tem caracterizado o aumento
do tamanho das cidades nos países menos desenvolvidos.
Não basta, no entanto, planificar o desenvolvimento
urbano, recuperar a degradação e restaurar a normalidade
da ocupação. E preciso evitar que o descontrolo volte a
ocorrer. Isto abre outras páginas nesta história, entre as
quais, por exemplo, a urgência de se lançar um olhar
atento ao desenvolvimento rural, com a retomada da
produção agrícola. Outro capítulo deve ser dedicado a
políticas que estimulem a instalação de infra-estruturas
sociais, como hospitais e escolas de alto nível nas
províncias para evitar a debandada dos jovens para as
metrópoles.
O Dia Mundial do Habitat não poderia ter tido o seu
centro para as celebrações em cidade mais adequada que
Luanda. Não há, no mundo, nenhum país que esteja a
dedicar parcelas tão grandes de seus recursos orçamentais
à recuperação de activos públicos deteriorados. Os seus
frutos começam a ser colhidos.
E, mais cedo do que se imagina, Luanda e outros grandes
centros urbanos de Angola serão lugares mais aprazíveis
para se viver.

08.10.13 Explosão imobiliária
Novo Jornal 10 De Outubro de 2008

A traídos pela expectativa de um alto retorno do
investimento, muitos empresários, nacionais e/ ou
estrangeiros, arrancaram em força com os seus projectos
imobiliários. Se é verdade que a actividade imobiliária
pode ser sentida um pouco por todo o país, é sobretudo
em Luanda que esse esforço é mais visível. Uma nova
cidade começa a nascer e são muitos os que questionam
se nela haverá ‘espaço’ para todos. A questão é pertinente
se atendermos ao facto de grande parte dos novos
projectos se destinarem sobretudo aos segmentos alto e
médio alto.
Segundo um estudo recente sobre o mercado imobiliário
residencial de Luanda, o valor médio do m2 pode chegar
aos 5.76D-USD/m2 em algumas zonas da cidade. O
estudo elaborado pela Proprime – Consultoria e
Avaliação Imobiliária, incidiu sobre cinco zonas chave da
cidade (Ingombota, Maianga, Luanda Sul, Viana e
Camama), onde se localizam grande parte dos novos
empreendimentos. A média de valores por m2 nas zonas

analisada foi de cerca de 4.500 USD/ m2, sendo que a
zona das Ingombotas foi a que constatámos ter um
valor unitário médio de valores de 5.760 USD/m2• A
zona em que prospeccionámos os valores mais baixos
foi na da Camama, onde se podem "encontrar
apartamentos por valores unitários médios de cerca de
3.300 USD/m211, conclui o documento. Os preços de
um apartamento para uma tipologia T3 variam entre os
1.300.000 USD, nas Ingombotas, e os 365.000 USD na
zona da Camama. Já o preço de um T4 na Maianga
pode facilmente atingir os três milhões de USD.
No caso das moradias a escassez da oferta é menor,
pelo que os preços tendem proporcionalmente a subir.
Apenas duas zonas foram analisadas, Luanda Sul e
Talatona, tendo-se verificado que o valor unitário
médio por m2 de área bruta de construção é mais
elevado nesta última zona, podendo atingir os 5.580
USD/m2• Quem estiver interessado em adquirir uma
vivenda com a tipologia V4 em Talatona terá, assim,
que despender perto de dois milhões e meio USD. Em
Luanda Sul a mesmo habitação poderá custar-lhe
menos 500 mil dólares.
Para a elaboração deste estudo foram analisados os
preços de oferta e os valores de avaliação de 1800
apartamentos e cerca de 200 moradias. "Identificámos
quais eram os empreendimentos de referência em
Luanda e a partir daí foram segmentadas as diferentes
zonas. É nestas que estão neste momento a ocorrer as
principais intervenções urbanísticas para um segmento
pito/médio alto", explica Nelson Rêgo, da Proprime.
De acordo com o director da empresa de consultoria e
avaliação imobiliária angolana "existe um claro
desajuste entre a oferta e a procura, o que condiciona o
preço das habitações". Este cenário de preços altos é
também motivado pelo facto de quase 90% dos
materiais utilizados serem importados e ainda pelas
dificuldades existentes no processo de aquisição de
terrenos em Luanda.
Factores que influenciam também o segmento de
escritórios. "Neste momento as zonas de Talatona e da
Baixa de
Luanda concentram grande parte dos espaços
destinados a escritórios. O mercado é condicionado
pelo facto de grande parte das empresas petrolíferas e
dos bancos terem os seus escritórios na Baixa de
Luanda, o que torna esta parte da cidade um centro de
negócios por excelência".
Um estudo elaborado pela Colliers Internacional afirma
que a procura nesta parte da cidade registou um
crescimento de 300% nos últimos três anos. A renda
por m2 pode facilmente chegar aos 10 mil USD e,
mesmo assim, a oferta não consegue dar resposta à
imensa procura.
SOLUÇÕES A MÉDIO PRAZO
No curto prazo será difícil ao mercado, por si só,
solucionar este desequilíbrio entre a oferta e procura,
bem como às empresas de construção encontrarem no

país os materiais necessários à construção dos
empreendimentos. Pelo que o cenário de preços altos irá
manter-se, mas novas tendências começam a 'desenhar-se'
no horizonte de médio/longo prazo.
As autoridades angolanas têm sido pressionadas pela sociedade civil para encontrarem soluções e para apoiarem
projectos destinados à classe de renda média e média baixa, como aqueles que estão a ser promovidos pela cooperativa de habitação 'Lar do Patriota'. Recentemente, esta
cooperativa iniciou a construção de três mil
apartamentos, repartidos por vários edifícios, cujos preços
variam entre os 100 mil e os 250 mil dólares. Já concluído
está o projecto 'Urbanização Harmonia, um complexo
urbanístico em aproximadamente 1200 hectares que se
localiza na região sul da capital, composto por diversas
tipologias e programas habitacionais (habitação social,
baixa renda e alta renda), por superfícies comerciais,
escritórios, serviços e hotéis, entre outras infra-estruturas.
Presidida por António Henriques da Silva, a 'Lar do
Patriota', está ainda ligada a empreendimentos como o
Parque dos Embondeiros ou o Vale dos Embondeiros,
uma zona residencial de alto padrão, que deverá estar
concluída em 2012. Numa primeira fase a cooperativa
avançou para o planeamento de uma área de 400 hectares,
com diversas tipologias habitacionais, escolas, um
hospital, um hotel e diversos espaços verdes. Esta zona
obteve o financiamento do Governo para os encargos das
infra-estruturas, prevendo-se a conclusão das obras até ao
final de 2009.
Para Pedra Rutkowski, director-geral da consultora
imobiliária Worx, a cooperativa 'Lar do Patriota' é um
bom exemplo, mas é preciso que surjam mais iniciativas
deste género de forma a aumentar a oferta de habitação a
preços mais controlados. Pedra Rutkowski foi um dos
oradores na segunda edição do Fórum do Imobiliário,
Urbanismo e Arquitectura de Angola, que decorreu em
Junho último e que teve como objectivo apresentar as
boas práticas e as experiências reais de outros países na
área imobiliária e discutir e diagnosticar os problemas
urbanísticos das cidades angolanas. "Nas várias

08.10.14 DW e IRSEM canalizam
verbas para habitação e
reassentamento
Jornal de Economia e Finanças 10 De Outubro de 2008

Até ao momento, a Development Workshop (DW) e o
IRSEM já disponibilizaram USD um milhão para
programas de habitação e reassentamento das populações.
Segundo o director geral da DW, Allan Cain, o programa
dá prioridade à construção de infra-estruturas sociais,
com destaque para redes de canalização de água potável,
enquanto acções no âmbito do reassentamento estão mais
viradas para a formação técnica dos ex-militares.
A DW já formou mais de 500 técnicos de construção civil
dos níveis básico e médio na província do Huambo.

Durante a guerra, um dos seus principais objectivos era
apoiar os deslocados e refugiados.
No quadro de um programa conjunto com as
comunidades e as administrações locais, a ONG
canadiana já construiu mais de 200 escolas em várias
localidades do interior.
"Nas províncias do Huambo e Bié, estamos envolvidos
na construção de quatro escolas e várias redes de água
potável", adiantou Allan Cain.
Quanto ao combate à pobreza, o interlocutor disse que
desenvolvem programas de saneamento básico nos
municípios do Sambizanga, Cazenga e Cacuaco.
Construção
Nas províncias da Lunda-Norte e Cabinda, foram
implementados projectos de infra-estruturas sociais
com os governos provinciais e as administrações
municipais, num valor de USD 500 mil.
Um outro, de USD 400 mil, beneficiou a província do
Bié. Sobre os financiamentos internacionais, durante o
período de conflito, a maior parte era fornecido pela
União Europeia, Noruega, Canadá, BP, Trocaire
(Irlanda) Chevron, Unicef e a holandesa OXFAM.
Depois"da guerra, a DW mantém parcerias com o
Governo angolano, com a Sonangol e o IRSEM, em
projectos direccionados sobretudo para a criação de
empregos, habitação e a profissionalização dos
desmobilizados.
Segundo Allan Cain, em Luanda e Huambo, a DW está
envolvida em vários projectos com várias organizações
não governamentais locais com engajamento
comunitário e as administrações municipais, no quadro
de um programa denominado micro crédito urbano.
Huambo
Em relação a outros projectos na província do
Huambo, segundo Allan Cain, as atenções recaem para
a área de infra-estruturas escolares, creches e postos
médicos.
"Temos um projecto chamado Habiteck, que é a
construção de uma fábrica de materiais escolares, como
carteiras, janelas, portas e outros materiais de construção de escolas", salientou.
Também no Huambo, encontra-se em fase de execução
um programa desenvolvido em conjunto com o
Governo provincial, para o acesso à terra, um dos
principais constrangimentos para aquisição de
habitação para os desmobilizados.

0 8.10.15 Crédito à habitação:
Potencial de crescimento elevado
Novo Jornal 10 De Outubro de 2008

A concessão de crédito destinado à compra de

habitação tem ainda pouca expressão em Angola mas a
maioria das instituições bancárias nacionais estão atentas.
Aliás, no futuro este instrumento poderá mesmo
impulsionar o crescimento imobiliário.
Pioneiro no lançamento deste produto o Banco de
Fomento Angola oferece um produto estruturado
destinado "a clientes particulares que pretendam adquirir
uma casa ou financiar a construção da sua própria casa,
ou ainda financiar obras de melhoramente em imóveis
que já possuam". Entre as condições exigi das por esta
instituição bancária constam a necessidade dos encargos
com a prestação do crédito não excederem 30 a 35 por
cento do rendimento líquido do proponente, a
constituição de uma hipoteca, a favor do banco, do
imóvel em referência e a subscrição dos seguros de vida
para o proponente e seguro multi-risco para o imóvel.
Em função destes aspectos o BFA poderá emprestar até
90% do valor da avaliação do imóvel.
O período de reembolso pode ir até aos 30 anos. "A
habitação é uma das principais necessidades em Angola, é
por isso expectável que o crédito habitação tenha uma
procura crescente nos próximos anos. Esta procura será
fortemente potenciada, por um lado, pela redução dos
obstáculos administrativos maioritariamente relacionados
com a dificuldade e custo na constituição das garantias
necessárias ao financiamento bancário e, por outro, pelo
aumento e diversificação da oferta que irá tornar a
compra de uma casa mais acessível aos diferentes
segmentos da população", sublinha fonte da instituição.
No caso do Millennium Angola, outra instituição bancária
que disponibiliza aos seus balcões a concessão de crédito
para compra de casa, este é atribuído mediante "uma
análise casuística que tem em consideração aspectos como
o grau de risco da operação e do cliente e a respectiva
taxa de esforço". O prazo habitual de reembolso é de 15
anos, mas a instituição admite que "em alguns casos,
poucos, o prazo pode ir até aos 25 anos".
Outra instituição que financia a aquisição, construção ou
a realização de obras é o Banco BIC. O montante
máximo concedido é de 90 por cento do valor da
avaliação ou de 100 por cento do valor da transição. O
prazo de reembolso é dos mais altos do mercado, 35
anos, desde que o proponente não tenha mais de 60 anos
no último ano de liquidação do empréstimo.
Já o BAI financia até 85% do valor de avaliação do
imóvel, desde que o montante não ultrapasse os 500 mil
USD. O período máximo de reembolso é de 20 anos, mas
a idade limite para a liquidação dos mesmos é de 55 anos.
A taxa de juro é de 10%.

08.10.15 Avenidas no Lubango
beneficiam de requalificação
Jornal de Angola 10 De Outubro de 2008

As avenidas "4 de Fevereiro" e "19 de Janeiro", no
Lubango, começaram ontem a ser reparadas, no quadro

de um projecto que vai levar trinta dias de execução,
visando a requa1ificação das ruas internas da cidade.

leiro municipal, equipamento de limpeza, reabilitação do
parque infantil e outros.

Os trabalhos contemplam a intervenção na avenida dos
"Laureanos" até ao “19 de Janeiro" que dá acesso ao
"Tchioco", principal mercado paralelo, e ao aeroporto
da "Mukanka".

Com uma densidade populacional calculada em 131 mil e
540 habitantes, essencialmente agricultores e ganadeiros, a
Chibia possui uma superfície 5.281,6 quilómetros
quadrados.

Uma nota dos Serviços Urbanos da Administração
Municipal do Lubango refere que as obras estão
inseridas no Programa de Intervenção Municipal, no
quadro da descentralização administrativa e financeira
que o município beneficia desde 2007.

08.10.16 UMA 'MÃO CHEIA' DE
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

As obras vão cingir-se na construção de um sistema
potente de drenagem, pois as referidas ruas, em tempo
chuvoso, demonstram fraca capacidade no escoamento
das águas.
O programa de intervenção da Administração
Municipal do Lubango prevê a requalificação de todas
vias internas da cidade, passando pela renovação
completa do asfalto, passeios, colocação de novos
sistemas de drenagem e sinalização vertical e
horizontal, assim como a colocação de postes de
iluminação pública.
Cinco milhões de dólares serão anualmente gastos
nestas empreitadas, que, até 2012, vão beneficiar mais
de um milhão é 500 mil habitantes do Lubango, capital
da província da Huíla, onde estão a ser erguidas várias
infra-estruturas.
Reabilitação de passeios da Chibia facilita
circulação
Doze milhões e 160 mil kwanzas é o montante
empregue pela administração municipal da Chibia para
a execução de um projecto de reabilitação de passeios
das principais ruas da circunscrição.
O facto foi ontem revelado, no Lubango, pela
administradora municipal, Otília Noloti Vianney,
adiantando que o projecto está inserido no Programa
de Investimentos Públicos (PIP), para o biénio
2007/2008.
Otília Vianney fez saber que neste momento o
projecto, consubstanciado na aplicação de argamassa
nos passeios, encontra-se numa fase avançada de
execução.
A administradora referiu que a iniciativa visa melhorar
o saneamento básico da circunscrição, bem como
tomar a vila mais cómoda e bonita.
As obras, a cargo da empreiteira local Omatapalo,
tiveram início em Junho e devem conhecer o seu término este mês.
No âmbito do Programa de Investimentos Públicos, a
nível do município da Chibia estão a ser desenvolvidos
projectos de construção de um aterro sanitário, esta-
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:: MORADA DOS REIS
Projecto residencial composto por dois edifícios, sendo
um com 32 unidades do tipo 13 e 148 m2 de área e outro
com 32 unidades do tipo T2 e 120 m2 de área. O
empreendimento localiza-se em Luanda Sul, ao lado da
Luanda International School. As obras arrancaram em
Abril de 2007 e estarão concluídas no final do próximo
mês, cumprindo assim as metas estabelecidas.
:: VIVENDAS SÃO PAULO DE LOANDA
Projecto residencial composto por 24 vivendas, com uma
área média de 500 m2 por vivenda. Localizado em
Luanda Sul, as obras deste empreendimento iniciaram-se
em Julho de 2007 e têm entrega prevista para Junho de
2009.
:: ARTEYETU
Projecto residencial composto por 16 edifícios,
totalizando 76 apartamentos dos tipos T2, 13 e T4, com
áreas entre 165 m2 e 400 m2 Localizado próximo ao
Atlântico Sul (primeiro projecto imobiliário da Odebrecht
em Angola, cujo lançamento aconteceu em 1995). As
obras iniciaram-se em Agosto de 2007 e sua conclusão
está prevista para Janeiro de 2010.
:: MANSÕES DO VALE
Projecto residencial composto por 24 vivendas, com uma
área média de 400 m2 por vivenda. Localizado também
em Luanda Sul, as obras iniciaram-se em Agosto de 2007
e a sua conclusão está prevista para Julho de 2009.
:: BELAS BUSINESS PARK
2ª ETAPA: 2 edifícios empresariais e dois edifícios
residenciais com oito andares cada. As salas empresariais
possuem áreas que variam entre os 135 m2 e os 780 m2,
enquanto que as unidades residenciais de tipologias TI,
T2 e 13, num total de 132 apartamentos, têm áreas que
variam de 57 m2 a 239 m2 As obras arrancaram em
Fevereiro deste ano e a conclusão está prevista para Julho
de 2010.
3A ETAPA: 2 edifícios de oito andares cada, sendo um
residencial e outro empresarial. Salas empresariais com
área entre 80 e 800 m2, enquanto que as unidades
residenciais de tipologias TI e T2, num total de 88
apartamentos, têm áreas que variam de 70 m2 a 120 m2•
As obras iniciaram-se em Setembro deste ano e a
conclusão está prevista para Dezembro de 2010.
:: CONDOMINIO MONTE BELO

Projecto residencial composto por 100 vivendas, com
uma área de 360 m1/cada, localizado em Luanda Sul.
As obras tiveram início em Agosto deste ano e a sua
conclusão está prevista para Agosto de 2011.
:: NOBLESSE RÉSIDENCE
O mais recente lançamento, realizado em Agosto deste
ano, contempla 13 edifícios residenciais, numa área de
48.000 m2, vizinho do Belas Shopping. Ao todo serão
construídos, a partir de Novembro deste ano, 260
apartamentos T2 e.13 com áreas que variam entre os
120 m2 e os 180 m2
Que análise faz do mercado angolano quer no que diz
respeito ao momento actual quer em termos de
perspectiva futura?
A situação actual carece mais de constatação do que de
análise. As taxas de crescimento económico do país
falam por si só.
Para o futuro vemos um crescimento menos explosivo
e menos dependente das receitas de petróleo. Já se
constata a retoma da produção agrícola do país e o
potencial é gigantesco. O Governo quer nos próximos
quatro anos ocupar 4 milhões de hectares de terra
cultivada e este número apesar de ambicioso é de um
lado factível e de outro pequeno se for comparado com
o potencial físico de terras agrícolas do país.
Na área industrial Já estão em implantação pólos
Industriais Importantes. Mais do que estarmos atentos
a este processo, nós temos hoje um papel activo através
dos Investimentos que estamos a realizar nas diferentes
áreas de actuação.
Nesse contexto quais são as perspectivas de evolução
do negócio? Importa observar que Angola ainda nesta
década irá alcançar um PIB de US$ 100 biliões, tendo
partido de um patamar de aproximadamente US$ 14
biliões. O crescimento dos negócios tende a
acompanhar o ritmo de crescimento da economia e nós
estamos plenamente engajados no processo de
crescimento do país.

do próximo ano e são construída 275 residências.
Francisca do Espírito Santo garantiu a disponibilidade do
Governo da província de Luanda em colaborar com as
empreiteiras no sentido de serem concluídos os projectos
aprovados e que vão responder ao grande desafio que é
resolver o grande problema da falta de habitação.
De acordo com a governadora, empreiteiros devem
cumprir com os prazos de entrega das obras e disse
esperar uma maior fiscalização, para garantir uma melhor
qualidade na conclusão das obras. A governadora
mostrou-se agastada com comportamento de alguns
populares que têm ocupado terrenos inicialmente
identificados para a construção de residências.
“É um velho problema que nós temos. As pessoas sabem
que um determinado local está reservado para um
projecto do governo ou com a participação de privados,
imediatamente ocupam estes locais para depois pedirem
indemnizações”, explicou Francisca do Espírito Santo.
Estas práticas, acrescentou, para alem de ilegais, não vão
ser toleradas pelo governo, que exigirá o afastamento
destas pessoas que, conscientemente, preferiram abraçar a
ilegalidade.
A governadora disse estar também preocupada com as
empresas que recebem terrenos para a construção de
projectos habitacionais, mas que, até ao momento, nada
fizeram nos espaços concedidos pelo governo provincial
de Luanda.
“Vamos reunir e tomar decisões, porque as coisas não
podem continuar como estão. Estas terrenos já lhes
foram concedidos, em alguns casos, há vários anos. Mas
continuam desocupados e não temos informações
relevantes ao porquê desta situação”.

08.10.18 Crescimento da cidade será
para o interior e em áreas satélites
Jornal de Economia e Finanças 10 De Outubro de 2008

08.10.17 Residências do projecto
Camama são distribuídas em
Dezembro
Jornal de Angola 10 De Outubro de 2008

O projecto habitacional "Distrito Residencial Camama
vai entregar no próximo mês de Dezembro 2~
residências aos seus proprietário anunciou a arquitecta
coordenadora do projecto, Roberta Reis.
As casas; compostas por três quartos, sendo uma suite,
uma casa de banho, sala comum, cozinha quintal, estão
avaliadas em 160 mil dólares. Para ter acesso à casa,
cliente deve pagar o equivalente a 40 mil dólares.
A segunda fase do projecto Distrito Residencial
Camama, que ontem recebeu a visita da governadora de
Luanda, Francisca do Espírito Santo, arranca em Junho

O modelo de crescimento preconizado para Luanda deve
ocorrer ao longo dos tempos e em torno do eixo que
conduz ao interior do país, com a criação de novos
centros urbanos e áreas satélites que surgirão ao redor da
velha cidade.
Segundo a estratégia, serão hierarquizadas as vias
estruturais da cidade em estradas primárias e secundárias
visando facilitar o movimento contínuo dos veículos e
evitar os engarrafamentos.
Outra preocupação do plano urbano é a valorização dos
espaços verdes e o aproveitamento de corredores que
possam estender e maximizar esses espaços com
vegetação.
Embora o Plano Director da cidade esteja em elaboração,
as autoridades prevêem intervenções imediatas capazes de
solucionar problemas que criem desconforto e riscos para

a população.
Planos
Como exemplos das acções de impacto que têm sido
tomadas no cenário urbano, foram mencionadas aos
participantes do Dia Mundial do Habitat o Projecto
Nova Vida, um dos maiores planos habitacionais do
país, a Estação de Tratamento de Agua do Kikuxi, com
redimensionamento da sua capacidade, o novo campos
da Universidade Agostinho Neto, para 17 mil
estudantes na sua primeira fase, as novas instalações da
TP A e o estádio de futebol de Luanda para o CAN
2010, para 60 mil espectadores.
Outras estratégias
Foram destacadas, também, as estratégias de
recuperação e de requalificação de áreas urbanas.
Nesse contexto, foi citado o Plano Director da
Camama, com o desenvolvimento de uma área de mais
de 1.200 hectares para a construção de 24 mil unidades
habitacionais, que vão atender a uma população
estimada em 147 mil habitantes.
Os esforços de recuperação do Bairro Boavista, que
albergava uma população na ordem de 130 mil
habitantes, foram mostrados como exemplo de
investimentos.
A zona é uma área de risco, daí que as populações que
residiam no local foram transferidas para zonas mais
cómodas. Um dos locais é no Zango, Viana, onde a
maioria vive em casas condignas com acesso aos
serviços básicos.
O local residencial do Zango tem uma área de 1.100
hectares, com cerca de 25 mil unidades residenciais
para uma população de 158 mil habitantes, com áreas
verdes e serviços. E Boavista, uma vez saneada, poderá
receber novos projectos habitacionais.
Mas nem todas as intervenções previstas na área
metropolitana de Luanda, mesmo envolvendo
saneamento básico e revitalização de vias públicas,
implicarão transferir moradores.
No município do Cazenga , por exemplo, algumas áreas
fazem parte do carácter da cidade e, por esta razão,
como explicam os urbanistas, haverá requalificação,
sem transladação, mantendo-se a identidade do bairro.
A estratégia é aumentar a densidade populacional, sem
a necessidade de realojamento.

08.10.19 Luanda prepara-se para
crescimento demográfico com
plano reestruturante
Jornal de Economia e Finanças 10 De Outubro de 2008

A visão da Luanda do futuro mostra um cenário bem
diferente da cidade dos dias actuais. Segundo
estudiosos do desenvolvimento urbano dos tempos
modernos, que se debruçam sobre o fenómeno do

crescimento acelerado das cidades, estas já respondem
por metade da população do planeta.
A capital angolana é uma das metrópoles do mundo onde
esse fenómeno de crescimento febril se tem verificado
com mais intensidade, estimulado pela atracção de
pessoas que haviam sido deslocadas em função da
instabilidade militar.
Luanda tende a transformar-se num conjunto de cidades
integradas onde, além da região metropolitana de hoje, as
áreas habitadas como os municípios de Viana e Cacuaco e
de outros núcleos próximos, irão fundir-se e formar uma
megalópole conturbada, na expressão adoptada pelos
urbanistas.
Na previsão de crescimento mais radical, essa mega
cidade capital, poderá chegar a uma população de 16
milhões de habitantes em 2030, ou mais do que o triplo
do contingente de hoje.
Trata-se de uma perspectiva aterradora?
Nem tanto. "A urbanização não é, necessariamente,
sinónimo de coisas ruins", lembra a directora executiva da
ONU-Habitat e sub-secretária geral das Nações Unidas, a
economista tanzaniana Anna Tibaijuka. Ela esteve em
Luanda à frente da comemoração do Dia Mundial do
Habitat, na primeira segunda-feira de Outubro.
A directora da ONU usou a oportunidade da abertura do
evento, com o presença do Presidente da República, José
Eduardo dos Santos, para exortar o Governo a investir
10% dos rendimentos do petróleo na solução dos
problemas das cidades do país. Dessa forma, os fantasmas
que rondam 2030 poderiam ser exorcizados e Luanda
poderia tomar-se num lugar agradável para se Viver.
José Eduardo dos Santos, na sua saudação aos
participantes do evento, afirmou que aceitava o repto da
directora da Habitat, mas que esse era "o nosso próprio
desafio".
Um milhão de fogos
O Chefe de Estado lembrou que o plano que o Governo
adoptou para os próximos quatro anos, no âmbito da
reestruturação das cidades, prevê a construção de cerca de
um milhão de fogos nas cidades, vilas e aldeias. Disse que,
considerando o custo médio de USD 50 mil por fogo,
estimava que, em quatro anos, deverá ser aplicado na
solução de problemas habitacionais dos centros urbanos
de Angola um montante que poderá alcançar a soma de
USD 50 mil milhões.
Trata-se, por qualquer parâmetro, de uma soma que não
se iguala aos esforços de quaisquer outros países em todo
o mundo.
José Eduardo dos Santos destacou ser urgente e essencial
a promoção da qualidade de vida nas cidades, através do
desenvolvimento sustentado assente no usufruto dos
benefícios da natureza, com a necessidade da sua
preservação e no esclarecimento permanente sobre a
forma de melhorar a relação entre o homem e o meio que
o rodeia.
Na passada segunda-feira, após o encerramento da ceri-

mónia, a sub-secretária das Nações Unidas deslocou-se
a Viana para constatar os esforços que o Governo
empreende no domínio da construção civil.

08.10.20 Procedimentos jurídicos
do governo para a garantia do
fomento habitacional
A Capital 11 De Outubro de 2008

1.° Ponto prévio
O governo propôs-se, através dos instrumentos
jurídicos de gestão territorial, a fomentar a habitação,
de modo a garantir ao cidadão uma habitação condigna.
Estas condições conheceram o seu ponto mais forte
com a aprovação da Lei n.º 3/07 de 3 de Setembro, que
diga-se ser o núcleo da estratégia jurídica do governo
para o fomento habitacional.
Já dissemos que este e outros diplomas de gestão
fundiária carecem de diplomas complementares. Quer
em forma de regulamentos, quer de decretos executivos.
Apesar daqueles vazios, é possível desenharmos os
procedimentos concretos para as operações que
permitam a edificação das habitações, dentro das
políticas do Estado. Por tanto, estamos perante actos
públicos da administração, que pretende oferecer
serviços ao cidadão.
Ao analisarmos a questão dos desafios para o fomento
habitacional enquanto compromisso do governo,
estamos a centrar as nossas atenções às premissas
jurídicas no quadro público. Ou seja: não estamos a
relevar os negócios jurídicos de concessão de terrenos à
luz da Lei n.º 9/04 de 9 de Novembro e seu Regulamento Geral, mas sim no quadro dos diplomas legais
em que o Governo assume o protagonismo no
fomento habitacional. Isto sem descurar as medidas
que possam ser levadas a cabo para o fomento
habitacional no quadro da Lei n.º 9/04 de 9 de
Novembro.
E é bom recordar que os desafios do governo em
matéria de política habitacional têm carácter de
urgência, incompatível muitas vezes com os actos
administrativos que decorrem da verificação da Lei de
Terras e do seu Regulamento Geral. E é simples
chegarmos a esta conclusão. Basta entrarmos no
espírito dos diplomas de gestão fundiária aprovados
pelo governo logo após a aprovação da Lei de Terras.
Igualmente lembramos que a grande estratégia
prendeu-se na constituição de reservas fundiárias.
Estas reservas criadas pelos Decretos n.º s 62/07 de 13
de Agosto, 63/07 de 13 de Agosto, 64/07 de 13 de
Agosto, 65/07 de 13 de Agosto e outras constituídas na
última sessão do Conselho de Ministros, criaram as
condições físicas para a implementação de projectos
fundiários, entre os quais o fomento habitacional.

2.° Sobre os diplomas de aplicação imediata para o fomento habitacional e os procedimentos que visam
garantir o fomento habitacional.
Recordamos mais uma vez que a Lei de Terras não é
chamada com todo rigor para a análise em causa, dado o
carácter de urgência a que se propõem os diplomas legais
de fomento habitacional. Aqui estamos perante aquelas
cláusulas que garantem uma espécie de "processos especiais". E é bom de se dizer que para este desafio são
chamados dois grandes diplomas de gestão fundiária:
1.0 Lei n.º 3/07 de 3 de Setembro, Lei de Bases de
Fomento Habitacional;
2.° Decreto n.º 80/06 de 30 de Outubro, Regulamento de
Licenciamento das Operações de Loteamento, Obras de
Urbanização e Obras de Construção.
De acordo com estes dois diplomas, o fomento habitacional deverá ser garantido de acordo com os seguintes
procedimentos:
1.° Identificar o tipo de habitação que se pretende erguer:
habitação urbana, habitação rural ou habitação social.
Feita a identificação, parte-se para a fase de ordenamento
territorial, isto nos termos do artigo 1.0 n.º 1 da Lei n.º
3/07 de 3 de Setembro. Claro que estas operações são, a
nível local, da responsabilidade dos governos provinciais
atendendo a localização dos terrenos;
2.° Identificar o órgão executor: serão os serviços ou
empresas contratadas pela administração pública que
levarão a cabo as operações de construção, para posterior
promoção pública da habitação ou serão empresas privadas do ramo imobiliário que na qualidade de empresas
privadas e com fins lucrativos executarão as operações?
Ou ainda numa terceira hipótese tratar-se de
autoconstrução dirigida? Todas estas hipótese nos termos
do artigo 5.° da mesma Lei.
E a identificação do órgão executor é bastante importante
pelo seguinte: O regime jurídico para o loteamento,
urbanização e construção, varia consoante seja o Estado,
o privado ou o auto construção a executar, nos termos do
Decreto n.º 80/06 de 3 de Outubro.
3.0 Loteamento da área: o loteamento é, de acordo com o
número 2, alínea o) do anexo ao Decreto 80/06 de 3 de
Outubro "a divisão em lotes, simultânea ou sucessiva, por
iniciativa privada ou pública, de terrenos classificados
como urbanos ou urbanizáveis... de construção de
edifícios destinados a diferentes usos".
De salientar que os lotes devem obedecer às áreas
mínimas para a edificação. O objectivo fundamental é o
de evitar as assimetrias entre as habitações.
4.° Classificar os lotes: os lotes têm classificações distintas, de acordo com o projecto destinado aos mesmos.
Assim, de acordo com o artigo 10. ° do mesmo decreto,
os lotes podem ser:
Lotes habitacionais;

Lotes comerciais e de serviços;
Lotes industriais;
Lotes turísticos;
Lotes jardim;
Lotes mistos;
g) Lotes para aldeamentos turísticos.
5.° Definição do tipo de direito que se pretende
constituir sobre os lotes: os direitos fundiários definem
os poderes que o detentor do lote em relação ao
terreno. Sem estar definido o direito constituído sobre
o terreno, diríamos que estamos perante uma situação
jurídica indeterminada. Desta sorte, com excepção do
direito do domínio útil consuetudinário, sobre os
terrenos loteados podem recair os restantes direitos
constantes do artigo 34.0 da Lei nº 9/04 de 9 de
Novembro.
As operações de loteamento levadas a cabo pelos
governos provinciais, caem no âmbito dos loteamentos
por iniciativa pública. Desta forma, os loteamentos
desta iniciativa não estão sujeitas a licenciamento. Basta
que verifiquem os planos destinados à área objecto do
loteamento. Por isso dissemos que é bastante
importante determinarmos o ente executor da
actividade.
3.º Concluindo:
O Ministério do Urbanismo e Habitação enquanto
órgão central de gestão fundiária em articulação com os
governos provinciais, de acordo com os dois diplomas
analisados, deverá:
1.º Lotear os terrenos; 2,0 classificar os lotes;
3.º Definir os direitos a serem constituídos sobre os
terrenos; 4° identificar os sujeitos que levarão acabo a
construção das moradias;
5° Enquanto ente público, celebrar contratos especiais
com os beneficiários;
6.º Acima de tudo, e nos termos da alínea e) da Lei nº
3/07 de 3 de Setembro, atender ao rendimento dos
adquirentes viabilizando a concretização do direito
social à habitação para todos os cidadãos.
5.º Enquanto ente público, celebrar contratos especiais
com os beneficiários;
6.° Acima de tudo, e nos termos da alínea e) da Lei nº
3/07 de 3 de Setembro, atender ao rendimento dos
adquirentes viabilizando a concretização do direito
social à habitação para todos os cidadãos.
Tudo isto sem esquecer a necessidade urgente da
aprovação dos diplomas complementares para a
aplicação das leis que visam fomentar a habitação,
como são os casos do regulamento para o recurso ao
fundo de fomento habitacional, os procedimentos para
o desmembramento do direito de superfície, o
funcionamento efectivo do fundo de fomento
habitacional, o regulamento para o sistema de
concessão dos incentivos de fomento habitacional, o
sistema de transferência dos terrenos do Estado para os
Governos Provinciais, entre outros.

08.10.21 Fiscais apropriam-se de
terreno alheio
Angolense 11 De Outubro de 2008

Oito lotes do projecto que fica, no Benfica, ao lado do
novo mercado, foram afectados pela demolição. Segundo
os proprietários, cada lote tem vinte metros de largura e
trinta de cumprimento.
Dona Madalena é uma das proprietárias que comprou o
seu terreno no ano de 2002, das mãos de uma camponesa
e tem um contrato-promessa, celebrado pela anterior
proprietária com a administração.
"Em 2004 fizemos os nossos quintais, os tanques de água,
mas temos um vizinho que construiu uma vivenda. Dois
anos depois apareceu o senhor Nascimento e disse que
era o dono dos lotes. Sem dar nenhuma notificação, nem
apresentar nenhum documento, juntou-se ao senhor
Vasco, fiscal, e demoliram os nossos quintais denunciou.
Domingas, outra afectada, contou que no dia 17 de
Dezembro do ano passado foram falar com o director da
Fiscalização e este garantiu que não havia mandado
demolir nada. Falaram também Com o amigo
administrador da Samba e este ordenou que os terrenos
lhes fossem devolvidos.
"O que nos surpreendeu e que, no início do ano, o senhor
Nascimento Começou a fazer obras nos nossos terrenos
sem nos avisar. Decidimos ir para a esquadra, o senhor
Nascimento foi notificado junto com o fiscal que o
ajudou, mas eles não apresentaram nenhum documento,
nem de empresa nem individual", explicou Domingas.
Depois de verem que os intrusos não tinham nenhuma
documentação os moradores continuaram a fazer as suas
obras, mas foram barrados pela polícia da esquadra
comunal e até ao momento desconhecem as razões que
levaram a proibição.
João Bumba é um dos afectados que perdeu a sua casa
que lhe custou mais de quatrocentos mil dólares indivíduos "com costas largas" se apropriaram da sua
residência. "Para construir aquela casa tive que fazer
muita poupança e pedi crédito, tanto esforço, para hoje
virem me receber a minha casa! porquê?", interrogou-se
inconsolado.
João Bumba, mesmo sendo proprietário de uma grande
vivenda, por causa dessa injustiça, hoje vive com a família
numa casa arrendada, porque a casa antiga vendeu para
construir a vivenda.
Na fiscalização foi informado que o senhor Vasco é que
havia ordenado a demolição do seu quintal. Com esta
informação decidiu fazer uma queixa na esquadra.
"Quando fomos falar com o investigador ficou provado
que aquele senhor não tinham documentação alguma,

mas porque tem padrinho na cozinha contínua na
minha casa", lamentou. Ligamos para o senhor Vasco,
da fiscalização, mas o seu terminal estava desligado.
Nos dirigimos para a Administração municipal da
Samba, a fim de encontrarmos o senhor Vasco, mal
nos informaram que ele já não funciona ali, que havia
sido transferido para a sede.

08.10.22 As matemáticas impostas
por um milhão de fogos
A Capital 11 De Outubro de 2008

Poucas são as pessoas que acreditam na exequibilidade
do projecto de construção de um milhão de fogos nos
próximos quatro anos, conforme ideia avançada pelo
Presidente da República, José Eduardo dos Santos, no
discurso da abertura da III Conferência Nacional do
MPLA.
Economistas como Justino Pinto de Andrade (JPA) são
de opinião que esta é uma promessa que fica no registo
para a memória futura. Aliás, esta foi uma das
promessas mais marcantes da recente campanha eleitoral do partido no poder em Angola.
Quando questionado se o número de residências
anunciadas pelo Chefe de Estado, para disponibilização
a preços mais baixos em relação aos actuais, poderá ou
não provocar uma agitação no mercado da habitação,
JPA foi peremptório, ao afirmar: «há aí alguém que
continua em campanha eleitoral... ou então, já iniciou
outra».
Esclareceu, afirmando não acreditar na capacidade de
construção de um milhão de casas durante o presente
mandato. Porquê? «Isso implicaria uma capacidade
construtiva que penso não existir no país», afirmou.
Matematicamente falando, assegurou que seriam 250
mil casas por ano, em média, 650 casas por dia e uma
médica de 29 casas por hora. Logo, «mesmo que seja a
nível nacional, esta cifra é elevada, porque as empresas
de construção estão concentradas apenas em algumas
localidades}}.
E, como se sabe, «a construção não depende só da
vontade subjectiva ou da existência de chineses e
brasileiros», mais a mais quando faltam materiais de
construção, com provas dadas na lentidão observada
nas obras, depois das eleições.
«Vão a um ritmo sonolento e só abrirão os olhos
quando se estiver novamente em campanha declarada,
para depois voltarem a trabalhar, novamente, de dia e
de noite, debaixo de chuva e ao sol», perspectivou.
Uma outra preocupação de JPA está relacionada com o
custo anunciado para esta monumental empreitada, ou
seja, 50 mil d6lares para cada fogo. «Se assim for,

teremos um dispêndio de 50 mil milhões de dólares, uma
média de 12,5 mil milhões de dólares por ano, o que
corresponderá mais de 30% da actual receita de exportação», calculou.
«Com isso, o que se pode esperar?», perguntámos. «Se tivermos em conta que a nossa receita de exportação vai
baixar, a situação ainda se complicará mais. A nossa
economia não comporta um crédito à habitação nesta
dimensão, sobretudo em período de crise, como esta que
se adivinha», avançou.

08.10.23 Os números do maior
projecto social do governo
A Capital 11 De Outubro de 2008

Depois de se ter multiplicado, ao longo dos últimos
meses, em declarações a respeito do assunto, o Presidente
da Republica parece não precisar de dizer mais nada para
mostrar aos cidadãos deste país que está preocupado com
as questões habitacionais.
E nem mesmo quando os técnicos questionaram os
números propostos para a solução das questões
habitacionais dos Cidadãos angolanos, o Presidente
angolano se prestou a qualquer revisionismo, mantendo
inalterada a promessa com que iniciou a abordagem
pública do problema.
Tudo terá começado na III Conferência Nacional do
MPLA, em Maio, quando José Eduardo dos santos
aflorou pela primeira vez o assunto nos termos em que
ele é hoje apresentado ao público: construir um milhão de
casas em quatro anos.
Depois disso o Presidente da República voltou ao assunto
durante a campanha eleitoral, mas nunca o tinha feito
como o fez na semana que hoje termina, quando
respondia ao que a secretaria-geral adjunta ONU, de
passagem por Luanda, pensava ser um repto ao Governo
angolano.
Anna Tibaijuka instou os governos africanos, o angolano
incluído, a empregarem 30 por cento do total dos seus
orçamentos anuais na edificação de infra-estruturas de
urbanização, como habitações, equipamentos sociais e
empreendimentos afins, como uma forma de erguer
rapidamente concentrações populacionais decentes.
Ao responder ao repto, o presidente José Eduardo dos
Santos fê-lo com o que pareceu ser uma extrapolação
aritmética dos virtuais planos governamentais destinados
a solucionar a crise habitacional de Angola.
O Presidente repetiu a promessa da edificação de um
milhão de habitações em quatro anos, mas, pela primeira
vez, forneceu os detalhes financeiros, dizendo, mais
palavra menos palavra, que podem tratar-se de casas
sociais de um valor médio de 50 mil dólares, numa
operação que pode cifrar-se totalmente em 50 mil milhões
de dólares.

As contas do Presidente superam ligeiramente aquelas
enumeradas pela secretaria-geral adjunta da ONU: num
OGE como o angolano de 2008, de uns' 33 mil
milhões de dólares, 30 por cento constituir-se-ia em 11
mil milhões de dólares.
Já o emprego de 50 mil milhões de dólares em quatro
anos resulta em desembolsos médios de 12.5 mil
milhões por ano, só no quesito habitação, sem contar
aqui os investimentos destinados à água, energia
eléctrica, saneamento, estradas, educação e saúde.
Quer dizer que por junto e atacado, os compromissos
em que o Governo angolano está ou projecta estar
envolvido podem vir a suplantar de forma flagrante os
30 por cento do total do orçamento anual que Anna
Tibaijuka apontou como o que seria óptimo para que
concentrações populacionais como as nossas se
transformem rapidamente em centros urbanos
decentes.
Confrontando os números das partes desse diálogo
estabelecido entre a secretaria-geral adjunta da ONU e
o Presidente da República, dir-se-ia que Angola pode
criar, a uma velocidade estonteante, urbes edificadas de
acordo com os valores aceites pela mais prestigiada
organização global como bons para a formação de
conglomerados humanos.
Mas, como quase todas as outras coisas emanadas pela
política deste país, a equação não é tão linear como foi
dito nessa conversa entre optimistas, como se pode
chamar à troca de eufemismos entre Anna Tibaijuka e
José Eduardo dos Santos.
Logo que o Presidente José Eduardo dos Santos
levantou a ideia da edificação de um número de casas
tão elevado em tão curto espaço de tempo (nem em
500 anos os portugueses ergueram um número tão
significativo de habitações em Angola), renomados
técnicos do sector deixaram de esconder o seu
cepticismo.
E o argumento principal dos técnicos não reside
naquilo que disse o Presidente quando se referiu ao
esforço que será necessário fazer para mobilizar
financiamentos para esse projecto.
o principal argumento, por assim dizer, dos cépticos
reside no facto de que, eventualmente, o mercado
angolano não tenha capacidade para absorver volumes
tão grandes de investimento num só sector,
principalmente quando não se trata do sector dos
petróleos, onde a ausência de competências nacionais
há muito fez desistir os decisores de qualquer veleidade
de, através dele, solucionar o problema do emprego em
Angola.
Nesta altura, o país tem um défice de três milhões de
toneladas de cimento, mas terá também um défice não
menos desprezável de mão-de-obra para tocar p'ra

frente a ideia da edificação de um milhão de casas em
quatro anos.
De tal sorte que se estima que a capacidade de absorção
de investimentos no sector angolano de construção civil
resulta na possibilidade real de edificar até seio mil fogos
par ano.
Não se trata de uma questão fácil de solucionar: ao tentar
realizar investimentos com fluxos de capital muito menos
significativos provenientes da China, o Governo teve que
contar com mão-de-obra expatriada, reduzindo o impacto
dessa formação bruta de capital sobre o equilíbrio de
indicadores macroeconómicos como é o emprego.
Quando esteve nas Olimpíadas de Pequim, em Agosto, o
Presidente estabeleceu contactos que o trouxeram de lá
com a promessa do envolvimento de prestigiadas
entidades empresariais chinesas nos novos planos
edificadores do Governo angolano, sendo provável que
tal venha a incluir o envio de mão-de-obra.
Nesse caso, os argumentos dos mais cépticos deixam de
fazer sentido, mas estaremos a encaminhar-nos novamente para as nossas tendências perdulárias, reduzindo o
impacto dos financiamentos sobre o equilíbrio de
importantes indicadores da nossa economia.
Parece ser esta a história do nosso processo de
desenvolvimento: historicamente, o Estado angolano
sempre teve que abdicar (pelo menos temporariamente)
de factores importantes do seu progresso, para conseguir
outros, mais prementes, como aconteceu, por exemplo,
sempre que foi necessário negociar a paz.

08.10.24 Os novos que se virem
Semanário Angolense 11 De Outubro de 2008

A problemática da habitação foi uma das situações que
mais dores de cabeça criaram à anterior direcção da
Assembleia Nacional e mais gastos originaram nesta
instituição, segundo apurou este jornal. Por isso, ao
contrário do que aconteceu na anterior legislatura, os
deputados estreantes deverão receber nos próximos dias,
como estabelece a nova Lei Orgânica do Estatuto dos
Deputados, um subsídio a ser determinado pelo plenário
da Assembleia Nacional para cobrir as despesas de
instalação de residência e de aquisição de viatura pessoal.
Mas este processo de atribuição de verbas para o arrendamento ou compra de casas e carros será extensivo aos
mais antigos, que já tenham beneficiado do mesmo
expediente, quando tomaram posse na legislatura anterior.
«Feliz ou infelizmente, as leis têm de ser cumpridas. Se
alguns receberam anteriormente, ainda vão receber mais
dinheiro para comprarem casas ou então arrendarem
uma, assim como o respectivo carro protocolar»,
esclareceu uma fonte.
No que toca às vivendas ou apartamentos atribuídos aos
antigos parlamentares pela Assembleia Nacional no
projecto habitacional «Nova Vida» e no condomínio «Vila
Flor», nas proximidades do Cemitério Camama, ao

Kilamba Kiaxi, eles deverão passar à titularidade dos
actuais inquilinos.
Informações
apuradas pelo Semanário Angolense
- e confirmadas por alguns dos antigos deputados à da
Assembleia Nacional - indicam que a partir do
momento em que as tenham recebido, os antigos
parlamentares pagam uma renda resolúvel, na
perspectiva de que as residências depois passem a suas
propriedades. Um morador de um T l no «Vila Flor»
paga mensalmente 300 dólares, ao passo que o utente
de um T4 desembolsa mil dólares de arrendamento.
«A decisão que se tomou foi de que a renda era
resolúvel. Neste momento, se for cumprida a própria
resolução, então as casas já são dos antigos e alguns dos
deputados eleitos novamente, porque achamos que
pagámos o preço residual, que estava estabelecido entre
os 7 e 75 mil dólares norte-americanos», disse um exdeputado.
Por outro lado, os anteriores parlamentares poderão
também ficar com as viaturas que receberam durante a
anterior legislatura. Quase todos eles já abateram à
carga os primeiros modelos, nomeadamente Cintroen e
Audis, assim como as carrinhas de apoio às respectivas
residências.
A grande incógnita agora reside no destino a ser dado
pelo novo plenário do Parlamento aos últimos carros,
cujos períodos de abate (estipulados em quatro anos)
ainda não foram atingidos. Há cerca de dois anos,
todos os parlamentares receberam dinheiro para
compra de viaturas, tendo a maior parte deles
escolhido, particularmente, modelos caríssimos como
Audi AS, Toyota Land Cruiser VS e Wolkswagem
Touareg.
«Quanto aos carros novos, tudo depende do novo»,
indicou um ex-deputado da oposição. Porém, uma
fonte do gabinete da administração e finanças do
Parlamento rematou, por sua vez: «em casos semelhantes, não há outra solução senão abatê-los. Mas
neste caso eles terão de pagar 75 por cento do valor das
viaturas, independentemente do preço de cada uma».

08.10.25 A gigante empreitada de
construir um milhão de casas em
quatro anos
Agora 11 De Outubro de 2008

Cinquenta mil milhões de dólares são o montante que o
Governo prevê investir na construção de cerca de um
milhão de habitações, no quadro do seu programa
habitacional executivo 2008-2012.
O Presidente da República fez estas revelações, após
ter ouvido as recomendações da ONU, através da
Subsecretária-Geral para os Assentamentos Humanos,
Anna Kamujulo Tibaijuca, durante a cerimónia do
encontro do Dia Mundial do Habitat, que decorreu no

Centro de Convenções do Talatona, em Luanda. "O Governo deve afectar cerca de trinta por cento para a
construção de habitações sociais" defendeu a dirigente da
ONU.
O chefe do Governo reconheceu que a habitação é
fundamental para a construção de cidades e sociedades
justas e democráticas, frisando igualmente que não será
um exercício fácil mobilizar mais de cinquenta mil
milhões de dólares para resolver o problema da habitação
nos próximos quatro anos.
Eduardo dos Santos, anunciou também que todas as áreas
urbanas do país terão planos directores de
desenvolvimento, visando a estruturação das cidades para
a satisfação das condições mínimas em termos de infraestruturas e da procura da habitação, cujo o programa de
construção de novos fogos iniciou há quatro meses.
Consta ainda do plano do Governo, desenvolver
programas de apoio à elaboração de planos directores
municipais de ordenamento do território, de forma a
definir a estratégia dos territórios e da rede urbana nas
vertentes social, económica e nos sectores agrícola,
industrial, logística e de turismo, assim como de infra-estruturas aeroportuárias e ferroviárias, segundo precisou o
chefe de Estado.
Por outro lado, será priorizada uma cooperação activa
entre a administração central e local do Estado, entre o
sector público e o privado, com vista à execução de uma
nova política que contribua para a geração de empregos e
desenvolvimento harmonioso dos centros urbanos, na
eliminação da pobreza e da insegurança, das zonas
degradadas e suburbanas.
O PR propôs a adopção de uma política ambiental
rigorosa e urgente para fazer face aos problemas
ambientais.

08.10.26 «Acho impossível atingir-se
esta meta»
A Capital 11 De Outubro de 2008

As contas de um professor universitário que pediu para
não ser identificado permitem concluir ser contra natura a
construção de tão grande número de casas neste intervalo
de tempo, considerado curto para empreitada desta
dimensão.
«Contas feitas, apontam que ao dividir-se um milhão de
casas por quatro, que é o tempo do presente mandato, teremos 250 mil casas num ano, que ao dividir por 222
(número de dias úteis durante o ano), teremos 1127 casas
por dia.
Para a fonte, esses números exigiriam mais do que as
empresas existentes no país, mais de três mil firmas de
construção civil. «O País não "dispõe desta quantidade de
empresas do ramo, pelo que acho impossível atingir-se
essas metas, a menos que aconteça alguns milagres»,
afirmou.

No entanto, acrescentou, o problema não tem somente
a ver com as empresas, mas também com o material,
num país onde o cimento que actualmente é produzido,
«não atende, nem de longe, nem de perto, as necessidades de construção local.
«O facto de estarmos a recorrer à importação de
cimento chinês deve-se exactamente a isso», enfatizou.
Contudo, embora seja este cimento que tem estado na
base da produção de obras de"autoconstrução dirigida,
de pequenos empreendimentos habitacionais, ele o
«cimento chinês» é, geralmente, reprovado pelas
empresas de fiscalização das obras, para obras de
maiores dimensões.

08.10.27 Ainda o milhão de casas
A Capital 11 De Outubro de 2008

As promessas que se fazem, do ponto de vista
habitacional, a serem cumpridas corresponderão a um
verdadeiro milagre. Acredita-se, aliás, ser isso mesmo
que se procura, quando se promete, como o reiterou,
nesta semana, o Presidente da República, construir um
milhão de residências condignas num intervalo de
quatro anos.
A intenção, até é nobre. Mas daí à prática há ainda um
longo caminho a percorrer. A prática, no fundo,
mostrou ao angolano que, na matéria habitacional, as
promessas que se fazem, não são, de modo algum, para
serem levadas a peito. E, tal não acontece, apenas, ao
nível dos projectos estatais. As iniciativas privadas,
neste domínio, têm de recorrer aos preços exageradamente altos, para evitar a falência. Mesmo assim,
submetem a quem os tenha aderido a períodos de
espera demasiados longos, em nada correspondentes
com a expectativa gerada para incentivar a adesão ao
projecto.
Ao nível estatal, então, a realidade é ainda pior. Os
angolanos estão, certamente, lembrados das promessas,
do próprio Chefe de Estado, de construir 20 casas por
dia na zona do Zango. As casas foram, até construí das,
algumas ainda estão em construção. A velocidade que
se imprimiu, no fundo, não correspondeu à estimativa
presidencial. A distância, na verdade, foi tanta que se
pode comparar perfeitamente a um cágado (entenda-se
ritmo de construção) que se tenha posto a competir
com um leopardo (entenda-se ritmo prometido) numa
corrida de velocidade. Não é, apenas, o cumprimento
dos prazos estipulados que põe em causa as promessas
actuais. A qualidade também. Os conceitos de
habitação condigna defendidos pelo Estado e pela
população, de uma maneira geral, são divergentes.
Quem ouve as autoridades falar de dignidade
habitacional imagine um estilo de vida superior, do
ponto de vista de qualidade, que projectos como
Zangu, Sapu ou uma outra distante localidade, para
onde têm sido desterrados os cidadãos desalojados do
centro da cidade. Mesmo o projecto Nova Vida, que
era para ser uma referência do ponto de vista de

construções estatais, caminha a passos largos para se
tornar um outro musseque de betão.
A coerência obriga os cidadãos a desacreditarem das promessas do Chefe de Estado. A construção de um tão
elevado número de habitações exige uma retaguarda,
ainda não disponível em Angola. Não há recursos
humanos suficientes, empresários experimentados, em
número aceitável, além da própria matéria-prima que,
hoje no nosso mercado, de tão escassa é comercializada a
preço de ouro. A importação, com todas as barreiras,
aduaneiras e outras, que se lhe colocam pelo caminho não
serve nem de longe para as encomendas. Que o digam as
obras, mesmo aquelas taxadas como prioritárias pelo
Estado, forçadas a caminhar a passo não de cágado, mas
de camaleão.
O mercado, é verdade, está a sofrer investimentos. As
autoridades intervêm de uma maneira mais ou menos
agressiva, para estabilizar a oferta e a procura de materiais
de construção. Uma nova cimenteira, por exemplo,
começa a dar os primeiros sinais de vida. Há sinais de
que, a produção de ferro também esteja a ser
redinamizada. Note-se, porém, que tudo está a ser feito
ao mesmo tempo. O Governo procura desenvolver a
oferta de materiais de construção para, em seguida,
consumi-los ferozmente logo a seguir. E isso, com
certeza, não estabiliza os preços, mantém-nos tal como
estão. É como um empresário que abre uma loja só para
satisfazer, gratuitamente, as suas necessidades e as dos
seus, esquecendo-se que é preciso rentabilizar o negócio.

08.10.28 Novos empreendimentos
modernizam zona de Viana
Jornal de Angola 13 De Outubro de 2008

A empresa imobiliária GeneaAngola pretende dar nova
dinâmica de vida às populações do município de Viana,
com a construção de quatro empreendimentos, em que se
destaca um Shopping Center.
A par disso, a empresa aposta na urbanização da área,
erguendo três condomínios residenciais, nomeadamente,
o Ginga Isabel, o Ginga Cristina e Ginga Vitória.
Na primeira fase do projecto, foram já entregues 270
residências do Ginga Isabel. O condomínio fechado foi
arquitectado em função das novas tendências de
habitação da América e Europa.
As obras iniciadas em Setembro de 2006 obtiveram um
sucesso de vendas, antes da conclusão do perímetro.
Segundo o engenheiro responsável, Adriano Iglesias, o
projecto residencial traz inovações para o município
satélite.
Os residentes beneficiam de um tratamento de água
acústico, abastecido pelas duas torres de 90 mil litros e os
reservatórios de água independente.
Também está montado um sistema de tratamento de
esgotos, através da instalação do sistema Alpina,
dispensando as fossas sépticas individuais.

"Todo o resíduo será tratado e somente liberto nos
mananciais, obedecendo às normas internacionais de
prevenção do meio ambiente", acrescentou Adriano
Iglesias.
O condomínio fechado Ginga Isabel comporta uma
área de lazer com duas quadras polidesportivas, salão
de festas, salão de jogos, fitness Center, playground,
quiosques e churrasqueiras, portaria com controlo de
acesso e segurança 24 horas, escola e uma clínica
especializada.
A nova residente Maria José está satisfeita com a
compra da casa comercializada a 100 mil dólares. Responsável dos Recursos Humanos de uma empresa
privada, há anos que ambicionava ter a sua própria
casa.
A primeira fase de construção do Complexo Ginga
Cristina, situado também em Viana, comporta 224
apartamentos e será concluída em 2009.

08.10.29 “Angola-Jovem” é vector
de desenvolvimento
Jornal de Angola 13 De Outubro de 2008

O ministro da Juventude "e Desportos, Manuel
Gonçalves Muandumba, disse, em Luanda, que o projecto do Governo angolano de apoio à juventude,
denominado Angola-Jovem, tem sido um vector de desenvolvimento da classe juvenil.
Ao falar durante o acto de abertura da reunião alargada
sobre o programa Angola-Jovem, promovido pelo
Ministério da Juventude e Desportos, o governante
esclareceu que para atingir este objectivo o Governo
angolano tem levado a cabo vários projectos e acções
de impacto social no domínio da juventude, tais como a
criação de casas da juventude, kits profissionais e o
Crédito-Jovem.
De acordo com o ministro, no domínio dos desportos
as principais linhas de orientação circunscrevem-se na
revisão dos instrumentos jurídicos, na formação dos
agentes, na massificaçã6 do desporto de recreação bem
como a construção e reabilitação de campos. '
Segundo um documento saído da reunião, este ano o
projecto Crédito Jovem constituiu 972 cooperativas
juvenis em 17 províncias, sendo formados dois mil e92
jovens em como montar e gerir micro-empresas.
O Banco de Poupança e Crédito (BPC), financiador do
projecto, disponibilizou, até ao momento, cinco
milhões de dólares norte-americanos, mas apenas
foram utilizados quatro milhões.
Em termos de disponibilidade, Luanda foi a província
que mais beneficiou do montante com um milhão e
500 dólares, enquanto Malange e Bengo foram as

menos beneficiadas com 100 mil dólares.
Quanto ao consumo, as províncias do Uíje e KuandoKubango foram as que conseguiram implementar de
forma integral os fundos.
Benguela, Cabinda e Lunda-Norte são as que possuem
um grau de implementação razoável. O programa AngolaJovem é uma iniciativa do Governo angolano cuja
implementação está a ser estendida de forma gradual e
progressiva às diversas localidades do país.
O programa destina-se aos jovens dos 15 aos 30 anos de
idade, em especial a mulheres, estudantes, desmobilizados, vendedores ambulantes, lavadores de carros,
trabalhadoras do sexo e portadores de deficiência física.

08.10.30 Setenta casas para jovens
em construção no Zaire
Jornal de Angola 13 De Outubro de 2008

A juventude da província do Zaire vai beneficiar de
setenta e duas casas de baixa renda, em construção desde
Agosto último, no âmbito do programa do Governo
denominado "Angola Jovem".
Segundo o director provincial da Juventude e Desportos
do Zaire, Manuel Katendi, em entrevista à Angop, nesta
primeira fase, as casas serão construídas nos municípios
do Soyo, com 40, e os de Mbanza-Congo e Nzeto, com
16 casas cada.
"Os chamados bairros sociais para a juventude estão
projectados para a construção de moradias de baixa renda
e cujas obras poderão estar concluídas até Dezembro
deste ano", explicou.
Manuel Katendi sublinhou que estão habilitados a se
candidatar para beneficiar destas casas os jovens nacionais
residentes na província, com idades entre 18 e 35 anos.
As residências, acrescentou, estão avaliadas em 25 mil
dólares americanos cada e deverão ser pagas pelos
beneficiários num período de 10 anos.
Garantiu que este projecto, financiado pelo Banco de
Poupança e Crédito (BPC), principal parceiro do
Programa "Angola-Jovem” terá a sua continuidade e
poderá ser extensivo a outras localidades da província,
assim que terminarem às primeiras moradias.
O programa" Angola Jovem" lançado em Abril de 2006,
na cidade do Kuito (Bié), pelo Ministério da Juventude e
Desportos é um instrumento de materialização do plano
executivo do Governo angolano de apoio a juventude."

08.10.31 Sumbe está a erguer zona
residencial para a juventude daquela
região
Jornal de Angola 13 De Outubro de 2008

Noventa e duas casas sociais do tipo T-3 estão a ser
construí das no município do Sumbe para beneficiar
jovens, no quadro da melhoria da situação habitacional
da juventude em curso no país.
As obras, a cargo da empresa de construção civil
nacional RMP-Construções e Serviços, cujo orçamento
não foi revelado, terão a duração de oito meses a contar
de Junho do corrente ano, estando trinta moradias em
fase de acabamento, numa execução na ordem de
quarenta por cento.
Genipro Octávio, encarregado de obras, disse ao JA
que as obras correm a bom ritmo, prevendo a
conclusão da empreitada antes de Março de 2009,
tendo revelado que no domínio social as obras deram
emprego a um total de cento e quarenta e sete efectivos, entre pedreiros e ajudantes, recrutados no Sumbe e
em Luanda, respectivamente.
O encarregado de obras fez saber, por outro lado, que a
condomínio que está a ser erguido, comportará infraestruturas sociais básicas, como posto médico,
mercado, campo para a prática desportiva e espaços
verdes, enquanto que a canalização de água está a cargo
da Empresa Odebrecht.
Referiu que, terminada a empreitada, o projecto vai
estender-se para os municípios do Amboim (Gabela) e
Wako-Kungo, com igual número das actuais casas
planificadas para o Sumbe.

08.10.32 Grupo Albatroz vai investir
USD 70 milhões para a construção
de casas
Jornal de Economia e Finanças 17 De Outubro de 2008

O Grupo Albatroz lntemational vai investir este ano
cerca de USD 70 milhões para a construção de 200
casas de média e alta renda na Camama, município do
Kilamba Kiaxi, Luanda, revelou ao JE o director – geral
do projecto, Carlos Alberto Monteiro.
As residências serão erguidas numa área que ocupa 800
metros quadrados.
No mesmo espaço, o grupo vai erguer um prédio
residencial com 11 andares e duas lojas para apoiar os
futuros moradores e os dos bairros circundantes.
Para a fonte, adquirir uma residência actual no mercado
interno continua a ser um "calcanhar de Aquiles" face
aos preços "proibitivos" praticados.
Com o fito de evitar a especulação, a Albatroz
International está a trabalhar em parceria com o
Ministério das Obras Públicas e o governo provincial
de Luanda, para estabelecer preços mais reduzidos e em
função da qualidade da residência desejada.
Com o mesmo propósito, o grupo está a negociar com
os bancos BPC, BIC, BAI e BFA para poder encontrar

entre eles uma taxa de juro reduzida para aqueles que
queiram afluir ao projecto habitacional recorrendo ao
crédito bancário.
Carlos Monteiro defendeu a necessidade de se fazer uma
correcção nos preços imobiliários no mercado angolano,
por considerar estarem muito além dos rendimentos de
muitos trabalhadores.
Advoga que, dentro de três anos, o défice habitacional em
Angola possa encontrar um ponto de equilíbrio entre a
procura e a oferta, tendo em conta a concorrência que se
regista no mercado imobiliário, factor fundamental para o
equilíbrio.

08.10.33 Imobiliárias apresentam
projectos super luxuosos na
Constrói Angola
Jornal de Angola 17 De Outubro de 2008

A sexta edição da Constrói Angola 2008 está repleta de inovações em
máquinas pesadas, tecnologias de última geração, equipamentos de topo
um universo de perto de três centenas de empresas.

Num cenário bastante concorrido, onde as empresas nacionais estão em
projectos ambiciosos. A Tunga Vata, empresa de direito angolano, é prov

Segundo o seu director geral, Ernesto Monimambo, a empresa leva acabo

Cada um destes ocupará uma área de 260 metros quadrados, ao passo q
vão ocupar um espaço de 400 metros quadrados de área útil. O preço d
para diante.
Nesta perspectiva, a Planigest, uma empresa de direito misto (angolano e

A semelhança da primeira, esta também projecta uma magna construçã
para uma única franja, é bastante ambicioso. Trata-se do condomínio "
gerente da empresa, Paulo Nunes.

No mercado angolano há cinco anos, a Tunga Vata participou na cons
Luanda.

Neste momento, a empresa tem como principais parceiros a empresa Co
sil, sendo a sua parceria com a Tunga, reflexo dos grandes projectos relac

Com a Stemak, a Tunga Vata tem uma parceria igualmente voltada para a
de grande dimensão, ao passo que com a Coral, um grupo especializado
mais diversos tipos de tintas e consequente comercialização e distribuição

A intenção a curto prazo, segundo o presidente da empresa, Ernesto Mo
o produto mais acessível e possibilitar assim, que mais pessoas obtenham

"Vamos instalar uma fábrica de tintas. Mas para tal precisaremos criar tod
Embora existam já duas grandes empresas que comercializam a tinta
necessário instalar mais fábricas para reverter o quadro.

08.10.34 A montanha que é bairro ou
bairro que é montanha

Novo Jornal 17 De Outubro de 2008

A DISCUSSÃO girava em torno dos 800 e mil
kwanzas. Este é o valor que os miúdos cobram para
levar o conjunto de três sofás até uma casa, no bairro
da montanha. Manuel Tonda, morador há mais de cinco anos, não está em condições de escalar os 45 graus
de inclinação e galgar mais de 300 metros a pé com os
sofás à cabeça. É que neste bairro, em plena baixa da cidade, não há acesso por carro.
O bairro, que surgiu há mais de 20 anos, não possui
uma rede condigna de electricidade nem de esgotos, tão
pouco tem água canalizada. A electricidade chega às
casas através de "gatos" (ligações anárquicas) feitas
pelos moradores. A água tem que ser carregada das
áreas circunscritas e depende de favores dos
funcionários da fiscalização provincial, que a fornecem
sem nada em troca, ou da área da futura fábrica da
Blue. Este é um dos grandes desafios de quem vive no
bairro por trás da Igreja de S. José de Colony, situada
entre o edifício da "De Beers" e a Faculdade Católica
na Nossa Senhora da Muxima (Kinaxixe).
As últimas grandes enxurradas em Luanda fizeram com
que os moradores transformassem as casas de chapa
em moradias de carácter definitivo. A maior parte dos
jovens tem na pedreira a sua profissão, o que contribui
para o rápido desenvolvimento da zona.
Não existem armamentos adequados. Entre as mais de
120 casas que compõem o aglomerado, o movimento é
feito por ruelas, becos ou mesmo passando pelos
quintais uns dos outros. Arrumadas de forma
ascendente e aleatória, as habitações fazem escada,
ocupando em altura um terreno equivalente três
andares. O que lhe valeu o nome popular de "bairro da
montanha". Os jovens ocupam o tempo livre nas
imediações do bairro, sobretudo, na área da floresta,
um espaço de lazer por excelência. Embora haja quem
afirme que a zona oferece mão-de-obra barata para a
prostituição na baixa, o coordenador do bairro refuta a
ideia, afirmando que a maior parte das moradoras são
donas de casa. A criminalidade não se faz sentir, já que
a circulação é feita mesmo a altas horas.

08.10.35 Créditos habitacionais
devem ser vantajosos para os
bancos
Jornal de Economia e Finanças 17 De Outubro de 2008

As autoridades angolanas devem criar mecanismos
capazes de proteger os créditos e instituições com juros
bonificados, no sentido de se acautelar o crédito mal
parado.
Esta posição foi defendida em Luanda pelo presidente
do Conselho de Administração da Cooperativa "Lar do
Patriota", António Henriques da Ressurreição da Silva.
Em declarações à Angop, a propósito do cumprimento

dos prazos para edificação dos serviços sociais, o
responsável manifestou a necessidade do Estado criar
instrumentos jurídico-legais para proteger o crédito do
cidadão e, ao mesmo tempo, obrigar os seus candidatos a
cumprir com as suas obrigações.
Para o responsável, torna-se impossível conceber-se mega
projectos habitacionais sem o crédito ou a participação
dos bancos, daí a necessidade de se proteger o crédito ou
mesmo implementar, um sistema de juros bonificados,
por forma a pôr cobro aos problemas com que se depara
o sector imobiliário.
"A prática de juros de 12 por cento para a habitação
dificulta o acesso dos candidatos à habitação por falta de
capacidade financeira para suportar os custos
habitacionais, portanto torna-se necessária a participação
do Estado na edificação de condomínio para facilitar os
baixos custos", sustentou.
Pagamentos
O PCA do "Lar do Patriota" disse haver cerca de 80 por
cento de incumprimento dos pagamentos dos contratos,
facto que pesa na implementação a tempo dos prazos
previstos para a edificação das infra-estruturas e convida
os cidadãos a ganharem consciência da necessidade de
remunerar as rendas e os impostos.
António da Silva informou ainda que a cooperativa tem
USD 50 milhões de crédito em risco de terminar como
crédito mal parado porque os associados da cooperativa
alegam todo tipo de justificações para não cumprirem
com as suas obrigações.
O "Lar do Patriota" possui mil e 200 hectares (12 milhões
de metros quadrados) para edificar 27 mil casas, entre as
quais mil e 200 de luxo, bem como outras mil e 302 de
média renda.

08.10.36 “Violações dos direitos
humanos obstam realização de
cidades harmoniosas”
Angolense 18 De Outubro de 2008

Apesar de com a reserva imposta pelas violações dos
direitos humanos relacionados com a habitação,
cometidas para a realização de rendimentos por projectos
governamentais e por particulares que lhe são próximos,
comunicamos ao Governo de Angola a nossa satisfação
pelo acolhimento do acto central dessa comemoração.
Consideramos relevante referir aqui que essa reserva foi
suscitada e sendo agravada, [deitando por terra a nossa
credulidade inicial na mera intenção do Governo
pretender apenas ordenar a cidade), porque essas
violações foram sendo cometidas em função da satisfação
de
necessidades
de
implementação
dum
"desenvolvimento urbano em separado". Um apartheid
social, não declarado mas de facto, em fase de
implantação, cujas bases estão sendo consolidadas com o
recurso ao uso da força do Estado contra o povo que, em
vários momentos, testemunhamos ou sofremos porque

também exercida contra activistas, pacifistas, da SOS
Habitar.
Em função dessa constatação, obrigamo-nos a referir
aqui que as violações dos direitos humanos que vimos
documentando e divulgando, obstam à realização pelas
cidadãs e cidadãos duma cidade harmoniosa e que, (a),
seja qual for o pais em que se verifiquem, as violações
impunes dos direitos humanos anulam e ou
inviabilizam a implantação do Estado de direito e, (b),
consubstanciando a recusa da concretização da plena
cidadania por todas e todos, acaba sempre por
engendrar turbulência, nalguma forma e nalguma
medida.
Um risco a que governantes e governados não devem
expor o pais novamente, adoptando ambos procedimentos de conformidade com a lei e optando pela
inclusão de todos na formulação da agenda de
desenvolvimento e na sua implementação. Solicitamos
aos gestores da cidade que considerem que as cidades
são o produto de quem as habita, em combinação com
os recursos disponíveis, com a orientação e com a
capacidade daqueles que as dirigem.
Apelamos e agradecemos que retenham que cada
cidade é e será sempre o produto daquilo que os seus
habitantes são, não devendo nenhum dos seus
habitantes ser excluído em função dessa contingência.
Para a concretização da Cidade de Luanda como uma
cidade harmoniosa, principal e especialmente, deve ser
tido em conta que estamos face a uma população
urbana cuja maioria vive na pobreza, na pobreza
extrema e na exclusão, que só poderá continuar a
produzir os musseques de Luanda, assim como são,
enquanto não sair da pobreza e da exclusão que lhe
bloqueia o desenvolvimento e a conquista do bemestar".

08.10.37 “ O combate ao caos
urbanísticos esta a ser feito
através de modelos integradores

Mais do que nunca, tornou-se urgente e essencial
promover a qualidade nas cidades, através do desenvolvimento sustentado assente, fundamentalmente, no
usufruto dos benefícios da natureza, com a necessidade
da sua preservação e no esclarecimento permanente sobre
a forma de melhorar a relação entre o homem e o meio
que o rodeia, com base na ética e no bom senso.
No país, o combate ao caos urbanísticos que se instalou
nas cidades e no território, em consequência da prolongada guerra, está a ser feito através de modelos integradores (geográficos, económicos e ambientais); da
proibição da construção ilegal e não autorizada; e também
de uma política que procura evitar assimetrias regionais e
o abandono do interior.
Deste modo, as linhas de força traçadas orientam para
uma cooperação activa entre a administração central e
local do Estado, entre o sector público e privado, com
vista à execução de uma política que contribua para a
geração de emprego, para o desenvolvimento harmonioso
dos centros urbanos, para a eliminação da pobreza, da
insegurança e das zonas degradadas e suburbanas.
Na concretização das políticas previstas nestes modelos
integrados intervêm capitais públicos e privados. Os
investidores
privados
podem
participar
no
desenvolvimento de espaços públicos de qualidade, na
requalificação e revitalização dos centros urbanos com
inclusão social, bem como na valorização o território, em
geral.
Também nos propomos a desenvolver programas de
apoio a elaboração de planos directores municipais, de
ordenamento do território, compreendendo e definindo
uma estratégia deste territórios e da rede urbana, não só
nas suas vertentes social e económica, mas também na
sua interacção com os sectores agrícola, industrial, de
logística, turismo e infra-estruturas aeroportuárias,
ferroviárias, e outras".

Angolense 18 De Outubro de 2008

08.10.38 Kuito Kuanavale renasce
das cinzas

"Em Angola, como em quase todo o mundo, o fenómeno da urbanização veio acompanhado de grandes
problemas ambientais, tais, como a produção de resíduos domésticos e industriais, a poluição, o aumento do
consumo de energia e água, o surgimento de águas
residuais, etc.

As autoridades arregaçaram as mangas e trabalham para
apagar as marcas da guerra, algo que já é possível
constatar. No sector da Saúde, o centro médico, em plena
vila do Kuito Kuanavale, já foi completamente reabilitado.

Para evitar ou minimizar esses problemas impõe-se a
adopção de uma política ambiental rigorosa e
abrangente.
Neste contexto, é importante não apenas legislar e
sancionar, mas acima de tudo, educar, sensibilizar e formar consciências, dando conhecimentos aos cidadãos,
aos empresários e à sociedade civil, de um modo geral,
sobre as consequências que atitudes pouco reflectidas
podem ter sobre o ambiente.

O Independente 18 De Outubro de 2008

O aeródromo está a receber obras, com técnicos chineses
à frente da empreitada. A primeira fase compreende a melhoria do hangar.
Mesmo em frente dos tanques e blindados enferrujados
pelo tempo, foi lançada, pelo então presidente da Assembleia Nacional, Roberto de Almeida, a primeira pedra
para a construção de um monumento em memória aos
heróis da célebre batalha de Kuito Kuanavale, que
contribuiu de forma decisiva para a queda do regime do

apartheid na África do Sul e para a independência da
vizinha Namíbia.
O projecto compreende cinco fases. A primeira vai ser
inaugurada em Dezembro deste ano, altura em que se
comemora o 20° aniversário da assinatura dos Acordos
de Nova Iorque, que ditou a implementação da
Resolução 435/78 do Conselho de Segurança das
Nações Unidas.
A segunda fase compreende a construção de edifícios
envolventes ao funcionamento do memorial
nomeadamente um museu, um centro de conferências
e uma biblioteca.
A terceira tem a ver com a edificação de uma vila com
120 apartamentos para turistas que pretendam
conhecer um pouco mais sobre o Kuito Kuanavale.
Segundo algumas pessoas entrevistadas pelo semanário
"O Independente", esta acção das autoridades
governamentais enquadra-se na dimensão da localidade,
uma vez que a batalha do Kuito Kuanavale deve ser
conhecida por mais gente e através do turismo.
Construção de residências
A construção de 12 residências protocolares é o que
prevê a quarta fase, enquanto na quinta e última esperase pela edificação de um novo projecto de urbanização
para Kuito Kuanavale.

08.10.39 Feira da “Constrói Angola”
mostra cidade de Bom Jesus
Jornal de Angola 19 De Outubro

Oitocentos milhões de dólares é o valor que será
empregue na fase de implementação da cidade satélite
de Bom Jesus, província do Bengo, a escassos cinco
quilómetros do futuro aeroporto internacional de
Luanda, segundo o representante da Taminvest Grupo,
um dos expositores imobiliários da 63 Feira da
Constrói Angola 2008, que hoje encerra.
A nova cidade da província do Bengo, que estará
localizada a 45 quilómetros da cidade de Luanda, será
representada por condomínios fechados num espaço de
550 hectares, onde se pretendem construir duas mil e
quinhentas casas e diversas áreas turísticas, desde os arredores da vila de Bom Jesus até à Estrada de Catete.
Parques infantis, mobiliário urbano, sistemas de ar
condicionado evaporativo, desumidificadores e humidificadores, contentores adaptados para escritórios e
vivendas, bem como o material hospitalar, da Kakweji
Lda., são novos exemplos do equipamento de alto
padrão exposto e bastante solicitado na sexta edição da
"Constrói Angola".
Ainda neste sentido, as colecções diversas da Infertur e
da Metalúrgica de Lourosa, e as confecções em madeira
de alta qualidade, foram igualmente representados na
Feira.

A Bricantel, especializada em parques infantis, mobiliário
urbano; sinalética e iluminação pública, pode montar, em
24 horas, um jardim particular (residencial), creche, parque infantil, colégio ou escola, com escorregadela,
baloiço, turbilhão, circuito malabarista, estrela candente,
piso amortecedor e iluminação, entre outros similares
materiais, num espaço não superior a 30 metros
quadrados. Os custos para as dimensões em referência
variam entre mil e 500 e dez mil euros.
Como mais uma novidade da Constrói Angola 2008, e
naturalmente para Angola, está em exposição a melhor
solução para arrefecimento de interiores de edifícios de
grandes dimensões, pavilhões industriais, polidesportivos
e discotecas. O equipamento Biocooler, da linha de bio
climatização da Chatron, é uma geração 100 por cento
natural e nasceu para substituir os actuais sistemas de ar
condicionado.
Esse Biocooler, de fácil montagem e manutenção
reduzida, purifica, arrefece e extrai do interior o ar
viciado, focos de calor e gases nocivos o seu preço oscila
entre os 700 e os 20 mil dólares, de acordo com o
tamanho. O Biocooler, já com água no seu interior, pesa
entre 100 e 40 I quilogramas. Para que o aparelho
funcione, apenas são exigidos os cabo de energia eléctrica
e a canalização de água.
Segundo o director comercial da Chatron, Carlos
Brandão, "o equipamento é uma novidade para Angola e
é fundamental, já que todo mundo está numa fase política
muito restritiva, em termos de preservação do meio
ambiente".
A apresentação da Container Solution como empresa
ligada à venda e aluguer de contentores adaptados, que
também expõe pela primeira vez na Constrói Angola, é
hoje um dado muito importante para os que pretendem
realizações imediatas. Iniciativas, que necessitam de
dormitórios, sanitários, armazéns, vestuários, refeitórios
ou ainda pequenos escritórios e residências, têm agora a
sua solução na Container Solution.
Enquanto isso, a Infertur e a Metalúrgica de Lourosa,
empresas portuguesas viradas para o comércio de artigos
de decoração, transportaram para o certame diversas
colecções de estores, tecidos, sistemas para protecção
solar e de calhas motorizadas, acessórios para estofo em
madeira e diferentes tipos de metal, muito utilizado em
gradeamentos e corrimãos.

08.10.40 Nova cidade nasce na Baia
Azul
Jornal de Angola 20 De Outubro de 2008

A 15 quilómetros de Benguela e a 45 quilómetros da
cidade portuária do Lobito instala-se uma nova cidade.
Trata-se do projecto imobiliário "Benguela Blue Ocean"
já em curso, cuja conclusão está para finais de 2020 e
início de 2021, segundo o arquitecto e consultor da
Taminvest Angola, Gustavo Guimarães.

Expositor na sexta edição da "Constrói Angola 2008",
que encerrou ontem, Gustavo Guimarães garante que a
primeira fase do "Blue Ocean", que contempla a
construção da Avenida das Acácias Rubras deverá estar
concluída em 2011.
Realizado pela Taminvest Angola, do grupo português
com mesmo nome (promotora do Benguela Blue
Ocean) em parceria com a Propar, Projectos e Participações S.A, a futura cidade vai consumir mais de 1,2
mil milhões de dólares, conforme avançou Gustavo
Guimarães. Só a infra estruturação vai absorver cerca
de 150 milhões de dólares.
A estender-se sobre uma área de mil 320 hectares (o
equivalente ao mesmo número de campos de futebol,
ou dois milhões de metros quadrados,) poderá ser
preenchida por cinco mil habitações de diversos tipos,
prevendo-se ser habitada por 50 mil pessoas. Neste
momento, já estão a ser urbanizados 685 hectares.
Desta área global (1320 hectares), consta ainda um
espaço de urbanização de luxo com 250 lotes
individuais. Uma nota assinalável do projecto, em
termos de impacto macroeconómico, reside no facto de
o "Blue Ocean" prever a criação de 15 mil postos de
trabalho directos e 15 mil indirectos.
"Temos um conceito de futuro para habitação em
Angola. Concebemos um projecto que se quer
promissor e com qualidade, caracterizada por diversas
tipologias de habitação uni familiar, multi familiar, entre
outras, sendo intencionalmente contida, calma e
autónoma na sua vivência", sublinha Gustavo
Guimarães.

08.10.41 Líder da bancada
parlamentar do MPLA reafirma
desafio no domínio habitacional
Jornal de Angola 20 De Outubro de 2008

O chefe da bancada parlamentar do MPLA, Bornito de
Sousa, afirmou ontem, em Luanda, que as obras
públicas e a construção habitacional são um dos
grandes desafios a que se propõe o programa do
Governo saído das eleições de Setembro último.
Durante uma visita efectuada ao espaço da sexta edição
da Feira Internacional de Construção Civil, Obras
Públicas e Segurança, Bornito de Sousa disse que tais
desafios constituem o reflexo do programa eleitoral do
MPLA.
"Aqui podemos ver as disponibilidades que existem a
nível do país, as perspectivas em termos de projectos,
na construção imobiliária, bem como na capacitação
em termos de materiais e equipamentos de construção", considerou o deputado.
Bornito de Sousa manifestou a sua satisfação pelo que
lhe foi dado a ver na Constrói-Angola 2008, tendo

acrescentado que o país está a caminhar no bom sentido.
Segundo disse, a construção e as obras públicas em geral,
além de serem um grande desafio no sentido de
proporcionar habitação aos cidadãos, particularmente a
juventude, será uma das grandes fontes geradoras de
empregos.
Para o parlamentar, o que deve ser tido como nota
importante é o facto de, contrariamente ao que foi feito
no passado, agora as obras vão se estender a todo o país,
realçando o facto de em alguns casos já estar a acontecer.
Questionado sobre a construção de um milhão de casas
previstas durante o mandato do actual Governo, afirmou
que o MPLA fez um compromisso baseado em reflexões
e estudos técnicos, portanto, há trabalho que está a ser
feito no sentido de concretizar o mesmo. Considerou que
o certame veio demonstrar que, de facto, há um grande
interesse não só de empresas e empresários nacionais,
mas também de empresas estrangeiras no sentido de
contribuírem para o desenvolvimento de Angola.
Na sua óptica, os expositores estiveram animados com
essa perspectiva, uma vez que há o compromisso do
Governo de promover a realização de várias obras.
A sexta edição da Constrói-Angola, que encerrou ontem
em Luanda, contou com a presença de 253 empresas,
entre nacionais e estrangeiras. Segundo organizadores, o
evento traduziu-se num verdadeiro barómetro do
potencial de Angola no sector da construção civil,
atendendo aos investimentos feitos e ao volume de
participações empresariais obtidas.

08.10.42 Imobiliária comercializa
casas abaixo dos 50 mil dólares
Jornal de Angola 20 De Outubro de 2008

A LA Empreendimentos vai, nos próximos tempos,
vender casas sociais a menos de 50 mil dólares, muito
abaixo do actual preço de referência que se pratica no
mercado interno (200 mil dólares), segundo o
administrador da imobiliária, Luís Arrulo.
Para Luís Arrulo, que avançou o dado na Feira Constrói
Angola, que terminou ontem, em Luanda, a intenção será
materializada, não podendo a LA ser influenciada pela
oscilação dos preços dos principais materiais de
construção. Para isso, a imobiliária utilizará soluções tecnológicas bastante inovadas no domínio da construção
civil.
Trata-se de uma tecnologia que permite construir
empreendimentos, utilizando o sistema de construção em
seco com estruturas leves de aço galvanizado, um
produto, que segundo as normas internacionais é capaz
de durar mais de 600 anos.
Rápido, fácil de acabar, económico, termo-eficiente,
adaptável a todo tipo de projectos e sobretudo ecológico,

a nova solução representa, na óptica do administrador,
uma nova maneira de construir.
Com o sistema de construção em seco e estruturas
leves de aço galvanizado, pretende-se responder às
exigências do mercado, ao mesmo tempo que se vai
ajudar o Governo a resolver, de certa forma, o problema de habitação social em pouco tempo e a preços a
altura da capacidade económica da população.
A LA empreendimentos, cuja capacidade de produção
estima-se em 500 casas por semana, representa a
empresa espanhola, sediada em Barcelona (há 15 anos
no mercado).

referiu.

08.10.43 Condomínio residencial
“Jesa Ville” moderniza município do
Cacuaco
Jornal de Angola 22 De Outubro de 2008

Trinta e três milhões de dólares é o valor aplicado pelo
Magnata Group, para erguer o condomínio residencial
"Jesa Ville" no município de Cacuaco, em Luanda. O
complexo residencial, localizado 18 quilómetros a Norte
de Luanda foi arquitectado em função dos padrões
internacionais.

Deste modo, poderá construir, a seco com aço
galvanizado, edifícios até quatro pisos com apartamentos do tipo T3, similares aos do projecto "Nova
Vida", num prazo de 45 dias, Os acabamentos destas
residências estarão a cargo de outras empresas, parceiras da imobiliária.

O projecto apresentado durante uma conferência de
imprensa, realizada num dos restaurantes de Luanda,
prevê a construção de mais de 500 casas, que serão
erguidas em duas fases consecutivas, no prazo de quatro
anos.
Segundo o administrador da Magnata Group, Fernandes
Pereira, a primeira fase prevê a edificação de 96 casas em
18 meses, enquanto a segunda, calcula-se para 500
apartamentos, em dois anos. Para rentabilizar o negócio
as residências foram arquitectadas para as classes média e
média alta.

A imobiliária vai construir casas do modelo CO 50 T2
com 59 metros quadrados, modelo CO 72 T3 com 72
metros quadrados, bem como casas sociais modelo CO
86 T4 com 86 metros quadrados.

Aos interessados, Fernandes Pereira informa que deverão
efectuar reservas ao Grupo e a Casa imóvel, de acordo
com os gostos e capacidades financeiras, em função do tipo e tamanho.

Ainda neste sentido, o sistema de construção em seco
permite igualmente a edificação de escolas com oito
salas de aula para 240 alunos num curto período de
tempo.

As casas de compartimentos T4/A (304 metros
quadrados) estão avaliadas em 577 mil e 600 dólares, para
uma moradia de uma ou duas salas, duas casas de banho,
quatro quartos, quintal vasto com piscina, cozinha, o solicitante terá de entrar no concurso com 297 mil e 463
dólares ou em prestações.

O que se pretende paras as exigências e necessidades
actuais do país neste sector, a produção, na visão de
Luís Arrulo, não se distanciará muito deste nível em
termos de capacidade para construir em tempo recorde.

A par disso, a LA Empreendimentos está a criar as
condições necessárias com vista a instalar uma fábrica
de aço galvanizado e estruturas leves do mesmo
material.
"Queremos participar activamente no processo de
reconstrução nacional, e assim dotar o país com
inovações tecnológicas no sector da construção civil",
sublinhou.
O objectivo é deixar de importar este material,
tomando a construção das residências, mais fácil e
barato.
"Queremos tomar o país numa referência e autosuficiente nesta nova forma de construir. Vamos
simplesmente importar matérias-primas e "know-how"
em termos de engenharia, na medida em que trabalhar
o aço encerra uma certa complexidade.
Com uma capacidade instalada para produzir cerca de
500.casas em menos de um mês, é o que se prevê para
o mercado interno. "Sabemos da necessidade que
temos neste sector. Poderemos participar na
exportação desta tecnologia para os países da região",

As residências do tipo T3/B (239 metros quadrados)
avaliadas em 454 mil e 100 dólares e numa primeira
prestação de 233 mil e 861 dólares.
Os imóveis do género T3/C (186 metros quadrados)
custam 353 mil e 400 dólares, para um valor inicial de 182
mil dólares, a serem depositados nas contas domiciliadas
em diferentes bancos.
O projecto imobiliário executado pelo Magnata Group
em parceria com uma empreiteira chinesa, antevê a
edificação de escolas, posto de saúde, banco, restaurante,
complexo desportivo e um centro recreativo.
Localizado a 18 quilómetros de Luanda, tem uma área
total de seis hectares. O responsável do projecto, Pedro
Sambo, considera o projecto crucial para dinamizar o
município de Cacuaco e ajudar a população na aquisição
de moradias.
Pedro Sambo sublinhou estar em execução trabalhos de
aterro e fundações de algumas estruturas. O condomínio
Vila Jesa está a ser construído à beira de um rio e

próximo à auto-estrada periférica, de forma a propiciar
aos habitantes um ambiente natural. A Magnata Group
é uma empresa privada angolana com acções direccionadas ao ramo da construção civil e gestão de
empreendimentos.
A Sul dos municípios de Viana e Cazenga, o município
de Cacuaco tem cerca de 26 mil habitantes, com uma
área de 571 de quilómetros quadrados.

08.10.44 Projecto de
Requalificação do Cazenga prevê
melhores condições de habitação
Jornal de Angola 24 De Outubro de 2008

O município do Cazenga, em Luanda, está a ser
requalificado com novas habitações sociais, estradas,
espaços verdes, áreas de comércio, lazer e infraestruturas de saneamento básico. Um projecto
denominado "Estratégia inovadora de renovação do
Cazenga", está a ser implantado, experimentalmente,
em três zonas do município. A execução do projecto
será feita em quatro fases de três anos cada.
O método de execução do projecto chama-se "Bola de
neve", ou seja, a urbanização começa num espaço livre
do município e, posteriormente, a população é enviada
para este local concluído, sem que os residentes
abandonem o município.
O Presidente da República, José Eduardo dos Santos,
assistiu ontem, no Cazenga, à presentação do projecto,
cuja primeira fase começou com a recuperação das vias
rodoviárias do município mais populoso da capital,
nomeadamente das quarta, quinta e sétima avenidas, da
avenida N' gola Kilwanji e da avenida Hoji-ya-Henda.
O projecto de requalificação vai garantir o
reassentamento das comunidades nos seus locais de habitação, permitir uma rápida construção de casas e
serviços com infra-estruturas, evitando ao mesmo
tempo as especulações geradas nestas ocasiões.

08.10.45 Zango tem prédios de 14
andares para reduzir carência de
habitação
Jornal de Angola 24 De Outubro de 2008

No Zango, arredores do município de Viana (em
Luanda), estão a ser erguidos prédios de 14 andares. Seis
dos 16 prédios integrados na primeira fase estão já em
fase de acabamento e quatro têm três pisos concluídos.
Os edifícios terão cada um 112 apartamento. A intenção é
colmatar carências na oferta de habitações sociais. A
previsão é construir cerca de 100 prédios, perfazendo
cerca de 35 mil apartamentos. Numa primeira fase ficam
concluídos seis prédios até Dezembro do ano em curso.
O Presidente da República, José Eduardo dos Santos,
visitou ontem o projecto urbanístico que vai erguer no
Zango 35 mil e 280 fogos habitacionais para uma
população estimada em 221.680 habitantes.
O projecto inclui redes de esgotos, água, electricidade,
escolas, creches, jardins, áreas de recreação, centros
comerciais, hotéis, bancos, correios e hospitais.
No apartamento-modelo com quatro quartos, uma sala de
visita, uma sala de jantar e duas casas de banho, o
Presidente da República recebeu esclarecimentos detalhadas do projecto, que será estendido a Cacuaco, Capari e
Kilamba Kiaxi.
Em Cacuaco, o projecto urbanístico vai erguer 30 mil
fogos habitacionais para uma população estimada em 180
mil habitantes. Na localidade de Capari serão erguidos 10
mil fogos habitacionais para 60 mil habitantes, enquanto
no Kilamba Kiaxi o número de fogos a ser construí do é
de 80 mil para 480 mil habitantes.

08.10.46 Um luxo de Kianda
Novo Jornal 24 De Outubro de 2008

A coordenação do projecto pretende fornecer às
pessoas melhores condições de vida nos bairros, sem
descaracterizar o seu aspecto histórico. As três zonas
escolhidas para a execução do projecto são musseques
com cerca de 130 mil habitantes, ocupadas actualmente
por construções horizontais que não têm as mínimas
infra-estruturas de saneamento básico.

É MAIS UM PROJECTO imobiliário de luxo, mas que
desta vez vai nascer na zona sul da cidade de Luanda,
junto ao autódromo da cidade e relativamente próximo
do único campo de golfe do país. São cerca de 50
vivendas que custarão, no mínimo, 5 milhões de dólar
cada. Um verdadeiro Conto de Kianda.

As novas casas, segundo os coordenadores do projecto,
serão vivendas e edifícios económicos, mas com um
padrão de qualidade aceitável. Cada uma das vivendas
ocupa uma área de 100 metros quadrados, com a
possibilidade de evoluírem de valores de baixa renda
(os TI) para os média renda (T2), na vertical e no
mesmo espaço. As casas do tipo TI têm uma área com
quintal, espaço verde, parque, uma sala, um quarto,
cozinha e casa de banho, com espaço para acrescentar
um piso para mais dois quartos.

A informação foi prestada ao Novo Jornal por António
Rosa de Oliveira, sócio-gerente da empresa Planigesto
Segundo o gestor, o condomínio agora apresentada
respeita três valores fundamentais: "espaço, liberdade e
tecnologia". A construção do condomínio vai debruçar-se
sobre três tipologias de casas, a Viva A (lote de 2500
metros quadrados para uma área de construção de 850
metros quadrados), a Viva B (1400 metros quadrados de
terreno) e a Viva C, que é a mais pequena de todas - lote
de 1250 metros para uma área construída de 700 metros
quadrados.

Oliveira lembra que o enquadramento desta iniciativa
vem um pouco à imagem da "Quinta da Marinha, em
Portugal" (região onde a Planigest tem alguns
empreendimentos), para além de "construir tudo em
dobro: vidros duplos, isolamento térmico e acústico,
aspirador central, trazendo também o que de mais
moderno se faz em termos de demótica", frisa aquele
responsável.
Sendo uma zona frágil em termos ambientais, por estar
incluída num ecossistema único, onde convivem as
águas do mar, animais e vegetação, a questão dos
resíduos (sólidos e líquidos) acaba por ser fundamental.
"Todas essas situações estão acauteladas", garante António Rosa de Oliveira. "O condomínio Conto de
Kianda é completamente auto-sustentável a esse nível e
terá estações de tratamento de águas e de resíduos".
Neste momento, o processo de construção já deu
entrada no Governo Provincial de Luanda, o que indica
que até Setembro do próximo ano as obras devem
arrancar. "Por enquanto estamos numa fase de reserva
de lotes", refere o responsável máximo da Planigest.

08.10.47 Novo condomínio de luxo
coloca em risco os moradores do
prédio do livro
Angolense 25 De Outubro de 2008

O surgimento de novos condomínios de luxo tem
tirado o carácter arquitectónico da cidade capital, pois
alguns são erguidos sem olhar para os parâmetros
ambientais. Na maior parte das vezes para serem
erguidos é necessário demolir os edifícios remotos na
cidade, às vezes sem qualquer negociação com os moradores. Algumas imobiliárias como forma de pressão
aliciam os moradores abandonarem o edifício, usando
expedientes como, por exemplo, o prédio vai desabar e
para evitar o perigo, os mesmos sentem-se na obrigação de vender os seus apartamentos à imobiliária que
pretenda o local. Este é o cenário que vivem nos últimos tempos os moradores do prédio do Livro, na
Maianga.

um monstro que vai contar com 22 pisos, sete andares a
mais em relação ao actual. Em face da situação, os
moradores mostram-se bastante preocupados com o
impacto do novo edifício, uma vez que, a empresa que
cobiça a área não fez o estudo de impacto nos edifícios
circundantes.
Segundo os moradores estes parâmetros tinham que ser
executados por uma empresa idónea, ligada a engenharia
arquitectura, visto que está em risco a estrutura física do
prédio do Livro.
Superando a altitude do actual prédio do Livro, o novo
"jardins do livro" que será erguido a curto prazo, além de
tirar a vista panorâmica aos moradores, a maior preocupação está relacionada com o acesso ao prédio enquanto decorrerem as obras.
Em jeito de pressão, a comissão de moradores do
referido imóvel fez sair um comunicado, esclarecendo
que foi contactada pela direcção da empresa Mester
Kwanza Imobiliária, por sinal proprietária do condomínio
Jardins do livro, dando conta da construção de um prédio
de 22 andares. Ciente dos transtornos que serão causados
durante a empreitada, a empresa em causa predispôs-se
em contrapartida em oferecer serviços de benfeitorias em
compensação aos moradores do prédio do Livro.
Na nota de esclarecimento, a comissão de moradores
informa que as propostas apresentadas pela a direcção da
Mester Kwanza Imobiliária, passa pelo envio de uma
equipa de engenheiros, para análise do estado da estrutura
física do prédio, pavimentação e marcação do parque de
estacionamento, a instalação de dois elevadores, um
grupo gerador para manter, ininterruptamente, os
elevadores e a pintura das faixas principais.
Apesar das obras de melhoramento, os moradores alegam
que, os contactos foram feitos sem o prévio
conhecimento dos mesmos. "A empresa não se importou
em ouvir a opinião dos moradores e ainda usam a
comissão de moradores, para nos acalmar os ânimos",
lamentaram.

São cerca de oitenta famílias que residem no edifício
denominado "Jardim do Livro", com dezasseis andares.
O edifício tem mais 90 apartamentos, com cerca de 224
pessoas. Cinco dólares são o valor cotado, para, cada
morador usufrua do imóvel, sendo que a comissão de
moradores do prédio nunca esteve em altura de
satisfazer as necessidades do mesmo, com incidência ao
saneamento básico. De acordo com os moradores, o
edifício está sem água, há cinco meses, e a comissão se
revê apenas em promessas de que vai resolver a curto
espaço de tempo, situação que já se arrasta há anos.

De acordo ainda com os inclinos daquele edifício,
atendendo às fissuras já existentes em algumas partes do
prédio que nunca preocupou aqueles habitantes e agora
são confrontados com rumores, de que a empresa em
questão vai evacuar os mesmos para uma zona desconhecida. Em jeito de acomodar os mesmos, segundo os
nossos interlocutores, a táctica usada pela referida
imobiliária é aliciar os moradores a venderem os seus
apartamentos para melhor usufruir do espaço e construir
o condomínio jardins de luxo. "Existem alguns
moradores que estão interessados em abandonar o prédio,
mas, os valores oferecidos são irrisórios", disseram.

O prédio existe há mais de quarenta anos, segundo
alguns moradores, na parte traseira que limita as escolas
do "Mutu-ya-kevela" e ''Alda Lara” tem um espaço
ínfimo de cerca de cem metros. Foi a zona escolhida
para erguer o condomínio de luxo "Jardins do livro",

Entretanto, para melhor esclarecimento sobre o assunto,
na quarta-feira, 22, a nossa equipe de reportagem
deslocou-se até ao local para contactar a comissão de
moradores do edifício, mas sem sucesso e o mesmo
sucedeu com a imobiliária, proprietária do projecto.

Contactamos a mesma pelo endereço telefónico, mas
não passou disso mesmo

08.10.48 A perspectiva jurídica da
questão
Angolense 25 De Outubro de 2008

Quando fomos ao encontro de um enquadramento
jurídico sobre o atentado ao Património Histórico, já
sob o fecho desta edição, continuava iminente a
destruição da estação ferroviária da Catumbela, um dos
doze monumentos classificados histórico-culturais, a
par do Viveiro, da Igreja da Nossa Senhora do Pópulo,
do Museu Nacional de Arqueologia e de tantos outros.
Era uma questão de dias, confidenciou fonte da
Cultura, organismo que não vê com bons olhos tal
situação.
Na conversa com o interlocutor que escolhemos para o
efeito, o jurista Miguel Maiato, igualmente delegado da
Habitação, saltou à vista uma questão: o papel da
entidade que classifica estes patrimónios.
Também defensor da preservação dos edifícios que
fazem a nossa história, mas nem por isso "inimigo" da
modernização, como todos os outros que por aqui
passaram, Maiato entende que a solução para este
problema é uma maior actuação da Cultura.
Contundente quanto baste, o também coordenador do
curso de Direito no Centro Universitário de Benguela
disse que o organismo agora liderado por Rosa Cruz e
Silva deve lutar para inscrever em Diário da República
estes monumentos classificados. "Não havendo uma
legislação sobre o assunto, esta parece ser outra
solução, se admitirmos que a consulta pública
funcionou no caso da ponte do Cavaco. É tão simples
quanto isso", asseverou o jurista.

08.10.49 Guerra de terrenos volta a
agitar Lobito
Angolense 25 De Outubro de 2008

Movido por "mujimbos" saídos da Administração
Municipal do Lobito, um grupo de cidadãos deu início,
há uma semana, ao que diz ser um processo de
ocupação dos terrenos dos bairros da Luz, Capiri e
Cabaia, cedidos a camponeses que se notabilizaram ao
serviço da antiga Açucareira da Catumbela, uma
unidade fabril que faliu há mais de vinte anos.
Os ocupantes, entre os quais agentes da Polícia,
conforme confidenciaram um munícipe que
testemunhou a barafunda, foram impulsionados por
informações que dão como certo o surgimento de um
projecto habitacional no local.
Sob anonimato, alguns revelaram que tais informações
foram prestadas por altos funcionários da Administração Municipal. "Assim sendo, procuramos obter a
nossa parte", disseram. Com os cerca de 1000

camponeses bastante intransigentes, uma vez que
receberam os terrenos em resposta aos salários em atraso,
esta movimentação acabaram por redundar em
pancadaria.
"Os homens pegaram em catanas para conter a fúria dos
insurrectos jovens do 28", contou a nossa fonte, que disse
ter divisado, entre os ocupantes, pessoas de Benguela.
Inicialmente vistos como solução para o triste episódio,
agentes da ordem acabaram por abraçar os ideais daqueles
que se batem por uma parcela de terra, delimitando as
suas porções para fins de construção de casas. Assim é
que a acção foi progredindo para uma área adjacente ao
aeroporto do Lobito, à entrada da escola de formação,
onde os populares terminariam dispersados por homens
da Força Aérea Nacional (FAN), na sua maioria armados,
acrescentou a fonte que temos vindo a fazer referência.
Apesar dos vários contactos encetados por este semanário, não foi possível apurar as dimensões, mas o certo,
porém, é que a avalanche de camponeses, há quase vinte
anos a trabalhar a terra, ilustra bem a grandiosidade da
área.
Em comunicado divulgado pela Rádio Lobito, a Administração Municipal fez saber que o acto protagonizado
pelos munícipes é adverso à construção de forma sustentável e organizada, uma política traçada pelo Governo
do MPLA.
Indignado, o administrador Ricardo afirmou que: a
política habitacional não deve ferir o ambiente. "Tem de
ser subordinada a princípios legais", argumentou o
responsável, apoiado em pronunciamentos públicos feitos
pelo Presidente José Eduardo dos Santos.
Fonte geralmente bem informada indica que o caso está a
ser analisado pelo Gabinete Jurídico da Administração
Municipal. À hora do fecho desta edição pairava ainda o
espectro de ocupação de terras nos bairros acima mencionados.

08.10.50 A substituição requer antes
um diagnóstico
A Capital 25 De Outubro de 2008

Por seu turno, o arquitecto e professor universitário Luís
Anastácio, acredita que o que está a acontecer é um ajuste
na reorganização dos espaços na cidade de Luanda, com
vista à criação de melhores condições de habitabilidade
mais adaptado à modernidade.
Refere que, depois da guerra, as autoridades locais, antecipando aquilo que seria a requalificação de determinados
espaços, começou a criar as infra-estruturas básicas, «melhorou a circulação de pessoas e bens, alargou estradas,
fez a reposição da circulação dos meios ferroviários e
aeroportuários, no sentido de se tentar assegurar o básico
que são as infra-estruturas». No mesmo sentido repôs e
aumentou as capacidades de fornecimentos à população,
quer de energia, como de água.

Quanto a fase actual que é a de construção e
reconstrução, Anastácio não deixou de frisar que, a
situação de substituição de residências uni familiares
por prédios, requer antes de mais um diagnóstico, para
se prever a segurança dos edifícios e dos futuros
habitantes.
«Quem está a projectar tem que ter em conta estes
elementos: qual é o número de habitantes, quais são as
necessidades destes edifícios?», rematou.

08.10.51 Consequências da
substituição de vivendas por
prédios
A Capital 25 De Outubro de 2008

Com apartamentos a custarem até um milhão de
dólares, nos últimos tempos, investir em imóveis tornou-se um negócio, cada vez mais rentável. A grande
procura, faz com que, cada vez mais, os investidores
tentem rentabilizar cada espaço, disponível em Luanda.
Acontece, entretanto que, como quase já todos os
espaços livres foram ocupados, a tendência, nos
últimos tempos, tem sido transformar as vivendas em
prédios, com todas as repercussões que daí podem
advir.
A propósito desta que já se vai tornando uma prática
trivial, o semanário A Capital ouviu entendidos em
matéria de construção, nomeadamente, o arquitecto e
professor universitário, Luís Anastácio Manuel, o
bastonário da ordem dos Arquitectos, arquitecto
António Gameiro, e o engenheiro de construção,
Wladmir Caldeiras.
Para o bastonário da Ordem dos Arquitectos, toda esta
correria por espaços no centro das cidades tem como
base a grande demanda habitacional e de áreas de
serviços. «As residências uni familiares ocupam espaços
que são sub-utilizados.
Então, a intenção é, quando se destroem estas
residências unifamiliares, nos mesmos locais podem
nascer edifícios em altura», refere o arquitecto, considerando que, tudo isso acontece porque, quanto a
rentabilidade e utilização de espaços, com os edifícios
em altura consegue-se maior aproveitamento em relação às vivendas.
«Trata-se de uma questão de especulação imobiliária,
logicamente, ocupar espaços a nível de pisos em altura,
áreas que eram, única e simplesmente, ocupadas por
residências unifamiliares», acrescenta.
Mas, o que interessa de facto, é tentar entender a
situação na vertente técnica, tendo em conta as
especificidades da cidade de Luanda. Neste aspecto,
António Gameiro acredita que, «ao ser autorizada a
destruição de residências unifamiliares, para a
construção no lugar de edifícios em altura, foi tido em

conta, a adopção da água, a potência de energia, a
capacidade de escoamento e dos esgotos».
«Partimos deste princípio porque, ao fazer-se um projecto
deste género, quer dizer que, estes elementos foram
pensados, porque senão, não há água que chega a estes
edifícios, nem energia com potência suficiente, nem os
esgotos estariam com capacidade, para escoar aquilo que
se vai produzir no edifício», aponta.
Ainda assim, o bastonário não deixa de manifestar alguma
preocupação, pois, diz, muitas vezes fazem-se tais
operações, sem contactar as estruturas que gerem este
tipo de infra-estruturas, como, por exemplo, a Edel, para
o caso da energia, a Epal, para a água, ou a estrutura que
gere o saneamento básico. O que depois sucede, acrescenta, é que começamos a enfrentar problemas, com défice na adopção de água, potência de energia, porque a
zona em que o edifício está a ser implantado, não tem
capacidade.
«Esperemos que, de facto, não aconteça o colapso das
infra-estruturas, porque também notamos que ainda não
atingimos um nível de edificação muito alto. Agora, que
tem que se acautelar esta situação, tem que se acautelar»,
sublinhou.

08.10.52 Consulta pública pode
alterar a rota do martelo demolidor
Angolense 25 De Outubro de 2008

Mesmo longe do muito que se pode abordar sobre os
monumentos de uma cidade que caminha para os 400
anos de vida, a reportagem intitulada "Sinais de atentado
ao Património Histórico de Benguela", publicada na
penúltima edição, acabou por descortinar um elemento
que ajuda a preservar edifícios que fazem parte da nossa
identidade cultural.
As consultas públicas, está visto, são um processo de recolha de opiniões que contribuem para a manutenção de
recordações que desempenharam um certo papel numa
determinada parte da cidade.
Quando Adérito Areias sugeriu uma consulta pública
antes da demolição da estação ferroviária de Benguela,
um dos 77 monumentos registados, sabia bem o que
dizia. Afinal, o Viveiro Municipal de Benguela,
classificado
como
património
histórico-cultural,
"sobreviveu" graças ao debate que juntou governantes,
entre os quais o ministro das Obras Públicas, Higino
Carneiro, e representantes da sociedade civil local.
De acordo com Joaquim Grilo, um dos muitos presentes
na Administração Municipal, a proposta inicial para a
construção da nova ponte sobre o rio Cavaco, localizada
entre os bairros do Kotel e da Massangarala, apontava
para a destruição do local onde se encontra instalado o
primeiro tanque que distribuiu agua à cidade de Benguela,
com mais de 100 anos de existência, à semelhança dos
demais monumentos registados. De maneira nenhuma.

Preocupada com a memória colectiva do nosso
passado, tanto mais não seja pelo pobre acervo de que
dispomos, a sociedade civil não poderia, obviamente,
optou pela negativa, tendo o ministro e quadros do seu
sector apresentado o plano B. Mas este implicava a
destruição, ainda que parcial, do hoje Aviário Santa
Filomena. A resposta à aparentemente saturada equipa
do Ministério das Obras Públicas voltou a ser negativa.
Trata-se, segundo explicações de Joaquim Grilo, de um
edifício com o seu significado histórico, provavelmente
habitado por um Rei em tempos idos. Os vários pontos
divergentes, situação normal quando se procura
consenso, e o bom senso de quem decide acabaram por
ser benéficos.
Para gáudio das partes envolvidas, particularmente, e da
municipalidade, de forma geral, a ponte foi construída
sem "arranhões" no Viveiro Municipal e no Santa
Filomena, um sinal de que o diálogo e as "orientações
superiores" podem coabitar, assim como o moderno e
as relíquias de um passado com muito que se lhe diga.
E já agora, existem outras referências sobre estes
monumentos? pergunta o repórter. Risos. Facilmente
nos apercebemos que o nosso interlocutor, também ele
ciente das limitações do acervo da Administração
Municipal e da própria Cultura, prefere não detalhar,
pelo menos por ora, aspectos que dá estampa no seu
"A História de Benguela", um livro que surge, como se
espera, em resposta ao vazio em matéria de informação
sobre a velha "Ombaka". O mais importante, é bom
que se diga, é que Joaquim Grilo, 62 anos de idade, e
outras fontes com quem conversámos apresentaram
subsídios que reiteram a necessidade de preservação do
património, no que traduz o principal objectivo deste
confronto de ideias aberto na penúltima edição do
Angolense. Localizado nas imediações do rio Cavaco, o
Viveiro Municipal tem capacidade para produzir quase
24 mil plantas por ano, segundo dados disponíveis.

08.10.53 Foi até ao Parlamento
Europeu protestar contra as
demolições
Angolense 25 De Outubro de 2008

O coordenador da SOS-Habitat, Luís Araújo, está na
Europa há mais de um ano, depois de ter desaparecido
"misteriosamente" aqui da banda.
Refugiou-se em terras portuguesas
Exilou-se no Bairro Alto.
Mas não deixou de protestar contra o que ele considera
serem as violações dos direitos humanos no nosso país
consubstanciadas, nomeadamente, com a demolição de
casas dos mais pobres e excluídos que tentam
sobreviver na capital angolana, com o mínimo dos
mínimos com medo de voltarem para a suas terras de
origem. Como se Angola não fosse uma dessas terras.
Como se Luanda não fosse Angola. Como se Angola
não fosse de todos nós.
Têm medo do nada, das carências, do isolamento, do
vazio, por isso preferem ficar e apanhar com o cacete e

o camartelo.
Em nome de todos esses medos a que acrescentou o seu
próprio medo pessoal, Luís Araújo "actuou"
recentemente em Bruxelas, para onde se deslocou (mais
uma vez) afim de chamar a atenção dos dirigentes
políticos e parlamentares da União Europeia para a
situação dos direitos humanos em Angola. É a chamada
"guerrilha diplomáticas.
Araújo deixou Angola com vários receios, onde se
incluem os mais físicos com a qualidade e a sobrevivência
do seu esqueleto, depois se ter transformado numa das
vozes mais incómodas e incomodativas ao nível da
sociedade civil, tendo por isso concentrado sobre si
alguns holofotes tão potentes, quanto intolerantes.
Como muito poucos soube corajosamente levantar, bem
alto, a bandeira dos "demolidos"e dos excluídos de todas
as kambambas devastadas pelo camartelo do Governo
Provincial de Luanda, por alegada ocupação ilegal de
terrenos com propósitos habitacionais.
Em nome da SOS-Habitat, Araújo distribuiu recentemente uma mensagem por ocasião da passagem do Dia
Mundial do Habitat que se assinalou no passado dia 6 de
Outubro sob o lema "Cidades Harmoniosas" e cuja
cerimónia central as Nações Unidas fizeram questão de
organizar este ano em Luanda.
A partir da Europa, Araújo voltou a denunciar o que ele
considera ser a existência de uma política de "apartheid
social", visível na forma como o Governo angolano tem
estado a lidar com a gestão dos terrenos urbanos,
afectando gravemente os direitos dos mais pobres a uma
habitação condigna.
Interrogado em Bruxellas sobre o plano governamental
de construir em quatro anos um milhão de casas, Araújo
disse o seguinte: '54té podiam ser dez milhões. O que eles
fazem são sítios para depositar as pessoas e usam os
terrenos que elas ocupavam para construir condomínios
de luxo. Estão a criar depósitos de pobreza, como fizeram
no Zango, no município de Viana. Estão a desenvolver
um apartheid social".
A partir da Europa, Araújo voltou a denunciar o que ele
considera ser a existência de uma política de "apartheid
social", visível na forma como o Governo angolano tem
estado a lidar com a gestão dos terrenos urbanos,
afectando gravemente os direitos dos mais pobres a uma
habitação condigna.
Interrogado em Bruxellas sobre o plano governamental
de construir em quatro anos um milhão de casas, Araújo
disse o seguinte: “Até podiam ser dez milhões. O que eles
fazem são sítios para depositar as pessoas e usam os
terrenos que elas ocupavam para construir condomínios
de luxo. Estão a criar depósitos de pobreza, como fizeram
no Zango, no município de Viana. Estão a desenvolver
um apartheid social".

08.10.54 Gigantes com pé de barro
A Capital 25 De Outubro de 2008

O engenheiro de construção civil Wladmir Caldeira
defende a particularidade da construção vertical,
afirmando que para a sua edificação, os requisitos não
são os mesmos que os necessários para uma residência
normal. A construção de um prédio, segundo ele,
envolve estudos, a começar pelas fundações, estudos
geotécnicos que garantam segurança.
Com o avanço da tecnologia, acrescenta, «hoje em dia
as técnicas de construção estão tão evoluídas que, é
sempre possível, num espaço pequeno, erguer-se uma
torre com vários andares, sem qualquer problema. Mas,
a infra-estrutura básica tem que ser salvaguardada».
«Não podemos criar um gigante com pés de barro. Ter
edifícios erguidos que não é apoiado pelas devidas
infra-estruturas. O colapso vai acontecer mais tarde ou
mais cedo, pois a rede de Luanda está envelhecida.
Hoje a tecnologia permite tudo, desde que haja dinheiro e vontade», concluiu.
Apesar da chamada de atenção, Wladmir Caldeira,
reconhece que há muito que a cidade carecia de um
novo visual.
«Estamos numa cidade que, com o tempo, se degradou
muito, tanto no tecto dos edifícios, como das infraestruturas», por esta razão «é necessário e urgente fazerse uma intervenção, para reabilitar e requalificar a
cidade», sem optar por substituições que, na óptica do
engenheiro, acarreta vantagens e desvantagens.
«Há edifícios que estão a ser demolidos para serem
construídos outros, em altura. Isso é bom, mas também
existem algumas desvantagens. A vantagem é que o
aspecto da cidade muda, o degradado desaparece»,
disse, mas refere que, «ao se substituírem residências
por edifícios, deve-se acautelar a defesa do património
cultural e arquitectónico.
«Não vejo nenhum inconveniente que residências sejam
substituídas por edifícios mais modernos. Estamos a
assistir ao surgimento de construção moderna, bastante
evoluída», rematou.

09.10.55 Mais de 200 residências
de media renda vão ser construídas
em Viana até 2009
Jornal de Economia e Finanças 31 De Outubro de 2008

Mais de duzentas casas económicas serão erguidas no
município de Viana, Luanda, num investimento que
rondará os USD 50 milhões.
A cargo do Grupo Caxombo, empresa de direito
angolana, as obras iniciaram-se o ano passado e devem
terminar em 2009, tendo sido já implantadas cerca de
l00 casas de várias tipologias.

Neste momento, a empresa efectua os últimos
acabamentos para as casas serem entregues aos seus
respectivos proprietários.
Na segunda fase do condomínio, está prevista a implantação de alguns estabelecimentos sociais, corri destaque
para um centro comercial e uma escola para a
comunidade, de acordo com o administrador do grupo;
Bamabé Raimundo.
Planos na área hoteleira
Além do projecto das 250 casas, o grupo Caxombo
perspectiva investir na área de hotelaria. Para o efeito,
estuda construir no pólo industrial de Viana um centro de
lazer, cujo investimento rondará os USD 20 milhões.
"Existe uma lacuna de alojamento, principalmente para os
estrangeiros que trabalham nas grandes empresas no país,
daí que procuraremos levar a cabo o referido plano",
disse Bamabé Raimundo.
Outro investimento que está nos planos do grupo será a
construção de um hotel de quatro estrelas na cidade do
Huambo, cujas obras arrancam assim que terminar a fase
de concurso limitado e a sua adjudicação.
O projecto, desenvolvido por um grupo angolano sediado
no planalto central, terá um investimento de
aproximadamente USD 30 milhões.
A primeira pedra para a execução da empreitada foi
lançada no passado mês de Agosto.
Logo que sejam adjudicadas as obras, terão início de
imediato os trabalhos, cuja duração será de 12 a 16 meses.
A unidade hoteleira terá ao todo seis pisos, incluindo
caves e suites.
Além do Huambo, a construtora angolana, em parceria
com o mesmo grupo, iniciou um projecto de urbanização
na cidade de Benguela.
Filial portuguesa
Nesta cidade, a maior parte dos projectos está em fase de
elaboração. Para esse exercício, e futuras urbanizações, a
empresa tem contado, em matéria de projectos de
engenharia e arquitectura, com o "know-how" da sua filial
portuguesa: a Caxombo Serviço.
Após a conclusão da elaboração do projecto, conforme
sublinhou o administrador do grupo Caxombo, entrar-seá na execução prática, mas somente no próximo ano.

De acordo com a governante, o projecto incidirá com
maior relevância na reabilitação de escolas, postos e centros de saúde existentes no município.
O programa de gestão municipal, acrescentou, contempla
também apoio às famílias camponesas com fertilizantes,
instrumentos de trabalho, sementes, bem como novas
estruturas de combate à pobreza.
Entretanto, assegurou que 90 p0r cento das obras da primeira fase do programa de gestão municipal estão já na
sua fase de conclusão.
Durante a execução da primeira fase, foi planificada a
construção de l2 infra-estruturas sociais a nível das
comunas (Calenga, Catata, Cuima e comuna-sede) para
benefício da população, tendo sido empregues 153
milhões 730 mil e 336 kwanzas.

Sector da Saúde em expansão

O director municipal da Saúde da Caála, Alberto de
Sousa, enalteceu os níveis de desenvolvimento que o
sector da Saúde tem estado a atingir nos últimos anos.
Alberto de Sousa lembrou que, até a data da proclamação
da independência nacional, existiam no município apenas
quatro unidades sanitárias, número que hoje se eleva a
mais de 20, espalhadas pelas várias localidades da região.
Explicou que este crescimento, aliado à paz que o país
vive desde 2002, propicia uma significativa melhoria das
condições de assistência médico-medicamentosa às
populações do município.
Igualmente médico, Alberto de Sousa manifestou-se optimista na contínua melhoria da prestação do sector no município, não só pelas perspectivas contidas nos programas
do Governo, mas também pelo fornecimento regular de
medicamentos, de técnicos melhor capacitados, e outros
meios indispensáveis à actividade do sector.
Explicou que, no quadro do programa do Governo para
o quadriénio 2009-2012, o município da Caála vai
beneficiar da construção de novas unidades sanitárias
com vista a aumentar os níveis de protecção da saúde
pública.

NOVEMBRO 2008
08.11.1 Caála investe forte na
reabilitação de infra-estruturas
sociais
O Independente 1 De Novembro de 2008

Em declarações ao semanário "O Independente", a
administradora da Caála, Lotty Nolika, disse que as
obras visam acelerar o desenvolvimento do município
em vários sectores, visando a melhoria das condições
de vida das populações.

O responsável aproveitou a ocasião para apelar à unidade
dos funcionários do sector da Saúde e pediu para
trabalharem em equipa, de forma a garantir serviços de
qualidade aos doentes

Médicos vietnamitas querem continuar
em Angola

Dois médicos de nacionalidade vietnamita, colocados
desde o ano passado no Hospital Municipal da Caála, reafirmaram a disposição de continuarem empenhados para
aumentar a qualidade da assistência e do atendimento aos
pacientes internados naquela unidade hospitalar.

08.11.2 Terrenos mais caros

Folha 8 1 De Novembro de 2008

Outro transtorno provocado pelo programa que visa
oferecer maiores oportunidades habitacionais aos
populares se prende com a redução de espaços
disponíveis à iniciativa e projectos particulares.
Na verdade, a maioria dos espaços passou a ser reserva
do estado, deixando os cidadãos sem ter onde se
agarrar como se fossem filhos alheios a terra, ou
terrorista à procura de espaços para vender a terceiros,
quando pretendem apenas ter um tecto. Acredita-se
que seria menos dispendioso para o governo e prejudicial às pessoas, se o povo tivesse a oportunidade de
participar em tal empreitada, construindo as suas
próprias casas em terrenos adquiridos noutras alturas.
Estas pessoas tinham de respeitar as directrizes do
governo, de maneira a evitar o surgimento de zonas
desorganizadas.
Além de ajudar nas somas governamentais, o referido
cenário evitaria choros e lamentos de cidadãos, por
acreditarem perder terrenos a favor do governo de
forma injusta. E mais. E preciso não ignorar o seguinte
cenário:
Caso determinado projecto do programa um milhão de
casas falha, o espaço reservado para o mesmo acabará
por ficar com quem estiver em frente do referido
projecto e nele construir um projecto habitacional
privado. Aliás é nestas condições que muitos dos
proprietários dos condomínios particulares espalhados
por Luanda conseguiram os respectivos espaços.
Por ora, resta apoiar o desafio do governo de construir
as casas e acreditar no discurso de que estão
salvaguardados os interesses das comunidades e
desculpar pelo transtorno, acreditando os beneficiados
virem a ser todos os angolanos.

08.11.3 Os transtornos da
construção de um milhão de casas
Folha 8 1 De Novembro de 2008

A construção de um milhão de casas é um dos desafios
do Governo para os próximos quatro anos, em virtude
de o mercado de habitação ganhar, nos últimos anos,
uma realidade ilusória para a maioria dos angolanos.
Meia dúzia de nacionais passaram a rever-se nos preços
que orientaram o mercado imobiliário angolano, em
que se encontram apartamentos a serem alugados por
10 a 20 mil dólares ou vendidos por 1 milhão, enquanto
a maioria da população vive com menos de um dólar
por dia.
A realidade explica o menor número de pessoas a
apostarem nos relacionamentos sérios: ter família e
procurar por um tecto, assim como um maior número
de casais a viver na casa dos pais, impossibilitados de

darem aos seus filhos uma educação plena.
A efectivação do programa da construção de um milhão
de casas, assim como a clareza na sua distribuição, passa a
ser vontade de todos os angolanos, independentemente
da sua filiação política. Porém, um eventual fracasso do
projecto será aproveitado contra o MPLA no debate para
as próximas eleições por outras forças políticas.
Pelo facto, o povo acredita que o partido no poder tudo
fará, no sentido de não defraudar, embora reconheça ser
difícil o desafio como reconhecem os membros do
partido. A verdade é que está lançado.
Na eventualidade de o governo conseguir construir o
prometido números de fogos, a transparência na
distribuição é o que desejará o povo que mais sofre pelos
transtornos dos projectos de construção de novas infraestruturas por parte do governo.
Sabe-se que o desafio de reconstrução do País tornou
mais caro os materiais de construção para a infelicidade
daquelas pessoas que, desenrascadamente, procuram
construir o seu tecto. O cimento, por exemplo, vendido,
actualmente, a 1600 kwanzas já custou 800 kwanzas.
A razão do incremento deve-se ao desafia do governo de
reconstrução do país, uma vez ter obrigado a Cimangola,
única produtora O projecto de construção de um milhão
de casas é ambicioso, a todos os títulos, enquanto de um
lado está o governo ansioso no cumprimento, do outro
está a população que, além de esperar pelo sucesso na
empreitada, anseia ser o verdadeiro beneficiário.
A expectativa estende-se para as diferentes empresas
privadas que anseiam contratos e, neste capítulo, surgem
determinados países, manifestando vontade de fazer parte
do ambicioso projecto como aconteceu no passado dia 28
de Outubro com o EUA.
O representante daquele país em Angola, Dan Mozena,
foi ao encontro do ministro angolano do Urbanismo e
Habitação, Diakumpuna Sita José, para se inteirar do
programa e adiantar estarem os Estados Unidos da
América disponíveis para apoiar a construção de um
milhão de casas, previstas no Programa de Governo para
o triénio 2009/2012.
"Para além de tecnologia, vamos também explorar as
formas de os investidores privados dos Estados Unidos
apoiarem o sector imobiliário em Angola", disse o
diplomata norte-americano, acrescentando ter recebido
esclarecimentos do ministro do Urbanismo e Habitação
sobre os planos do Governo para o sector imobiliário.
Especialistas defendem a parceira privada para o êxito do
programa

08.11.4 Os casebres do Ladislau
Agora 1 De Novembro de 2008

As declarações do director provincial de Luanda da
Comunicação Social, Ladislau Silva, segundo as quais nas

zonas onde aconteceram as mais recentes demolições
não havia casas mas sim casebres, deixaram os lesados
com os nervos à flor da pele.
Os mesmos consideraram ser falta de respeito à
dignidade humana, uma vez que as casas que foram
deitadas a baixo são, na sua maioria, obras de
construção definitiva, conforme testemunham as fotos.
Na maior parte dos casos, as demolições acontecem
aos sábados, numa altura em que os responsáveis das
residências vão à procura do pão para os seus.
A situação agrava-se, na medida em que os homens do
"martelo demolidor" não dão a conhecer aos
moradores que irão executar o trabalho. Esta investida,
de acordo com especialistas, viola os direitos fundiários
da população indefesa. "Há a necessidade da expansão
da cidade, mas há também direitos a respeitar, como os
fundiários", revelou o jurista André Dambi da Mãos
Livres.
O AGORA apurou que os advogados dos lesados
intentaram uma acção no tribunal provincial de Luanda
no sentido de se proceder a uma providência cautelar
mas até agora não obteve resposta, o que contraria a lei
que estabelece que a mesma deve ser dada em 30 dias.
Em função disso, a Organização Jardim do Éden
continua a fazer a cada dia que passa mais vítimas,
conforme acusaram os moradores durante um debate
promovido recentemente pela Rádio Ecc1esia.
A guerra de terrenos, no município do Kilamba Kiaxi,
para além de provocar graves ferimentos a pacatos
cidadãos, levaram a julgamento alguns populares que
foram mandados em liberdade.
Muitos dos populares afectados residem naquela zona,
que antes servira para o cultivo, há muitos anos,
posteriormente
legalizaram
os
terrenos
na
administração municipal. A legalização dos terrenos
começou em 1989.
A onda de destruição de casas, para dar lugar a grandes
projectos deixou ao relento muitas famílias que não
sabem hoje para onde irem morar.
Dados não oficiais dão conta do derrube de 2500 entre
2006 e 2007, enquanto que no presente ano se diz que
foram deitadas a baixo mais de 20 residências.
Numa entrevista concedida por Luís Araújo ao Diário
de Notícias (DN), o líder da ONG SOS Habitat
considerou que está a se desenvolver no país um
"apartheid social", tendo explicado que a habitação tem
a vem com essa situação, com a conivência do Velho
Continente.
O também activista dos Direitos Humanos denuncia na
entrevista que muitos angolanos continuam
abandonados, e para mitigar a sua condição
habitacional construíram barracas e estão lá, como
acontece nas Zonas das Cambambas I e II.

08.11.5 Martelo destruidor volta ao
ataque
Agora 1 De Novembro de 2008

O"martelo demolidor" do governo provincial de Luanda
(GPL), voltou em princípio de Outubro último, a entrar
em acção ao demolir várias residências que estavam a ser
ergui das nas imediações do Kapolo II, próximo ao
centro emissor de comunicações da Empresa Nacional de
Exploração de Aeroportos e Navegação Aérea (ENANA).
Os fiscais que estiveram à frente das demolições
explicaram aos moradores que as mesmas ocorrem
devido às construções anárquicas que estavam a ser feitas
no interior do perímetro do centro emissor da empresa de
exploração de tráfico aéreo. "A justificação apresentada
pelos fiscais não condiz com a realidade, uma vez que só
existiam duas casas que estavam a ser erguida no espaço
reservado à ENANA e eles demoliram as também que
estavam fora deste perímetro", rematou.
De acordo com os nossos interlocutores, entre os quais
trabalhadores do centro emissor, o terreno em discussão
tinha sido cedido na totalidade à empresa de navegação
área pelo GPL para ali serem instaladas as antenas de
controlo das aeronaves.
Dadas as ocupações anárquicas que estavam a ser feitas
pelos militares afectos à unidade das FAA do Grafanil, a
direcção da empresa decidiu repartir o terreno com os
mesmos. Passados alguns anos, de acordo com os
queixosos, houve um grupo de militares que invadiu o
terreno da ENANA e comercializaram-nos a população
civil.
No entanto, o facto de dois dos compradores terem
erguido as suas residências no local mesmo tendo
conhecimento que o espaço vedado pertencia àquela
empresa pública, levou os mais altos responsáveis da
ENANA a notificar à administração municipal no sentido
de intervirem no local, de forma pacífica.
Os moradores alegam que as residências destruídas
estavam a ser erguidas respeitando as normas de
urbanização. Atendendo à complexidade que há para se
conseguir a licença de construção e fazer-se a legalização
do terreno, os proprietários das obras receberam dos
fiscais uma licença provisória que os autoriza a
construírem as residências.
"Há pessoas que estão à mais de dois anos à espera da
licença de construção enquanto existe muita gente que
deu entrada, há igual período de tempo, de solicitações de
legalização dos terrenos e que até agora não obtiveram
nenhuma resposta", frisou.
De acordo com uma nota de Imprensa a que o AGORA
teve acesso, a direcção da ENANA atribui toda a
responsabilidade pela demolições ao GPL alegando que;
solicitou apenas a intervenção d mesmo para proteger o

espaço a adjudicado onde estão as antenas.
"O centro emissor alberga equipamentos de alta
potência, com emissores de rádio de até quilowatts, que
irradiam onde electromagnéticas bastante prejudiciais e
nefastas à saúde hum, na", lê-se no documento.
Por este facto, a empresa, quando da divisão do terreno
COI os militares, com base os diagramas de cálculos da
electroradioactividade produzida pelos equipamentos
existentes, dimensionar a servidão do referido centro
que determina os limites mínimos da área de protecção
destes equipamentos. Esta área deve estar necessariamente livre de quaisquer obstáculos fixos ou
móveis, cujas funcionalidades, quer no plano da
disponibilidade dos sinais irradiados, quer no plano da
sua fiabilidade, devem atingir as performances
aceitáveis.
A nota explica ainda que a construção de residência
dentro do espaço vedado condiciona a qualidade e
fiabilidade do sinal emitido e recebido pelas aeronaves,
colocando em risco a comunicação entre a torre de
controlo e as aeronaves e vice-versa concomitantemente milhares de vidas humanas.
Na esperança de receberem explicações sobre a
demolição das residências que se encontravam fora do
perímetro da ENANA, os moradores constituíram uma
comissão e solicitaram uma audiência com a
governadora, Francisca do Espírito Santos, mas 72
horas depois foram recebidos pelo vice-governador
Bento Soito.
Após ter ouvido as reclamações dos moradores e as
justificações do administrador, Bento Soito não deu
nenhuma garantia de os indemnizar alegando, que não
há dinheiro para tal. Durante a operação foram
destruídas mais de 15 residências, matérias de construção civil, contentores, geradores e tanques de água
subterrâneos.
Os queixosos foram recebidos, esta semana, pelo
provedor de Justiça, Paulo Tchipilica que depois de
ouvi-los e garantiu que irá manter um encontro com a
governadora Francisca do Espírito Santo, na esperança
de resolver o caso.

08.11.6 Camama II não ficou de
parte
Agora 1 De Novembro de 2008

Outras demolições mais recentes aconteceram na Zona
do Iraque, Sector
5, na Camama II.
A máquina demolidora também "apareceu no terreno
numa manhã de sábado deitando a baixo um número
considerável de residências de carácter definitivo que a
população ergueu com os seus esforços depois da
autorização da administração municipal do Kilamba
Kiaxi.

Na altura da investida os "camorteiros" fizeram-se
acompanhar de elementos da Polícia Militar,
alegadamente sob o comando do coronel Santo António.
De acordo com as denúncias, elementos da Polícia
Nacional também foram chamados para reforçar os
homens das FAA. "Porquê é que o administrador
municipal usa essas forças quando existe a fiscalização?",
interrogam-se os moradores, ao mesmo tempo que
colocam em causa a idoneidade das figuras que são indica
das para dirigir o município.
De acordo com um grupo de camponeses, as demolições
em causa não foram autorizadas pelo governo provincial.
A zona indicada é uma outra, mas as autoridades locais
aproveitam-se da situação para demolir as casas dos
cidadãos indefesos, com o objectivo de vender os
terrenos a grupos empresariais em somas avultadas.
À semelhança das outras zonas afectadas, a população do
Sector 5 da Camama II também está naquelas terras há
mais de 20 anos. Eram propriedades dos seus antepassados que praticavam a agricultura tradicional para o
sustento das famílias. Hoje estão na condição de
desalojados, sem beira nem era. Nos grandes projectos
habitacionais não são tidos nem achados.

08.11.7 Governo angolano apresenta
na China estratégia de urbanização
das cidades
Jornal de Angola 4 De Novembro de 2008

Angola apresenta, na República Popular da China, a sua
estratégia de urbanização harmoniosa das cidades, um
debate que abrange questões sociais, económicas, desenvolvimento ambiental e a integração entre ambiente
urbano e rural. O ministro do Urbanismo e Habitação,
Diakumpuna Sita José, fará intervenções sobre a matéria
no 411 Fórum Urbano Mundial, que arrancou ontem na
cidade chinesa de Naijing.
Além de Angola, países como a Argentina, a China, o
México, Portugal, a Inglaterra, os Estados Unidos da
América e Alemanha participam no Fórum, organizado
pela Agência das Nações Unidas para os Assentamentos
Humanos (UN-Habitat).
O anterior Fórum Urbano Mundial, realizado em 2006,
em Vancouver, uma das cidades mais populosas do
Canadá, teve a participação de cerca de 10 mil pessoas,
entre governantes de 160 países, parlamentares,
autoridades locais, representantes da sociedade civil e do
sector privado, académicos e profissionais da área. O
Fórum Urbano Mundial é marcado por seminários,
workshops e painéis de debates.
Humanidade está urbanizada.
A decorrer até ao próximo dia 6 de Novembro, o Fórum
Urbano Mundial é a primeira conferência sobre as cidades
e os problemas que enfrentam num mundo cada vez mais

urbanizado, segundo as Nações Unidas.
A margem do Fórum Urbano Mundial, o ministro
angolano do Urbanismo e Habitação, Diakumpuna Sita
José, tem marcadas reuniões com a sub-secretária geral
das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos,
Anna Kamajulo Tibaijuka, com quem vai reavaliar as
conversações iniciadas em Outubro em Luanda. Vão
ser definidos os detalhes para o arranque de uma
cooperação que pode abranger a protecção das
propriedades das populações residentes nos musseques,
a formação de administradores municipais e comunais
e o financiamento a construção de habitações sociais.
N a reunião de Luanda, efectuada durante Os festejos
do Dia Mundial do Habitat, assinalado a 6 de Outubro,
Anna Tibaijuka defendeu como um dos melhores
modelos para as cidades africanas a construção de
residências horizontais, porque, segundo ela, oferecem
mais espaço para a instalação de residências, incluindo
as de carácter social.
A celebração do Dia Mundial do Habitat em Luanda,
subordinada ao tema "Cidades Harmoniosas", foi uma
decisão da Organização das Nações Unidas que
demonstra a importância que Angola está a ganhar na
região e no mundo.
Reconhecimento da estratégia governamental
A escolha da capital angolana, segundo afirmou na
ocasião o Presidente angolano, José Eduardo dos
Santos, traduz o reconhecimento pela mais alta
instância internacional da filosofia e estratégia definidas
pelo Governo angolano no seu Programa Habitacional
Executivo para o período 2008-2012, que já está em
implementação.
O 4° Fórum Urbano Mundial decorre no Centro de
Convenções e Exposições de Naijing, na República
Popular da China. Os participantes vão trocar opiniões
sobre vários aspectos ligados aos problemas
habitacionais e à urbanização sustentável, sobretudo à
questão das residências para os jovens e as populações
mais carentes.
O Fórum Urbano Mundial foi instituído pela
Organização das Nações Unidas para examinar uma
das questões mais prementes do mundo: a rápida
urbanização e o seu impacto sobre as comunidades, as
cidades, a economia e as políticas.
O fórum é bienal e tem como tema este ano "A
Urbanização Harmoniosa: as Mudanças para o
Desenvolvimento Territorial Equilibrado". Questões
como a energia, o ambiente, a terra, a habitação, a
infra-estrutura, a saúde, a educação, a segurança e a reforma dos guetos, vão merecer especial atenção.
A cidade de Naijing, que regista um crescimento rápido
e moderno, tem seis milhões de habitantes. É uma das
cidades mais dinâmicas no Leste da China.

A delegação angolana integra directores provinciais do
Instituto Nacional de Ordenamento do Território e
Desenvolvimento Urbano.

08.11.8 Uma nova Luanda em 2012
Novo Jornal 7 De Novembro de 2008

Quem todos os dias cruzam a capital já está habituado à
azáfama de máquinas, pó e taipais de construção. Luanda
está em obras e o volume e a extensão das obras em curso
vão mudar, em definitivo, a imagem e as fronteiras da
cidade.
É sobretudo, na vertente residencial que as principais
intervenções estão a ocorrer. Tal não surpreende,
atendendo ao facto da cidade pensada para 800 mil
habitantes albergar hoje perto de 8 milhões de pessoas,
70% das quais vive nos musseques, ou no que
oficialmente se convencionou chamar “zona informal”.
O mercado residencial em Luanda caracteriza-se por um
grande desequilíbrio entre a oferta e a procura. Apesar de
nos últimos anos terem sido aprovados vários projectos
imobiliários, estes são ainda insuficientes para fazer face
às necessidades actuais. De acordo com estimativas do
Ministério do Urbanismo, para responder ao crescimento
demográfico em Luanda será preciso construir, pelo
menos, 65 mil novos fogos por ano até 2016.
As boas perspectivas de crescimento económico do país,
associadas às potencialidades de atracção do investimento
privado e à melhoria do nível de rendimento da
população e, consequentemente, à facilidade no acesso ao
crédito bancário influenciam, em definito, o lado da
procura e justificam o forte investimento privado
estrangeiro no sector imobiliário angolano. Segundo
projecções do Instituto de Planeamento e Gestão Urbana
de Luanda, o IDE neste sector cresceu 20% em 2007 e
18% em 2008, prevendo-se um crescimento do IDE de
10% ao ano até 2011. Perante o cenário de crise
financeira a nível mundial, a elevada rendabilidade e as
perspectivas de retorno rápido do investimento são argumentos irresistíveis aos olhos dos investidores.
CRESCIMENTO EM LUANDA SUL
Actualmente estão em curso diversos projectos
imobiliários que vão aumentar de forma significativa a
oferta ao nível residencial. As estimativas do Instituto de
Planeamento e Gestão Urbana de Luanda, as quais têm
por base os projectos previstos no Plano Director
Provincial de Luanda, apontam para uma área de 500 mil
m2 a ser construída nos próximos cinco anos na vertente
residencial dentro da cidade de Luanda, à qual acresce
mais um milhão de m2 de construção nas áreas limítrofes
da capital. Nos próximos cinco anos Luanda irá assistir a
uma verdadeira explosão imobiliária, a qual é fomentada,
sobretudo, pela construção em Luanda Sul. Mas os
problemas de habitação na cidade estão longe de estar
solucionados.
Na verdade, quase todos os novos projectos, parte dos
quais está em construção, são dirigidos para o segmento
alto ou médio alto da população, os quais têm poder de

compra suficiente para pagar, no mínimo, cerca de
meio milhão de dólares por um apartamento em
qualquer zona nobre da cidade. Mesmo assim é difícil
encontrar imóveis novos à venda já que a grande
maioria é vendida ainda em fase de projecto. As previsões sobre o comportamento da oferta e da procura
apontam para um abrandamento da procura, o que
levará a um ajuste nos preços. Contudo, dificilmente
haverá um equilíbrio entre a oferta e a procura nos
próximos anos.

08.11.9 Habitação de médio custo
vai crescer
Jornal de Angola 8 De Novembro de 2008

O Director de Urbanismo do Governo Provincial de
Luanda, arquitecto Hélder José, traça nesta entrevista o
alcance dos novos projectos em matéria de obras
públicas e imobiliário, que incluem a construção de
unidades habitacionais, já em curso, servidas pela
grande via rodoviária perimetral de Luanda, que
envolve uma parceria com a província do Bengo.
Jornal de Angola -Luanda regista um aumento de novas
construções. Que balanço pode ser feito do sector
imobiliário?
Hélder José -Havia um segmento da população que não
estava a ser contemplado com a chamada habitação de
"média renda". Estavam a ser feitos grandes
investimentos em produtos de alta renda, o Estado estava a fazer algumas intervenções de baixa renda, mas
havia pouco investimento no sector da média renda,
onde hoje já existe investimento estatal. Mas foi um
investimento sem continuidade. Por exemplo, na Nova
Vida, uma urbanização erguida na zona do Kilamba
Kiaxi, pretendia-se de certa maneira também acudir ao
sector da média renda, mas foi pouco o que se fez e
agora é preciso aumentar também este segmento de
habitação, até porque se destina a pessoas com alguma
capacidade financeira.
JA - O sector privado foi chamado a investir?
HJ - O Estado vai impulsionar o sector do segmento da
média renda, investindo primeiro e assim impulsionar a
iniciativa dos investidores imobiliários, para que eles
também vejam o segmento de media renda como
lucrativo, o que não está a acontecer.
Enquanto Estado, estamos a criar balizas para que
outros venham trabalhar no sector da média renda. E
veja-se que, fazendo bem as contas, também há
dinheiro a ganhar neste segmento.
JA - Luanda tem vindo a estender-se para os arredores,
mas há quem diga que as urbanizações ficam longe.
Ainda há espaço para a capital se expandir?
HJ - Está a ser elaborado um plano Inter-Provincial de
Luanda e Bengo porque o desenvolvimento de Luanda
hoje não se vislumbra sem a comparticipação da
província do Bengo, porque há determinadas funções
que Luanda tinha, por exemplo a função da agricultura,
que perde, mas ganha com o Bengo.

JA - E o que é que se prevê com este plano?
HJ - Há uma nova estrada perimetral a ser feita de Cabo
Longo a Cacuaco, que chega até um pouco antes do
Ramiro e termina no antigo posto de controlo de Benfica,
que já está em obras e quase concluída. Um troço desta
via, entre Viana e Cacuaco, até já foi inaugurado, está
acessível e já é possível circular por ele com toda a
normalidade. Vai servir para que em alguns dos seus
pontos surjam centralidades, que permitam a contenção
dos fluxos migratórios do Interior para -o Centro,
servindo também de contraponto ao esforço de
requalificação urbana do Centro, de que a cidade necessita
por ser uma zona de grande informal idade, sobretudo
entre o centro e a periferia, todo aquele cinturão de
musseques que circunda a parte formal da cidade o que
está definido é que esta grande via circundante de Luanda
seja um mecanismo indutor do controlo do crescimento e
também da regulação do fenómeno urbano da capital.
JA- Essa grande circular permite o descongestionamento
de tráfego e o alargamento de Luanda para mais longe?
HJ - Sim, mas também não se pode alargar demais.
Alargar sim, mas com alguma contenção, porque os
próprios indicadores urbanísticos definem qual a tipologia
e os limites até onde pode ir esse crescimento. Não
vamos fazer uma Luanda toda acoplada, precisamos de
criar alguns espaços abertos, vamos criar zonas verdes
porque não imaginamos a cidade toda ela preenchida só
com construção.
JA - Na Província de Luanda, a cidade capital precisa de
beneficiações. Quais as previsões quanto ao plano
director?
HJ - A curto prazo está prevista uma grande intervenção
a nível da requalificação das redes de infra-estrutura
subterrâneas, isto é, de esgotos, águas residuais e águas
pluviais, que constituem um défice muito grande da
cidade neste sector. Na urbe construída no tempo
colonial o sistema era unitário, ou seja, os fluxos residuais
e às águas das chuvas escoavam pelo mesmo sistema de
esgotos e isto do ponto de vista ambiental é uni problema
porque os efluentes desaguam no mar, criando grandes
problemas de poluição.
JA - O que está previsto na área do saneamento básico?
HJ - Hoje estamos a usar o sistema separativo. Numa
rede de saneamento circulam as águas das chuvas e noutra
rede as residuais, com estações de tratamento que
permitem que aquilo que vai para o mar seja tratado com
qualidade. Este é, em termos gerais, o desenho daquilo
que será a infra-estrutura capaz até de permitir aos
equipamentos o potenciamento de volumetrias, o que
exige o alargamento de muitas vias.
JA - No centro de Luanda?
HJ - A Marginal de Luanda vai ficar com uma cara
completamente nova, mais larga e com mais área de
estacionamento, mas não perde a sua configuração actual.
Hoje a cidade está de costas para a Baía, que já quase só é
usada para despejo de esgotos e de resíduos das chuvas,
cheira mal e ninguém olha para ela. Mas a Baía, que é a

continuação da nossa cidade, constitui no fundo o
"cartão de visita" da capital. E o Projecto Baía tem esta
perspectiva: transformar aquela parte da capital em
centro de visitas da cidade, depurando as águas e
tomando-as de qualidade para permitir ali, inclusive,
desportos náuticos e passeios de barco, o que será um
ganho muito grande para Luanda.
JA - O Presidente José Eduardo dos Santos anunciou a
construção de um milhão de casas de habitação em
todo o território nacional. Que parte cabe à província
de Luanda?
HJ - Em relação à Província de Luanda, há uma grande
urbanização já a ser construí da, que estará pronta em
2011 ou 2012. São 60 mil fogos no Kilamba Kiaxi
(entre Viana e a Cidade Universitária). Também há um
conjunto de 20 mil fogos a ser construído no eixo Viana/Calumbo. Alguns dos edifícios já estão acabados,
outros em curso. Na zona do Sekele (Cacuaco), uma
urbanização de 40 mil fogos destinados ao segmento de
renda média. Somando tudo, j á se vê qual a quota de
habitação prevista para Luanda nesse milhão de novas
casas.
JA - Os acessos fáceis a essas novas áreas habitacionais
estão garantidos?
HJ - Todas as urbanizações de que falei se localizam ao
longo da perimetral que está a ser construída, o que
significa dizer que são como unidades territoriais
integradas na cidade, uma espécie de cidades satélite da
capital.
JA - A Província de Luanda participou no Salão
Imobiliário de Lisboa, onde recebeu o prémio
"Prestígio Internacional" de reconhecimento de um júri
internacional. Que resultados foram atingidos?
HJ - Acima de tudo, o que se pretendia era transmitir a
mensagem de que depois de termos realizado as
eleições em Setembro, que decorreram de forma
tranquila, afinal as coisas não pararam em Angola, o
país não está parado. A demonstração que fizemos na
Feira do Imobiliário com a presença no pavilhão do
Governo Provincial de Luanda de empresas do sector
que operam em Angola (como a Odebrecht, P&W
Imobiliária, Propricasa, Proimóveis, Apima e Lar do
Patriota), transmitiu de facto essa mensagem, que o
sector imobiliário nacional continua em franco
crescimento.
JA - As dificuldades provocadas pela falta de materiais
e de técnicos, foram ultrapassadas?
HJ - Temos consciência dos problemas que ainda
existem, mas se não fizermos nada agora para que no
futuro essas disfunções do sistema se alterem, de
certeza absoluta que não atingiremos os objectivos
definidos pelo Governo para os próximos quatro anos.
Daí que a nossa participação no Salão Imobiliário de
Lisboa tenha sido de certa forma uma acção de
marketing institucional para mostrar as potencialidades
do país no sector do imobiliário e que Angola está
mesmo
a
transformar-se
numa
realidade
completamente diferente.

JA - Ao ser mostrado o que está feito e o que se pode
fazer, queriam atingir as empresas portuguesas do ramo?
HJ - Sim, procurámos incutir nas empresas portuguesas
do imobiliário um maior interesse em fazerem parcerias
com empresas angolanas no mercado angolano, mesmo
tendo em conta as dificuldades resultantes da recessão
económica e financeira mundial. Mas essa recessão tem
sido positiva para Angola, que contabiliza alguma
tendência para que esse investimento comece a acontecer
tendo em vista elevar a qualidade de vida e a qualidade
urbanística que gostaríamos de aqui ter. E isso tem
conseguido. Em Lisboa tivemos indicadores de que cada
vez mais empresas estão interessadas em parcerias para
negócios em Angola.

08.11.10 Estratégias do Governo
para a construção de 1 milhão de
habitações
A Capital 8 De Novembro de 2008

Não precisa ser cidadão bastante atento para perceber que
o centro das atenções da política do país, quer na perspectiva de ressaca eleitoral, quer na perspectiva executiva
recai sobre a mais nobre e tão esperada promessa da
construção de 1 milhão de habitações. O desafio saiu de
mera promessa eleitoral para promessa executiva. Ou seja,
saiu de promessa política para desafio executivo.
Acontece que a concretização deste compromisso passa
por um conjunto de estratégias com natureza adjectiva, de
modo a se sair dum conceito questão para um conceito
resposta.
Ao analisarmos o cabeçalho do nosso artigo não queremos espreitar os programas do governo para a construção
das 1 milhão de habitações, que pelo horizonte temporal
é de 4 anos, nem tão pouco pretendemos lançar desafios
para que se concretize o prometido.
Pretendemos sim, e sempre nas vestes de juristas, analisar
as condições jurídico-instrumentais para o grande desafio
de política habitacional para os já menos de 4 anos,
atendendo que o executivo já começou a desempenhar as
suas funções.
Fica claro que o nosso objectivo prende-se com a análise
das estratégias jurídicas constituídas ou constituídas para a
construção das 1 milhão de habitações.
A diferença entre este artigo e um outro que o antecedeu
está no facto daquele ter analisado o compromisso
eleitoral do MPLA numa perspectiva dos instrumentos
jurídicos existentes e a necessidade da adopção de outros
instrumentos complementares, ao passo que este artigo
vai mais longe, indicando estratégias não só de natureza
jurídico instrumental, mas de índole empresarial,
agreements e experiências comparadas.
2.A Determinação das Tipologias e as Modalidades das
Habitações

É na Lei nº 3/07 de 3 de Setembro que encontramos as
tipologias e modelos de habitações a serem construídas.
Queremos chamar atenção ao seguinte: as tipologias e
os modelos de habitações a que faremos referência são
estritamente na perspectiva da previsão legal, não tendo
que coincidir necessariamente com a perspectiva
arquitectónica ou urbanística. Estamos sim a analisar as
tipologias e modalidades das habitações previstas na Lei
nº3/07 de 3 de Setembro, como sendo a Lei
fundamental em matéria de fomento habitacional.
Nos termos do artigo 5.0 da Lei supra, as habitações seguem os seguintes critérios: 2.1- Critério da localização
geográfica
Segundo este critério, as habitações podem ser urbanas
ou rurais, consoante se localizem no meio urbano ou
rural. De resto, é o laivo do princípio da classificação
dos terrenos, respaldado no artigo 19.0 da Lei nº 9/04
de 9 de Novembro.
2.2- Critério económico De acordo com este critério as
habitações podem ser de tipo social ou a custo do mercado.
De acordo com o legislador da Lei nº 3/07 de 3 de Setembro, a regra para o acesso às habitações segundo o
critério económico, é a da capacidade financeira.
Significa simplesmente garantir a habitação de acordo
com as possibilidades financeiras do interessado.
Excepcionalmente, a habitação social poderá ser
totalmente subvencionada, beneficiando deste critério
excepcional, e nos termos do artigo 8.0 nº 1 da Lei de
Bases de Fomento Habitacional, "cidadãos em situação
de extrema pobreza urbana que não preencham os
padrões de rendimentos mínimos para suportar uma
renda ou prestação de aquisição e se disponham a
aderir a programas de repovoamento de zonas rurais ou
projectos integrados de desenvolvimento agrário,
silvícola, mineiro ou agro-industrial em áreas mais
desfavorecidas do território nacional".
É bom de se saber que para os desafios do governo
este modelo de habitação é o que se apresenta como o
mais aconselhável de ser atacado em primeira instância,
atendendo a sua finalidade:
- Descompressão e redimensionamento equilibrado das
cidades e das suas periferias;
- Reconversão das áreas e bairros degradados criando
novos espaços urbanos;
- Melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
2.3- Critério da execução Neste critério encontramos as
habitações construídas por entes públicos ou privados e
as habitações auto construí das.
Concluindo esta estação do nosso artigo, diríamos mesmo que a definição das tipologias e modalidades das
habitações já se apresenta como uma das estratégias do
governo para a construção das I milhão de habitações.
Isto porque a determinação legal das tipologias e
modalidades das habitações já é uma estratégia para o
fomento ordenado de habitação, visto que toda
actuação neste sentido deverá obedecer aos critérios

estabelecidos legalmente, por um lado, e por outro, é uma
garantia legal de que o quadro está criado para a execução
do programa habitacional.
3. Sobre as estratégias propriamente ditas
Dissemos no ponto anterior que a determinação legal da
tipologia e modalidades das habitações já constituem uma
das estratégias para o fomento habitacional. Sem prejuízo
daquelas considerações, agora vamos deitar mão a
estratégia considerada primária. Ou seja: sem a qual não
seria possível fomentar a habitação.
Estamos a falar das reservas fundiárias.
As reservas fundiárias que constituem uma dimensão espacial do território, representam os terrenos privilegiados
ou programados para a organização e constituição de
direitos de uso e aproveitamento útil dos terrenos. As
reservas decorrem da planificação física dos solos.
As reservas têm acolhimento legal no artigo 27° da Lei nº
9/04 de 9 de Novembro, Lei de Terras.
Contrariamente ao que muita gente pensa, e com alguma
inocência, a constituição de reservas fundiárias não
significa um apossar-se dos terrenos por parte do Estado.
A constituição de reservas fundiárias significa a planificação dos usos e aproveitamento dos terrenos de acordo
com programas de ordenamento do território. É a estratégia primária para o aproveitamento dos terrenos, neste
caso concreto, a construção de habitações.
E podemos perceber esta nossa posição da seguinte forma: O contexto angolano, no domínio da política
fundiária, é marcado pela ocupação desordenada dos
terrenos, perdendo o Estado, pelo menos em algum
momento, o domínio e controlo da gestão planificada dos
terrenos.
Desta forma, a constituição de reservas fundiárias significa o controlo dos terrenos pelo Estado, para a sua
planificação, aproveitamento ordenado e posterior
entrega aos particulares colectivos ou singulares para uma
gestão dentro dos instrumentos de ordenamento do
território, nos termos da Lei nº 3/04 de 25 de Junho, Lei
do Ordenamento do Território e do Urbanismo e do
Decreto nº 2/06 de 23 de Janeiro, Regulamento Geral
dos Planos Territoriais, Urbanísticos e Rurais, bem como
do Decreto nº 80/06 de 30 de Outubro, Regulamento de
Licenciamento das Operações de Loteamento, Obras de
Urbanização e Obras de Construção.
Assim, a primeira grande estratégia do governo para a
construção de l milhão de habitações passou, e nada obsta
que continue, pela constituição de reservas fundiárias,
uma vez que sem o elemento físico não é possível
edificar.
O Estado Governo precisa de terreno.
4. Outras estratégias
Parcerias Público privadas
O mundo do mercado imobiliário em Angola vem ganhando cada vez mais espaço. Parece uma grande
oportunidade para o governo que pretende construir 1

milhão de casas, apostar neste tipo de parceria, sem que
para tal signifique o descontrole dos preços do
mercado imobiliário. Ou seja, controlar a especulação
imobiliária, apesar destas parcerias. A legalidade desta
cooperação entre os públicos e os privados resulta do
artigo 1.º, nº l, alínea m) da Lei nº 3 /07 de 3 de
Setembro.
Incentivo Imobiliário
Os incentivos, quer de natureza fiscal, quer os de
desburocratização dos processos relativos à habitação
são sem dúvidas estratégias válidas para a construção de
habitações nas suas diversas tipologias e modalidades.
Isto nos termos dos artigos 16° e 1º alínea f) da Lei de
Bases de Fomento Habitacional.
Capacitação das Administrações Municipais
Atendendo que todo investimento imobiliário recai
territorialmente sobre o município e que estes
investimentos são feitos de acordos com planos de
ordenamento territorial a nível municipal, sem descurar
os planos da competência da província, é necessário
que no quadro das competências dos municipais em
matéria de planificação territorial, ao abrigo do disposto
no artigo 28° nº l alínea c) da Lei nº 3/04 de 25 de
Junho e do disposto no artigo 44° nº 2 alínea a) do
Decreto-Lei nº 2/07 de 3 de Janeiro, as administrações
estejam tecnicamente capacitadas para dar resposta ao
desafio habitacional através da elaboração de
programas de ordenamento municipal que contemplem
espaços para o efeito, e dentro das tipologias e
modalidades aprovadas.

08.11.11 Criação de viveiros
comunitários fomenta produção de
café no Uíje
Jornal de Angola 10 De Novembro de 2008

Um total de 124 viveiros comunitários de café foram
criados em cinco municípios da Província do Uíje onde
existem filiais da Estação Experimental, no quadro do
Programa Nacional de Fomento da Produção de Café,
Trata-se dos municípios do Songo, Mucaba, Quitexe,
Negage e Uíje, que receberam da Estação Experimental
250 quilogramas de sementes para os cinco viveiros comunitários.
De acordo com declarações feitas à ANGOP pelo
director provincial do Instituto Nacional de Café de
Angola (INCA), Zeferino Moma, cada município
recebeu 250 bolsas de politileno (saco preto para
sementeira).
"Este programa está a ser acompanhado pelos nossos
técnicos, desde o lançamento da semente até à
evolução dos viveiros", disse Zeferino Morna,
salientando que está a ser feito o fomento do café
Amboim, o mais preferido pelos produtores, para além
das variedades robusta e Ambriz.
O director provincial indicou que dos seis mil

produtores de café da Província, controlados pelo sector
agrícola, 302, incluindo dois agentes económicos que se
dedicam à comercialização do café, já beneficiaram de
micro-crédito para o fomento da produção.
Zeferino Morna informou que o INCA está a materializar
um programa de âmbito nacional que tem por objectivo
fomentar a produção de cacau, prevendo-se a montagem
de um mini-processador de cacau dentro de pouco
tempo.
Como disse o director, a actividade cafeícola vai melhorar
significativamente na região com a reabilitação já em
curso das infra-estruturas da Estação Experimental, que
terá um laboratório com tecnologia de ponta para todo
tipo de análises de partículas do ramo (solos, pragas,
estado de sementes e outros).

08.11.12 Sambizanga um “inferno” a
extinguir
Semanário Factual 14 De Novembro de 2008

O Factual fez uma incursão ao Sambizanga e "descobriu"
que a delinquência tem motivo: desemprego e nível baixo
de escolaridade, porque poucas são as condições
oferecidas à juventude para "fugir" da miséria e da
indigência. Magotes de crianças postam-se na rua pedindo
dinheiro, roboteiros (desempregados) por tudo quanto é
canto procuram por trabalho, vendedores desdobram-se
em ladainhas para atrair clientes. Estes reagem, medrosos,
vendo em cada rosto um possível ladrão. É este dia-a-dia
que o Factual traz ao leitor, na expectativa de que, em
breve, este quadro se altere completamente.
O Bairro
Sendo uma extensão do bairro São Paulo no sentido
ascendente, o Sambizanga é um local com casas construídas sem qualquer plano urbanístico oficial, feitas de
blocos de cimento e cobertas por chapas de zinco, sem
paredes rebocadas ou pintadas, separadas umas das outras
por becos, onde mal se consegue passar, o que dá a
sensação de serem cubículos onde os seus moradores são
pessoas sem posses. As suas ruas, de terra batida, são
pouco atractivas, o lixo espalhado aqui e ali é chamariz
para doenças.
Mas, mesmo assim, milhares de pessoas coabitam nesse
"mundo" onde o comércio comanda a vida e onde o
vender e o comprar é tão rotineiro que até quase noite
ainda se vê gente a vender o que pode. Aliás, os mercados
do São Paulo e do Roque Santeiro são a "alma viva" que
movimenta o Sambizanga, onde também centenas de
armazéns atraem clientes de todos os tipos. E os donos
de armazéns, na sua maioria estrangeiros, libaneses,
malianos, senegaleses e brasileiros, "gozam" de felicidade
por verem a sua renda crescer dia após dia.
A este quadro juntam-se os engarrafamentos e a confusão
próprios de uma zona comercial onde a acção da polícia
para ordenar o trânsito é pouco eficaz.
"Aqui no Sambizanga é difícil de se estar por causa do pó
levantado por camiões que se dirigem para armazéns com

contentores, trazendo gripes e constipações", referiu ao
Factual Ana Cardoso, vendedora do mercado do São
Paulo, hoje reabilitado e com melhores condições de
atendimento.
Para ela, a confusão também incomoda por os vendedores de rua realizarem a sua actividade prejudicando
os vendedores dentro do recinto.
Mas, consolada, Ana Cardoso justifica: "É a vida, para
quem quer vender tem de aceitar esta situação".
Também motoristas de táxi afirmaram ao F actual que
o seu trabalho é complicado, porque, para além dos
engarrafamentos intermináveis, as estradas do
Sambizanga são horríveis, com buracos e água fétida,
principalmente aquelas com destino ao mercado do
Roque Santeiro, um local onde tudo é vendável,
incluindo a prostituição.
Para jovens vendedores de aparelhos de som no Roque
Santeiro, o pior do mercado é o lixo que nunca acaba,
mas a nível de delinquência pouco é sentido, "já que se
o ladrão for apanhado corre o risco de ser morto",
porque "roubar é crime", como frisaram.
"Mas tudo é feito para cuidarmos dos nossos bens, pois
daqui sai o nosso pão de cada dia", acrescentaram os
jovens que acabavam de receber nova mercadoria
chegada de um armazém nas redondezas.
EMPREENDIMENTOS
O bairro Sambizanga já esteve no auge na época colonial porque aí funcionavam diversas empresas que
hoje estão paradas por obsoletas e por falta de manutenção.
O exemplo mais vivo é as fábricas de bolachas e doces
"Vilares", a padaria e confeitaria Pamel e a fábrica de
prensado de madeira "Panga Panga, actualmente em
fase de reabilitação devido à reconstrução em curso no
pais.
O Pactual entrou no quintal da Panga Panga e
constatou que diversos toros de madeira de boa
qualidade estavam aí empilhados à espera do arranque
da fábrica, cuja reabilitação está a ser demorada.
Porém, no espaço onde funcionava a padaria e confeitaria Pamel foi erguido um complexo denominado
"Associação dos Naturais e Amigos do Sambizanga
(Akwa Sambila), cujo patrono é o Presidente José
Eduardo dos Santos, também natural do Sambizanga.
Este empreendimento foi criado com a intenção de
congregar os natos do Sambizanga e contribuir para a
requalificação do bairro, onde problemas de energia
eléctrica, de água potável e de saneamento básico são
ainda uma "dor de cabeça" para os moradores.
"Sim, é verdade, o Sambizanga é grande em superfície e
temos problemas graves quanto à água e à energia, No
que toca ao lixo, nem tanto, porque as empresas de
limpeza passam por aqui de vez em quando e levam os

dejectos", afirmaram membros
municipal abordados pelo Factual.

da

administração

Segundo eles, a situação vai melhorar em pouco tempo, já
que há um plano de requalificação para o Sambizanga.
Aliás a primeira medida é transferir os vendedores do
mercado do Roque Santeiro para o Panguila. Aqui está a
ser erguido um complexo de peso, pois para além do
mercado em si, compreenderá também outros serviços,
como lojas, restaurantes e afins.
"É uma aposta do governo para requalificar o
Sambizanga, que deve ser um local com novos empreendimentos
turísticos,
económicos
e
sociais",
acrescentaram ao Factual os membros da administração
municipal.
A reabilitação e o asfalto das ruas do Sambizanga são
igualmente prioridades do governo, tanto é que as principais estradas já receberam novo asfalto, para gáudio dos
motoristas que, lestos, se dirigem para a zona da
Petrangol (Cacuaco) ou para a zona da Cuca (Hoji-yaHenda, no Cazenga) nos seus afazeres diários.
DELINQUÊNCIA
É por demais sabido que o Sambizanga já teve
delinquentes altamente perigosos mortos em confrontos
com a polícia, mas, mesmo assim, os criminosos não
desistem, procurando por todos os meios ludibriar as
forças da ordem e levar a cabo as suas acções delituosas.
É que a existência de mercados e a vida fácil levam jovens
a enveredar para o crime, na ânsia de usufruírem de bens
que não podem comprar por falta de dinheiro, Mas,
paradoxalmente, é pelo dinheiro que os meliantes
arriscam a vida.
"Com certeza, o desejo desses gatunos é ter dinheiro, por
isso assaltam as pessoas menos prevenidas, porque nos
armazéns a vigilância é maior e são logo detectados",
afirmaram dois agentes da polícia em serviço no mercado
do Roque Santeiro.
Para eles, a presença da polícia tem um efeito dissuador
sobre os delinquentes mas na ausência das forças da
ordem eles retomam com mais violência.
"Mas a situação está sob controlo, pois temos esquadras
onde são encaminhados os recalcitrantes que persistem
em cometer crimes diversos", avisaram os agentes da
polícia que foram chamados por um indivíduo que
acabava de ser assaltado e preso o ladrão, um jovem de 17
anos.

08.11.13 Moradores e Governo
devem fazer mais
Semanário Factual 14 De Novembro de 2008

Foi neste sol infernal de Novembro que a reportagem do
Factual se dirigiu ao "Prédio Sujo" para fazer uma
radiografia do edifício que começou a ser habitado no
final da década de 80 mesmo com as péssimas condições

que apresentava. Foi a forma de muitas famílias
conseguirem alojamento fugidas da guerra que se fazia
sentir em várias províncias do país.
Ao entrar para o edifício o cidadão tem que olhar para
os apartamentos para ver se os inquilinos não estão a
deitar lixo; tendo muitos moradores discordado com
atitudes do género.
Outra reclamação dos moradores do "Prédio sujo" tem
a ver com as falhas de energia eléctrica, muitas das
vezes por 24 horas.
João Pedro, morador do 9° andar, referiu que vive há 8
anos no edifício e não se lembra de ver os trabalhadores da Empresa Distribuidora de Energia de Luanda
(EDEL) a realizarem um trabalho e chegar até ao prédio.
Para a fonte, o método encontrado para ter energia
eléctrica foi através de "puxadas" denominadas por
"gatos".
"Se nós não fizermos os "gatos" nunca vamos conseguir sobreviver nesta cidade com muitas dificuldades
onde tudo está cada vez mais caro. Agora não me
venham cá dizer que nós somos todos sujos, lá porque
vivemos nestas condições", vincou o Jovem.
Enquanto isto, Paulo Caxala, também morador do 9°
andar e que vive há sete anos, apelou ao Governo da
Província de Luanda para que arranjasse alojamentos
para que os moradores pudessem sair das péssimas
condições em que vivem.
Referiu que "nós estamos por nossa conta, cada qual
faz o que lhe der na gana. Alguns moradores ainda
tentam organizar-se para em conjunto se conseguir realizar algumas situações pontuais do bairro, mas outros
não querem saber. Pensam que quando os jovens ou a
comissão de moradores faz alguma cobrança é para extorquir algum valor", lamentou.
Paulo Caxala é de opinião que se forem unidos e
reclamarem junto das instâncias vão ser ouvidos e
alguns problemas serão resolvidos.
"Temos problemas com a energia eléctrica, com a canalização dos esgotos e com a delinquência. Mas a
criminalidade tem diminuído, mesmo assim ainda
existem focos de banditismo em toda a zona e este
prédio, pelas suas características; escuridão e sujidade
faz deles um antro de delinquência", sublinhou.
Já o morador mais antigo do edifício, Lourenço Francisco, morador do 7° andar, afirmou que quando
chegou ao prédio o mesmo era uma obra inacabada e
nunca viu alguém da administração ou do Governo da
Província vir perguntar sobre as dificuldades que
enfrentam, até que desabou o prédio da DNIC.
"Este "Prédio Sujo" tem duas fissuras que estão a abrir
o edifício ao meio e um dia seremos nós a estar

soterrados. Dizem que esta zona é de risco mas nos tirar
daqui seria uma boa solução", frisou.
Para o interlocutor do Factual, o Governo deve tirar os
moradores e transferi-los para outra zona, de modo a
terem uma vida mais condigna.
O prédio tem dez andares, com doze apartamentos cada.
Habitam em média mais de 500 pessoas, entre crianças,
jovens e adultos.
Este gigante edifício, com um ar de quem quer "vida
melhor" serve para grupos de delinquentes dos
Combatentes e do Marçal fazerem os seus desmandos,
como constatou o Factual no local.
Segundo testemunha, na terça-feira, 11 de Novembro, às
duas horas da madrugada, i os bandidos fizeram disparos,
num ajuste de contas. Nenhum morador conseguiu sair
de sua casa. Habitantes afirmaram que não houve mortes
mas via-se sangue pelo passeio.
Lourenço Francisco pede ao comando da Polícia
Nacional que coloque uma esquadra móvel nesta zona, já
que esta forma afugenta os meliantes.
"Acreditamos que com uma equipa de agentes a patrulhar
pela redondezas podemos estar um pouco mais
descansados. Porque do outro lado eles não realizam mais
desmandos. Esta situação deve-se também pela falta de
energia que se faz sentir no "Prédio sujo".

08.11.14 A questão da requalificação
das zonas históricas de Angola
Folha 8 15 De Novembro de 2008

Para o nosso contexto, julgamos que o homem negligente
é aquele que, apesar de não desejar fazer mal, deixa os
monumentos ao abandono e não se preocupa com o
ambiente; a sua negligência não é apenas o esquecimento
da assistência material, mas também a falta de devoção.
As coisas, nas quais "deixamos" de pensar, perdem pouco
a pouco a sua substância, o "esquecimento" que equivale
à morte. São as acções do homem negligente, não é
intrinsecamente mau, elas resultam da ignorância.
Quanto ao tipo de homem destruidor, como dizia
Herculano,
"...nós destruímos por ideias falsas, ou exageradas,
destruímos activamente, porque a destruição é uma
virtude desta época. Feliz quem isto escreve, se pudesse
curar alguém da febre demolidora, salvar uma pedra, só
que fosse, das mãos dos modernos bunos.
Ontem, como hoje, o vandalismo destruidor desfeia o
território e transforma a cidade num espaço de
incivilidade, subvertendo assim a vocação primacial da
urbe - a de proteger o homem.
Quanto ao homem modernizador, em nosso elástico
entendimento, é o mais temível de todas as personagens.
Escudado pela bandeira do progresso, transforma a
modernização numa verdadeira ditadura que ninguém

controla e não tem de prestar contas por ter a virtude
de auto-legitimar. Arrastados por uma vertiginosa fuga
para frente, os homens actuais são os agentes de um
processo de desenvolvimento que já não é senão uma
paródia de progresso.

arquitectura colonial portuguesa em Angola, sobre a qual
escreveu várias obras. Manuel da Costa Lobo Cardoso e o
Eng.º Waldemar d´Orey, terão sido duas gratas figuras
que se debateram contra a delapidação do património
histórico – arquitectónico de Angola.

Temos a esse respeito muitos exemplos que podem
servir de reflexão. Vejamos a seguir, alguns desses:
As intervenções urbanísticas nas cidades do País vêm
atingindo, ao longo do tempo, muitas vezes
desastrosamente toda a herança do passado.
O desaparecimento, ainda na era colonial, de algumas
notáveis construções, como a "Casa dos Lencastres" a
"Casa dos Contos", a antiga "Residência dos Bispos", o
sobrado que se achava no local onde se ergue o edifício
do actual B.P.C, demolidos de forma inglória, o
mercado do Kinaxixi, da autoria do Arquitecto
angolano Viera da Costa. A tentativa de desmontar o
belíssimo Palácio de Ferro, cuja resistência valeu pelo
facto de serem de ferro as vontades da sua permanência, opondo-se àquela inqualificável tentativa.

Um pouco por todo o território do país, estas cenas eram
quase cíclicas em lugares, com maior impacto que outro,
por exemplo, o Namibe, já naquela época, o “Forte de
São Fernando”, foi vítima deste acto. Depois da nossa
independência, registou-se um acentuado êxodo rural nos
centros urbanos, conhecendo-se uma acentuada
aglomeração de populares, devido ao conflito armado
interno.
Muitos dos edifícios não tinham sido projecta dos ou
dimensionados para acolher o tão elevado número de
habitantes que para lá foram viver, ou seja, não estavam
preparados para fazer face àquele meio de exigências.

Para além da destruição de muitas outras (casas de
sobrado) e de Varias casas nobres da baixa, de Luanda
dos séculos XVII e XVIII, que davam uma aparência
suigeneris à cidade de Luanda; ainda nesta senda foram
deliberadas no perímetro da "Cidade Alta" a demolição
de um dos mais característicos e notáveis "espécimes"
da arquitectura e da construção civil do período oitocentista, o "Palácio da Dona Ana Joaquina".
Várias vezes são dadas justificações inaceitáveis,
facilmente as pessoas recorrem à justificação de que é
mais fácil construir que ter de mandar restaurar ou
reabilitar uma edificação antiga nas suas características
primitivas.
Contudo, o estado de conservação dos edifícios
públicos continua a servir de meio de se embelezamento citadino, substituindo por outros modernos que
não têm o mesmo valor simbólico que estes tiveram na
memória colectiva da cidade.
O mito da modernização em Angola tem a sua génese
nas décadas de 50 e 60 do século XX, começando-se
por digladiar por uma corrente de " bota abaixo" que
tinha o apoio de algumas entidades oficiais da
administração colonial, historiadores e arquitectos da
conservação dos vestígios do passado.
O certo é que não foram os últimos que triunfaram,
mas os primeiros. Em 1970, continuavam a ser arrastadas as edificações das nossas cidades sem dó nem
piedade como se diz hodiernamente.
Ao que nos parece, de nada valeram os clamores e os
protestos dos que desejavam manter a fisionomia
urbanística das cidades do País e, entre esses defensores
do património artístico e arquitectónico do país, realçase nomes como o do Arquitecto Fernando Batalha,
vogal presidente da comissão dos Monumentos
Nacionais que veio a Angola na década de 50, voltando
a Portugal na década de 1980, foi um dos mais
qualificados precursores das investigações sobre a

Consequentemente, os edifícios e as infra-estruturas
foram-se degradando gradualmente. O estado, diga-se de
passagem, o grande proprietário, não tinha recursos nem
meios necessários para fazer face a esta situação, o que
não validaria um diplomático com organismos
internacionais para a sua preservação, tanto quanto
julgamos saber existe uma comissão da UNESCO, que
vela pelo património histórico cultural que seria em nosso
entendimento uma via.

08.11.15 Cuca requalificação tornase imperiosa
Semanário Factual 21a 28 de Novembro de 2008

O Factual fez uma incursão ao bairro da Cuca e pôde
notar no rosto dos moradores um ar de tristeza por
verem a degradação a acentuar-se, apesar de constar nos
planos das autoridades a sua requalificação a breve trecho.
Com ruas esburacadas, com lixo e água parada, sem
asfalto, o bairro da Cuca clama por uma intervenção imperiosa, não vá o tempo mostrar as debilidades de quem
de direito para sanar os males de que enferma a zona.
Grosso modo, os moradores da Cuca dedicam-se ao
comércio informal, vendendo de iguarias a cerveja, já que
quem "comanda" o bairro é a fabrica da Cuca, um
empreendimento de peso e que é o sustento de milhares
de cidadãos em Luanda.
Porém, sente-se que a vontade da administração
municipal do Cazenga é efectiva, pois a estrada principal
que sai do São Paulo para a Cuca já recebeu novo tapete
asfáltico, o que facilita o tráfego rodoviário nos dois
sentidos.
São ventos da mudança e é de crer que se a requalificação
prevista acontecer no município do Cazenga, então o
bairro da Cuca será abrangido, para que esperança da
população local seja renovada.
EMPREENDIMENTOS
O empreendimento mais visível no bairro da Cuca é a

fábrica de cerveja com o mesmo nome, de onde partem
camiões que rasgam a estrada carregados com grades de
cerveja.

produtos. Por vezes, surgem discussões entre vendedores
pelo facto de disputarem o mesmo comprador, levando
este a desistir de adquirir o bem de que necessitava.

Esta fábrica, que data da década de 60 do século XX,
recebeu novo equipamento há alguns anos e hoje
possui duas linhas de enchimento novas, o que é um
regalo para os compradores que vêem assim melhorada
a qualidade da cerveja produzida.

"É terrível, até para quem quer comprar alguma coisa, a
solução é lutar, é tanta gente a andar que incomoda", fez
saber Adalberto Tomás, um cliente que diz ser assíduo
nas compras na Cuca.

Também novos edifícios privados de oito andares estão
a ser construídos na Cuca, desconhecendo-se por
enquanto a que se destinam, se para moradias ou para
escritórios.
De resto, poucas alterações registam o bairro da Cuca
no seu dia-a-dia, embora que com os novos edifícios a
nascerem venha a ganhar outro aspecto.
Porém, o elemento mais notável na Cuca é o correcorre dos vendedores, inundando as ruas com diversos
produtos, com trânsito automóvel infernal à mistura,
sem que se vislumbrem medidas para se pôr termo a
essa desordem que faz o dia dos moradores.
Lojas, botequins, venda de discos, de roupas, de geradores, de pneus, existem na Cuca, daí o motivo para
os vendedores e compradores não largarem o bairro,
pese a degradação patente.
O Factual abordou alguns moradores que foram
unânimes em reconhecer que a solução para a Cuca é a
requalificação do bairro, onde milhares de seres pululam em meio ao lixo, ao pó e a dejectos, e onde a vida
continua apesar da sorte ser "madrasta" .
"É verdade, senhor jornalista, o bairro da Cuca já foi
agradável, não sei porquê que hoje está como está", referiu o morador Chico António, de 35 anos e vendedor
de discos.
Para ele, a falta de manutenção das ruas, dos edifícios e
do sistema de drenagem podem ter contribuído para
que o bairro da Cuca se degradasse a ponto de parecer
quase ilusória a sua recuperação.
"Mas, como a esperança é a última coisa a morrer, tenho fé que o bairro da Cuca vai ser melhorado, porque
é chato viver nestas condições", afirmou outro morador, Juvelino Andrade. Para este, só mesmo uma
requalificação profunda pode mudar a imagem do
bairro da Cuca e tomar mais “civilizada" a área, que é
muito procurada pelo facto de albergar espaços
comerciais.
COMÉRCIO
O comércio no bairro da Cuca é florescente, iniciandose por volta das seis horas e encerrando ao anoitecer.
Nesse período, centenas de vendedores aprumam-se
para começar o dia. Por volta das nove horas chegam
os compradores e começa a azáfama, com gente a
empurrar-se para conseguir maior venda dos seus

O comércio informal é o mais comum na Cuca porque os
mercados oficiais se encontram distantes e como as lojas
de produtos estão nesse bairro fácil é adquirir os bens
aqui.
"Com certeza, se moramos na Cuca e formos vender no
Tunda Ngo, no Asa Branca ou nos Cajueiros, perdemos,
porque esses mercados já estão cheios de vendedores",
disseram ao F actual vendedoras preocupadas em
despachar o produto que vendiam:
Carne de vaca, exposta numa barraca em que moscas
volteavam incessantemente.
"E vendem carne fresca assim, sem condições? indagou o
jornalista, tendo elas respondido em uníssono: "Esta
carne é boa, veio dos armazéns da Arosfram e toda gente
compra sem reclamar".
Para além de produtos perecíveis, os vendedores
ambulantes vendem também electrodomésticos, como
rádios e dvd' s, artigos de beleza, lenços, toalhas, perfumes e, como se disse, cerveja fresca pronta para consumo ou em grades.
E para quem comercializa cerveja, o negócio é rentável,
principalmente nesta época de calor.
"Por acaso esse período é bom, vendemos muita cerveja",
referiu Manuela Trindade, proprietária de uma barraca de
comes e bebes na Cuca. Para ela, o melhor comércio, para
além da comida, é mesmo a venda de cerveja.
Comensais da barraca de Manuela Trindade afirmaram ao
Factual que, na verdade, a cerveja corre a rodos sempre
que se dirigem aí para almoçarem.
"Ê agradável, a comida é boa e a cerveja está gelada",
referiu o comensal Diogo Felismino que, na companhia
de três amigos, degustava uma funjada com calúlú e bebia
cerveja de marca Cuca.
Delinquência
Sabendo-se que onde há comércio há crime, fácil é
perceber que o bairro da Cuca não foge à regra.
Com efeito, quem pela ruas do bairro da Cuca passa fica
com sensação de que está ser observado, pois gente
desempregada sentada frente às suas casas são uma
"ameaça" real.
Porém, é nas áreas de comércio onde acontecem crimes
de furtos, pequenos crimes que mesmo assim preocupam
a Polícia Nacional.

"De facto, essa onda de crimes de furto tem de acabar,
porque, além de afectarem comerciantes, são indício de
que os jovens aqui estão desempregados e sem
estudar", informou o oficial da polícia de giro, Paulo
Santana, quando circulava numa viatura com quatro
agentes.
Cidadãos abordados pelo Factual concordaram que
empregar os jovens é a melhor maneira de tirá-los do
mundo da criminalidade, pois em crescendo a vida
desses jovens pode "dar para o torto".
"E quem perde é o país, porque se diz que a juventude
é a força da mudança, o certo é garantir a ela estudo e
trabalho", afirmaram António Paulino e José Augusto,
ambos psicólogos a trabalharem num centro médico no
bairro da Cuca.

A circular permitirá também um acesso fácil ao novo
campo universitário que está a ser construído na Camama
e que reunirá os pólos da Universidade Agostinho Neto
actualmente dispersas pela cidade de Luanda.
A auto-estrada facilitará igualmente o acesso ao novo
Aeroporto Internacional de Luanda, que está a ser
construído na zona do Bom Jesus, ao quilómetro 31 da
estrada de Catete.
Oito nós rodoviários redireccionamento do trânsito vão
ser construídos longo do percurso da circular, de forma a
darem acesso a outros tantos percursos radiais da capital.
Para garantia da durabilidade desta obra, foram
construídas ao longo da auto-estrada trinta valas de
drenagem para águas pluviais.

Com esta reportagem, o Factual pôde mostrar que nem
tudo está perdido, pois, se a vontade das autoridades
vincar, o bairro da Cuca pode voltar a ganhar o
"brilho" que perdeu ao longo desses anos todos, a
vários níveis.

As obras são da responsabilidade do Instituto Nacional
de Estradas de Angola, estando empenhados na
construção cerca de três mil trabalhadores.

08.11.16 Auto-estrada para o futuro
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Falta menos de um mês para Luanda ganhar a primeira
parte de uma cintura de asfalto que vai modificar para
sempre a forma como os habitantes da capital se
deslocam no seu dia a dia.
O trânsito é o maior quebra-cabeças da vida luandense.
Embora Cacuaco, Viana e Benfica distem menos de 20
quilómetros da Baixa da capital, é frequente os
automobilistas desperdiçarem mais de duas horas a
percorrê-los.
A primeira fase da auto-estrada circular de Luanda será
aberta ao trânsito em meados de Dezembro, na zona
dos Mulenvos, facilitando o trânsito nas imediações do
Cacuaco. O restante dos 54 quilómetros da circular será
inaugurado em princípios do próximo ano.
É uma auto-estrada completamente diferente das que
actualmente existem. Tem duas faixas de rodagem em
cada sentido, separadas por um vão de vinte metros de
largura, segundo o modelo utilizado nas auto-estradas
inter-estaduais nos Estados Unidos da América.
Com a nova auto-estrada circular a funcionar em pleno,
o trânsito vindo do Sul, pela Estrada 101 e destinado a
Viana ou ao Cacuaco deixa de forçosamente ter que
entrar na capital, descongestionando em muito a
estrada da Samba.
Também o trânsito pesado que sai do porto de Luanda
com destino à zona industrial e ao porto seco de Viana
terá na auto-estrada um mais fácil escoamento, sendo
retirado do centro da cidade em direcção à estrada de
Catete.

08.11.17 Cuca requalificação tornase imperiosa
O Factual fez uma incursão ao bairro da Cuca e pôde
notar no rosto dos moradores um ar de tristeza por
verem a degradação a acentuar-se, apesar de constar nos
planos das autoridades a sua requalificação a breve trecho.
Com ruas esburacadas, com lixo e água parada, sem
asfalto, o bairro da Cuca clama por uma intervenção imperiosa, não vá o tempo mostrar as debilidades de quem
de direito para sanar os males de que enferma a zona.
Grosso modo, os moradores da Cuca dedicam-se ao
comércio informal, vendendo de iguarias a cerveja, já que
quem "comanda" o bairro é a fabrica da Cuca, um
empreendimento de peso e que é o sustento de milhares
de cidadãos em Luanda.
Porém, sente-se que a vontade da administração
municipal do Cazenga é efectiva, pois a estrada principal
que sai do São Paulo para a Cuca já recebeu novo tapete
asfáltico, o que facilita o tráfego rodoviário nos dois
sentidos.
São ventos da mudança e é de crer que se a requalificação
prevista acontecer no município do Cazenga, então o
bairro da Cuca será abrangido, para que esperança da
população local seja renovada.
EMPREENDIMENTOS
O empreendimento mais visível no bairro da Cuca é a
fábrica de cerveja com o mesmo nome, de onde partem
camiões que rasgam a estrada carregados com grades de
cerveja.
Esta fábrica, que data da década de 60 do século XX,
recebeu novo equipamento há alguns anos e hoje possui

duas linhas de enchimento novas, o que é um regalo
para os compradores que vêem assim melhorada a
qualidade da cerveja produzida.

solução é lutar, é tanta gente a andar que incomoda", fez
saber Adalberto Tomás, um cliente que diz ser assíduo
nas compras na Cuca.

Também novos edifícios privados de oito andares estão
a ser construídos na Cuca, desconhecendo-se por
enquanto a que se destinam, se para moradias ou para
escritórios.

O comércio informal é o mais comum na Cuca porque os
mercados oficiais se encontram distantes e como as lojas
de produtos estão nesse bairro fácil é adquirir os bens
aqui.

De resto, poucas alterações registam o bairro da Cuca
no seu dia-a-dia, embora que com os novos edifícios a
nascerem venha a ganhar outro aspecto.

"Com certeza, se moramos na Cuca e formos vender no
Tunda Ngo, no Asa Branca ou nos Cajueiros, perdemos,
porque esses mercados já estão cheios de vendedores",
disseram ao F actual vendedoras preocupadas em
despachar o produto que vendiam:

Porém, o elemento mais notável na Cuca é o correcorre dos vendedores, inundando as ruas com diversos
produtos, com trânsito automóvel infernal à mistura,
sem que se vislumbrem medidas para se pôr termo a
essa desordem que faz o dia dos moradores.
Lojas, botequins, venda de discos, de roupas, de geradores, de pneus, existem na Cuca, daí o motivo para
os vendedores e compradores não largarem o bairro,
pese a degradação patente.

Carne de vaca, exposta numa barraca em que moscas
volteavam incessantemente.
"E vendem carne fresca assim, sem condições? indagou o
jornalista, tendo elas respondido em uníssono: "Esta
carne é boa, veio dos armazéns da Arosfram e toda gente
compra sem reclamar".

O Factual abordou alguns moradores que foram
unânimes em reconhecer que a solução para a Cuca é a
requalificação do bairro, onde milhares de seres pululam em meio ao lixo, ao pó e a dejectos, e onde a vida
continua apesar da sorte ser "madrasta" .

Para além de produtos perecíveis, os vendedores
ambulantes vendem também electrodomésticos, como
rádios e dvd' s, artigos de beleza, lenços, toalhas, perfumes e, como se disse, cerveja fresca pronta para consumo ou em grades.
E para quem comercializa cerveja, o negócio é rentável,
principalmente nesta época de calor.

"É verdade, senhor jornalista, o bairro da Cuca já foi
agradável, não sei porquê que hoje está como está", referiu o morador Chico António, de 35 anos e vendedor
de discos.

"Por acaso esse período é bom, vendemos muita cerveja",
referiu Manuela Trindade, proprietária de uma barraca de
comes e bebes na Cuca. Para ela, o melhor comércio, para
além da comida, é mesmo a venda de cerveja.

Para ele, a falta de manutenção das ruas, dos edifícios e
do sistema de drenagem podem ter contribuído para
que o bairro da Cuca se degradasse a ponto de parecer
quase ilusória a sua recuperação.

Comensais da barraca de Manuela Trindade afirmaram ao
Factual que, na verdade, a cerveja corre a rodos sempre
que se dirigem aí para almoçarem.

"Mas, como a esperança é a última coisa a morrer, tenho fé que o bairro da Cuca vai ser melhorado, porque
é chato viver nestas condições", afirmou outro morador, Juvelino Andrade. Para este, só mesmo uma
requalificação profunda pode mudar a imagem do
bairro da Cuca e tomar mais “civilizada" a área, que é
muito procurada pelo facto de albergar espaços
comerciais.
COMÉRCIO
O comércio no bairro da Cuca é florescente, iniciandose por volta das seis horas e encerrando ao anoitecer.
Nesse período, centenas de vendedores aprumam-se
para começar o dia. Por volta das nove horas chegam
os compradores e começa a azáfama, com gente a
empurrar-se para conseguir maior venda dos seus
produtos. Por vezes, surgem discussões entre
vendedores pelo facto de disputarem o mesmo comprador, levando este a desistir de adquirir o bem de que
necessitava.
"É terrível, até para quem quer comprar alguma coisa, a

"Ê agradável, a comida é boa e a cerveja está gelada",
referiu o comensal Diogo Felismino que, na companhia
de três amigos, degustava uma funjada com calúlú e bebia
cerveja de marca Cuca.
Delinquência
Sabendo-se que onde há comércio há crime, fácil é
perceber que o bairro da Cuca não foge à regra.
Com efeito, quem pela ruas do bairro da Cuca passa fica
com sensação de que está ser observado, pois gente
desempregada sentada frente às suas casas são uma
"ameaça" real.
Porém, é nas áreas de comércio onde acontecem crimes
de furtos, pequenos crimes que mesmo assim preocupam
a Polícia Nacional.
"De facto, essa onda de crimes de furto tem de acabar,
porque, além de afectarem comerciantes, são indício de
que os jovens aqui estão desempregados e sem estudar",
informou o oficial da polícia de giro, Paulo Santana,
quando circulava numa viatura com quatro agentes.

Cidadãos abordados pelo Factual concordaram que
empregar os jovens é a melhor maneira de tirá-los do
mundo da criminalidade, pois em crescendo a vida
desses jovens pode "dar para o torto".
"E quem perde é o país, porque se diz que a juventude
é a força da mudança, o certo é garantir a ela estudo e
trabalho", afirmaram António Paulino e José Augusto,
ambos psicólogos a trabalharem num centro médico no
bairro da Cuca.
Com esta reportagem, o Factual pôde mostrar que nem
tudo está perdido, pois, se a vontade das autoridades
vincar, o bairro da Cuca pode voltar a ganhar o
"brilho" que perdeu ao longo desses anos todos, a
vários níveis.

08.11.18 Reserva de 100 mil
hectares para construção de
habitações
Agora 22 De Novembro de 2008

O ministro do Urbanismo e Habitação anunciou que o
Governo tem já identificadas mais de 100 mil hectares
para a construção de habitações para as famílias de
médio e baixo rendimento em todo o país. O
governante acrescentou que esta superfície equivalente
a cem mil campos de futebol foi constituída como
reservas fundiárias para o fomento habitacional do
Governo.
Sita José precisou também que com estas reservas
abrem-se oportunidades de formação de parcerias
público-privadas para a realização das infra-estruturas
de urbanização, requalificação urbana e de
regularização fundiária nas áreas peri-urbanas,
acrescentando que o programa Executivo Habitacional
do Estado tem em conta a dimensão dos desafios
determinados pelas novas necessidades geradas pela
evolução demográfica do país, no período de
2008/2012.
O titular da pasta do Urbanismo e Habitação afirmou
igualmente que o Estado angolano herdou do período
colonial uma diminuta prática administrativa de gestão
urbanística, consubstanciada na disponibilidade de
alguns esboços de planos de ordenamento sem um
quadro regulamentar desenvolvido sobre o uso e
transformação do território.
Considerando a situação como adversa à administração
urbana do novo ciclo de rápido crescimento
populacional das cidades e de profunda alteração na
distribuição territorial dos assentamentos humanos,
com preferência para fixação na orla marítima e na
periferia dos grandes centros urbanos, frisou que estão
lançados os maiores desafios de restabelecimento do
equilíbrio entre o desenvolvimento das actividades
económicas, assim como o potencial humano e o

ambiente.
De acordo com ele, a lacuna regulamentar e instrumental
herdada do passada colonial e a debilidade administrativa
tem vindo a ser preenchida, desde 2004, com a aprovação
pela Assembleia Nacional da Lei nº 3/04-Lei do
Ordenamento do Território e Urbanismo e dos diplomas
complementares do Conselho de Ministros. Todavia,
acrescentou que a questão fundiária permanece relevante
nas suas múltiplas dimensões sociais e encontra-se
regulada pela Lei 9/04- Lei de terras e Regulamento Geral
de Concessão de Terrenos.

08.11.19 57% Da população angolana
vive nas zonas urbanas
Jornal de Angola 22 De Novembro de 2008

Cinquenta e sete por cento da população angolana,
correspondente a mais de oito milhões e quinhentas
pessoas vivem no meio urbano, de acordo com um
estudo feito pelo Fundo das Nações Unidas para a
População.
O dado foi avançado ontem, em Luanda, pela ministra do
Planeamento, Ana Dias Lourenço, na cerimónia de
encerramento das XII Jornadas Técnico-Científicas da
Fundação Eduardo dos Santos.
Este indicador, segundo Ana Dias Lourenço, pode, para
alguns, significar o desenvolvimento e modernização do
país, enquanto para outros constitui um grande desafio
em termos de planeamento e organização dos espaços
urbanos.
A ministra referiu que Africa é o continente menos
urbanizado do mundo, com apenas 40 por cento da
população a viver em cidades e vilas. "Todavia, vários
estudos apontam para um incremento da urbanização a
uma taxa média anual de 4% num futuro próximo, ou
seja, cerca de dobro da que é observada na América
Latina e na Ásia, tomando deste modo urgente a
necessidade de se enfrentar os desafios da urbanização e
promover o desenvolvimento urbano sustentável",
adiantou.
O processo de urbanização em Angola sublinhou Ana
Dias Lourenço, foi fortemente marcado pelo modelo e
pelo ritmo da colonização portuguesa. A rede urbana era
harmoniosa e respondia às necessidades do território de
então e aos seus ritmos de crescimento.
A ministra do Planeamento recordou que o crescimento
das cidades angolanas está ligado aos movimentos
migratórios internos resultantes da instabilidade políticomilitar que o país viveu e que o efeito da guerra proporcionou um êxodo populacional elevado e um
florescimento da actividade informal.
A ministra acentuou ainda que a experiência em Africa
revela que as melhorias verificadas na actividade agrícola
levam à diminuição dos fluxos migratórios para as

cidades.
Em Angola, segundo a ministra, apesar de não se
considerar possível o retomo total da população para o
campo, a estratégia de desenvolvimento que elege a recuperação da agricultura, o desenvolvimento integrado
das comunidades rurais e a electrificação rural permitirá
a redefinição e a recuperação económica e social dos
centros urbanos.
"Não é possível pensar na questão urbana em Angola
sem resolver o problema da agricultura", defendeu a
ministra angolana.

Entre as grandes preocupações das formações sedeadas
no município do Cazenga destaca-se o facto de parte do
campo da Refrinor ter sido já consumi da com matérias
de construção das obras de requalificação em vigor na
área.

08.11.21 Ministério reafirma
engajamento do governo no domínio
da habitação
Jornal de Angola 25 De Novembro de 2008

08.11.20 Obras em Luanda colocam
em risco futuro do futebol
Agora 22 De Novembro de 2008

O ministro do Urbanismo e Habitação, Diekumpuna Sita
José, reafirmou ontem, na cidade de Ondjiva, província
do Cunene, que durante o período 2009/2012 o Governo
angolano estará engajado em facilitar o acesso à habitação
à população.

Os vários projectos de reconstrução e requalificação de
alguns bairros na cidade de Luanda estão a colocar em
"xeque" o desenvolvimento do futebol jovem. Depois
de várias reportagens já publicadas pelo AGORA sobre
a situação, um caso recente" descoberto" pela «Rádio
Cinco» despertou a abordagem da "velha" problemática
à volta da injusta profanação aos campos do areal.

O ministro falava durante a abertura do primeiro fórum
regional sobre apreciação das condições de ordenação da
estratégia global da constituição das reservas fundiárias e
urbanização dos terrenos municipais. Segundo o
governante, um dos maiores desafios do Governo para
quadriénio 2009/2012 será a construção de cerca de um
milhão de habitações.

O popular município do Cazenga corre o risco de ver
extinto o "famoso" campo da Refrinor, esse mesmo,
que no passado viu nascer jovens talentos do nosso
futebol, mas que hoje emprestam as suas qualidades
nos Palancas, como são os casos de Zé Kalanga, Loco,
Kikas, e só para citar estes.

Sublinhou que isto traduz-se na visão estratégica da acção
governativa face ao gigantesco desafio de absorção do
défice habitacional, da melhoria das condições de
habitabilidade das famílias angolanas e, em especial, da
melhoria da qualidade de vida das populações nas áreas
peri-urbanas.

A situação representou esta semana um motivo de
abordagem exaustiva naquela estação radiofónica
desportiva, com intervenção positiva de algumas
individualidades desportivas de renome no país, a
exemplo do actual deputado do MPLA à Assembleia
nacional, Rogério Silva.

Na ocasião, Sita José recomendou aos gestores, técnicos e
administrativos das províncias do Cunene, Huíla, Namibe
e Kuando-Kubango a assegurarem as reservas fundiárias
mínimas, visando a promoção dos programas habitacionais de interesse social.

"O desporto é um grande e importante factor de
unidade nacional. Os angolanos venceram na
adversidade, por intermédio do desporto", disse
Rogério Silva, antigo presidente do Comité Olímpico
Angolano.

Disse ser propósito do encontro, transmitir aos
responsáveis provinciais e municipais o conjunto de
conhecimentos que irão promover e direccionar, de
forma coerente, as actividades a realizar a nível local, para
o aproveitamento das terras consideradas reservas estratégicas do Estado.

Contrariamente ao sentimento daquele deputado e
antigo dirigente desportivo, constituiu admiração a falta
de atitude das entidades governativas para a causa
desportiva. Dos vários campos pelados que já desapareceram nos bairros os jovens lesados não puderam
contar com o apoio das administrações que, na maioria
das vezes, os seus representantes máximos reagem de
forma pávida e serena.
"Perdemos o campo do Kikalanga e do Ámbaca, na
Samba, também desta forma. Ninguém quer saber do
futebol jovem e muito menos ignoram o facto dos
atletas de hoje terem passado pelo futebol dos bairros",
disse Abílio Van-Dúnem, ex-futebolista da Refrinor,
residente na Samba.

Durante dois dias, os participantes vão debruçar-se sobre
a constituição e urbanização das reservas fundiárias,
aspectos jurídicos legais, modelos de organização
institucional para gestão de reservas fundiárias.
Constam igualmente dos temas agendados, as actividades
ligadas aos processos de urbanização das reservas
fundiárias e de regularização do uso e ocupação dos
terrenos nas áreas peri-urbanas, a concessão e
regularização de terras em áreas peri-urbanas.
A gestão integrada do território (visão e planeamento) a
alternativa para o projecto de reintegração das populações
residentes em áreas de risco na cidade de Ondjiva e visitas
de reconhecimento às áreas de urbanização prioritárias

constam igualmente da agenda.
Estiveram presentes ao acto, os governadores
provinciais da Huíla, Cunene e Kuando-Kubango, Isaac
dos Anjos, António Didalelwa, Boa-vida Neto e
Eusébio de Brito, o vice-governador da província do
Namibe, António Correia, representantes dos ministérios da Hotelaria e Turismo, Administração do
Território, técnicos do sector, entre outros convidados.

DEZEMBRO 2008
08.12.1 Seminário regional sobre
programas habitacionais
Jornal de Angola 9 de Dezembro de 2008

O ministro do Urbanismo e Habitação, Diakumpuna Sita
José, disse ontem, no Dundo, província da Lunda Norte,
que o país vai ter, nos próximos quatro anos, um acréscimo populacional na ordem de 1.300.000 habitantes.
Sita José teceu estas considerações quando discursava no
acto de abertura do Seminário Regional sobre o
Lançamento Simbólico do Programa de Urbanização.
A população angolana está estimada em 14.000.000 de
habitantes e quase metade vive nos centros urbanos do
litoral.
O ministro referiu que o fórum visa, especificamente,
fazer uma apreciação das condições de arranque do
processo de execução da estratégia global de constituição
e urbanização das reservas fundiárias, com ênfase na
promoção dos programas habitacionais de interesse
social. Sita José sublinhou que são estas necessidades reais
para as quais o país se prepara e o Estado deve liderar o
processo de promoção da habitação para todas as camadas sociais, sem exclusão.
"Se a necessidade é de um milhão de casas, a sociedade
angolana deve mobilizar-se internamente e depois
organizar espaços para que, as parcerias internas e externas, possam encontrar também o seu envolvimento para
ajudar Angola a desenvolver habitações adequadas e a
preços “acessíveis", referiu Diakumpuna Sita José.
Ontem, o encontro debateu temas como a "Constituição
e Urbanização das Reservas Fundiárias, Modelo de
Organização Institucional para a Gestão de Reserva
Fundiárias, Regularização do Uso e Ocupação dos
Terrenos nas Áreas Peri-urbanas e Gestão Integrada do
Território.
Hoje, os participantes vão abordar as Alternativas para o
Projecto de Reintegraçã9 das Populações Residentes em
Áreas de Risco nas cidades de Luena, Saurimo e Dundo,
na região Leste.
Participam no evento, para além do vice-ministro do
Território, Edeltrudes Costa, os governadores das
províncias do Leste, Cândida Narciso, da Lunda-Sul,
Ernesto Muangala, da Lunda-Norte, e o vice-governador
do Moxico, Mário Salomão, em representação do governador João Ernesto Liberdade.
As reservas fundiárias são vitais para o ordenamento do
território e o desenvolvimento harmonioso das regiões
onde a construção anárquica se implantou.
Problemas urbanos desafiam o Governo

O governador provincial da Lunda-Norte, Ernesto
Muangala, disse ontem, no Dundo, que alcançada a
paz, o Governo tem de enfrentar o desafio urbano, no
âmbito do desenvolvimento do milénio.
O governador fez as declarações durante os trabalhos
do seminário Regional sobre o Programa de
Urbanização da Reservas Fundiárias, que começou
ontem na Escola Superior Pedagógica da Lunda-Norte,
na cidade do Dundo.
Referiu que a celebração de um convénio de
cooperação técnica entre o Ministério do Urbanismo e
Habitação e governos das províncias do Moxico,
Lunda-Norte e Lunda-Sul vai facilitar a requalificação
urbana e a regularização fundiária dos musseques.
Este acto sublinhou, vai permitir aos governos
provinciais e às administrações locais obter
informações que facilitam a compreensão sobre as
acções e actividades necessárias para regular a ocupação
dos terrenos de reserva do Estado.
O Ministério do Urbanismo e Habitação vai celebrar
com os governos das províncias do Moxico, LundaNorte e Lunda Sul um convénio de cooperação técnica
que visa a requalificação urbana e a regularização da reserva fundiária das principais cidades do Leste.
O seminário foi aberto pelo ministro do Urbanismo e
Habitação, Diakumpuna Sita José, na presença do vice
ministro do Território, Edeltrudes Costa, dos
governadores da Lunda-Sul, Cândida Narciso, da
Lunda-Norte, Ernesto Muangala e o vice-governador
do Moxico, Mário Salomão bem como directores
nacionais e provinciais das províncias do Leste de
Angola.

08.12.2 Prédios podem cair no
Huambo
O País 12 de Dezembro de 2008

O governador da Província do Huambo, Albino
Malungo, mostrou-se preocupado com a situação
calamitosa em que vivem os moradores dos prédios do
Palmeiras, FAPA – DAA e Anghotel. Todos eles
localizados na parte baixa da cidade, foram dados como
inaptos para habitação em Junho passado, pela
Comissão Técnica Nacional do Ministério das Obras
que cuida da qualidade dos edifícios públicos.
Albino Malungo mostrou tal preocupação aos
membros do seu executivo durante a 5ª Reunião
Ordinária do Governo da Província do Huambo.
Queda de chuvas, com forte intensidade de águas e
fortes ventos, acontecem todos os dias na região do
Planalto Central. Seguindo o raciocínio de um membro
do executivo local (que preferiu não se identificar), este
fenómeno da natureza preocupa ainda mais o
governador Albino Malungo, que pretende urgência na
solução do caso.

De acordo com o relatório apresentado pela Comissão
Técnica Nacional liderada pelo vice-ministro das Obras
Públicas, Joanes André, os moradores dos prédios
Palmeiras, FAPA - DAA e Anghotel, deveriam ser
desalojados das suas actuais habitações e realojados em
outro local no espaço de três meses, ou seja, em Setembro
passado.
A verdade é que volvidos seis meses, a situação mantém se inalterada. E, mais grave, os órgãos responsáveis pelo
"dossier"na província diziam estar de "mãos atadas" e
dependentes de ordens superiores, facto que levou o
governador Albino Malungo a "atacar" directamente o
problema e a decretar "carácter de urgência". O PAÍS
sabe de fonte segura que a situação já se arrasta há vários
anos e que só motivou maior preocupação ao executivo na altura liderado por António Paulo Kassoma - depois
da queda do prédio da Direcção Nacional de Investigação
Criminal (DNIC), em Luanda.
Ir dormir sem saber como será o amanhã
Os habitantes do Palmeiras, FAPADAA e Anghotel
vivem há anos um dilema que, talvez só encontre
semelhança com os filmes de terror à moda de
Hollywood. Este é real, o de ir para cama intranquilos,
perturbados e sem saber como será o acordar no dia
seguinte.
Quem chega ao prédio do Palmeiras, situado no bairro do
Comércio na zona da célebre estrada que sai da cidade do
Huambo em direcção a EN120, em direcção a Luanda,
passando pela comuna da Chipipa, Alto Hama e por aí a
fora, nota, "a olhos nus", a perigosidade que é habitar
nele. Arquitectonicamente moldado em forma de um
livro, o prédio possui uma forte e grave rachadura no sector que divide o edifício em dois. Os moradores (dada a
escassez habitacional todos os apartamentos ainda estão
habitados), num total de 60 famílias, contam histórias de
"cortar à faca" e que até o próprio Santanás é capaz de
fugir: "Há momentos que quando por aqui passam entre
três a cinco camiões em simultâneo, ou mesmo deforma
faseada, o Palmeiras estremece como se de um terramoto
se tratasse. Estamos habituados", afirma de maneira
tranquila Ana Maltide Mucacava, moradora do
apartamento H no sexto andar, o penúltimo do edifício.
A rua do Comércio é, na realidade, uma das mais
movimentadas da cidade do Huambo, onde o intenso
trânsito se verifica, muitas vezes, até a entrada da
madrugada. É uma via bastante utilizada pelos camionistas que partem da cidade em direcção a Luanda e
Bailundo pela EN-120. Segundo Ana Mucacava, entre
muitas histórias que se contam acerca do Palmeiras, a
mais emblemática está ligada ao farmacêutico que ela diz
chamar-se Lino, que teve de abandonar o seu
estabelecimento para sempre no início da década de 90
depois das portas da Farmácia ficarem trancadas, fruto de
um "tremelique" que se verificou minutos antes no
edifício.
Porém, a origem da grande rachadura que se verifica na
zona que divide Palmeiras "em dois" e que lhe dá o
formato de um livro, quase ninguém sabe. Mas Ana

Mucacava arrisca alguma coisa dizendo que "falam as
pessoas mais velhas da área, que o dono do prédio, que
já terá falecido, tentou derrubá-lo com dinamite, mas
foi mal sucedido e, desde esse dia, o prédio,
principalmente quando passam os camiões, estremece
muito. "
Ninguém arreda pé
À semelhança dos cidadãos que habitam o prédio do
Palmeira, os moradores dos edifícios FAPA – DAA e
Anghotel, mesmo sabendo do risco que as suas vidas
correm, não pretendem sair sem garantias seguras de
realojamento. “ A nossa inquietação reside no facto de
não termos paro onde irmos", diz com um semblante
carregado Henriquieta Augusta Mineke, habitante do
terceiro andar do antigo prédio dos militares da exforça aérea das FAPLA.
Quem entra quer num quer noutro edifício - o da
FAPA situado na célebre Rua 5, e o da Anghotel na
zona da baixa, entre os bairros São João e Académico dá de caras com um cenário que, sem exageros, lembra
o prédio da Tchetchenia na zona da Cidadela em
Luanda. Sem corrimãos do rés-do-chão ao terraço. O
lixo obstrui o acesso às escadas de emergência. Sem
energia da rede pública há já alguns anos, facto que dá
azo às famosas "puxadas" nos edifícios vizinhos que
beneficiam do abastecimento deste importante bem, os
moradores de ambos prédios estão dispostos a sair
"hoje mesmo", asseguram. Mas condicionam a sua
retirada a um realojamento condigno.
Bairro Cavongue é o destino
A degradação visível, a olhos nus, dos edifícios do
Palmeiras, Anghotel e FAPA - DAA, levou a que o
ministério das Obras Públicas projectasse a construção
de um bairro novo com 500 casas do tipo T3 para
realojar
as famílias que ainda habitam estes prédios.
Localizado no bairro Cavongue, sito na região que
circunda o aeroporto Albano Machado, as moradias
serão compostas de três dormitórios, uma sala comum,
cozinha e quarto de banho. As residências, de acordo
com uma fonte da Direcção Provincial das Obras
Públicas, serão erguidas num prazo recorde de 90 dias a
contar da data do início da empreitada, que, entretanto,
se encontra atrasa por razões financeira.

envolvidos no processo, irá, seguramente, clarificar a
situação do momento e assegurar uma tomada de
medidas excepcionais.

08.12.3 Usa mas não abusa
Agora 13 de Dezembro de 2008

Em 1 de Novembro passado, csv "mexeu" ao de leve na
problemática da habitação e da imobiliária, então numa
perspectiva acumulada à diminuição dos efeitos negativos
no trânsito rodoviário, através do fictício uso de
helicópteros. O engarrafamento visto de cima pelos proprietários ou usuários dos edifícios apontados aos céus,
de binóculos nas torres, qualquer coisa como três milhões
de dólares norte americanos por apartamento, comprados
enquanto o diabo esfrega um olho. Concluía-se que os
mercadores pertencem à estreita fasquia dos privilegiados
e que para a camada ou classe média angolana os preços
são proibitivos, nem valendo a pena sequer questionar as
hipóteses do cidadão de baixo rendimento.
Esse circunstancialismo aponta para a necessidade de
avançar sem tibiezas para a chamada habitação social,
para o milhão de casas em quatro anos. Coisa de sonho.
A 5 de Novembro, o Jornal de Angola informava que o
Presidente da República (PR) nomeara na véspera um
grupo de trabalho para elaborar um programa específico,
para satisfazer as necessidades de acesso à habitação da
grande maioria população, a custos acessíveis. Esse grupo
é coordenado pelo Ministro do Urbanismo e Habitação e
é composto por assessores e representantes de vários
Ministérios, integrando ainda o Primeiro-Ministro e o
Director do Gabinete de Reconstrução Nacional.
Além desse propósito - aumentar a oferta de habitação a
preço acessível - tem também como preocupação
contribuir para a definição das linhas mestras da
requalificação e desenvolvimento das cidades e vilas, ideia
já anteriormente anunciada de modo a que todas as áreas
urbanas e suburbanas tenham planos directores de
desenvolvimento, visando a satisfação das condições
mínimas, em termos de infra-estruturas e procura de
habitação.

Em entrevista recente à Rádio Huambo, o director
provincial do pelouro, Adolfo Morguier, afirmou que
esta foi a melhor maneira que "o Governo encontrou
para responder às necessidades habitacionais das
famI1ias que ainda vivem em zonas de risco".

Sublinha-se que em 12 de Outubro de 2006, por mera
coincidência, dias depois da problemática abordada em
csv de 2 de Setembro, foi saudada, em 21 de Outubro, a
criação pelo PR duma Comissão Multi-sectorial para
estudar questões do urbanismo e ambiente. Os seus componentes não teriam o peso dos deste novo grupo e
também se desconhece que conclusão a Comissão
apresentou até ao fixado termo do prazo 12 Maio de
2007...

O certo é que a construtora Norberto Odebrecht, a
quem a empreitada foi adjudicada directamente, ainda
não deu nenhum passo neste sentido, facto que
ninguém ligado à construtora no Huambo quis explicar.
Entretanto, a reunião técnica programada pelo
governador Albino Malungo, programada para a próxima semana e em que participarão todos os sectores

Que este novo grupo cumpra a sua missão como a
campanha do desarmamento diz ao "bom cidadão" - pois
peso não lhe falta, portanto, à dimensão dos objectivos
que se pretende sejam alcançados!
Luanda vem sendo considerada como o local onde o
imobiliário detém uma rentabilidade das mais elevadas do
mundo e o vento persiste em soprar a favor dos

promotores e investidores, mas contra os necessitados
de tecto. Essa taxa de rentabilidade chega a vinte por
cento ao ano, enquanto que, por exemplo, no Brasil
ronda os seis e, mesmo em Angola, nem o mercado
bancário ultrapassa os nove, para os depósitos.
Imperioso é atacar e eliminar os óbvios contrastes entre
o reduzidíssimo e afortunado número dos que podem e
os inúmeros angolanos que, pela sua pobreza, nem
sequer vislumbram a luz ao fundo do túnel, não
descortinam a porta de entrada do seu chimbeko,
aproximam-se e apenas ficam a olhar a maqueta do
prédio de apartuxos ou da vivenda do outro. Venha de
lá esse milhão de casas. Coisa de sonho, agora, coisa de
verdade, em futuro próximo.
Imperioso é também impedir que a construção desses
luxuosos edifícios corte o trânsito em vias publicas,
arbitrariamente a torto e a direito, que se apropria do
sossego e do repouso do pacato vizinho, que não o
deixou cubar, antes das primeiras horas da madrugada.
As torres são bem visíveis, a fiscalização não deve ser
complicada…

Além do seu respaldo legal no ordenamento em vigor
(Lei das Terras e o seu Regulamento), o Projecto Terra
vem promovendo experiências piloto em matéria de
gestão de recursos naturais e actualização cadastral, o que
propiciará o almejado ambiente propício aos negócios,
conforme revelou o italiano Paolo Groppo, da FAO.
Em Benguela, o Sr. Groppo chamou atenção para a
complexidade inerente à abordagem sobre a terra, que
não se trata apenas de um bem económico mas tem sobretudo a ver com a identidade, herança, cultura, história
e ambiente dos povos.
"Por essa razão, é necessário um tratamento especial e
diferenciado com relação às outras mercadorias"defendeu
o especialista da FAO que esteve a trabalhar esta semana
em terras de Ombaka.
De acordo com Paolo Groppo, um exemplo claro é que a
Itália precisou de 50 anos para resolver as problemáticas
relacionadas com o tema fundiário, estando as suas
funções para lá de questões que se prendem com a prática
económica.

08.12.4 Projecto terra esteve em
balanço em Benguela

"Facilmente se percebem as dificuldades para um país em
paz há apenas seis anos, é difícil, precisa tempo, e é necessário o esforço de todos os parceiros", frisou.

Surgido de acções que beneficiaram pequenas
comunidades, o Projecto-Terra conta com um apoio da
União Europeia (UE) e está voltado à administração e
gestão de terras nas províncias de Benguela, Huambo e
Huíla, no que marcará o lançamento das bases para um
ambiente favorável aos negócios entre o Estado e o
sector privado.

Conforme a realidade de cada província, o projecto está
direccionado à posse e delimitação de terras na província
da Huíla, estando a gestão de recursos naturais como uma
experiência piloto presente nas três regiões beneficiárias.
Em parceria com a Direcção Provincial da Agricultura de
Benguela, pretende-se apostar no cadastro de terras no
vale agrícola do Cavaco, hoje, como se sabe, à beira do
fim por falta de água.

Angolense 13 a 20 de Dezembro de 2008

A Agência das Nações Unidas para a Agricultura e
Alimentação (FAO), junto com seus parceiros
nacionais, as Direcções Provinciais da Agricultura
(DPAs), Direcções Provinciais do Urbanismo e
Ambiente (DPUAs) e o Instituto Angolano de Geografia e Cadastro (I GCA), estão a trabalhar para reforçar
as capacidades provinciais e municipais em temas como
a regularização fundiária, técnicas cadastrais, conhecimento detalhado do conteúdo da Lei de Terra entre
outros.
O Projecto Terra, iniciado em Setembro de 2006 e que
se vai prolongar Agosto de 2009, tem vindo a estimular
as parcerias para realização das actividades já referidas,
não apenas com seus parceiros governamentais, mas
também com várias organizações da Sociedade Civil
visando estimular, sobretudo, o diálogo entre todos
com relação ao tema terra.
Uma melhor segurança da posse de terra, através dos
títulos (concessões para privados e reconhecimento de
direitos costumeiros para as comunidades) são os
passos iniciais necessários para garantir a segurança e
criar um ambiente de diálogo e parcerias favoráveis aos
investimentos no sector rural.

Segundo Groppo, o trabalho comum nas três províncias
foi de reforço das capacidades institucionais, mormente
no que toca à formação em matéria de sistema de
informação geográfica.
"As comunidades devem ter posse reconhecida ao abrigo
da lei, isto é inquestionável, mas devemos ter em mente
que o título emitido não é suficiente, pelo que o processo
de desenvolvimento económico prossegue no âmbito do
que chamamos de diálogo de concertação de interesses",
concluiu o funcionário da FAO.
Vasco Catala, o Oficial Nacional do Programa Terra da
FAO em Angola, fez um balanço positivo da jornada de
trabalho que decorreu em Benguela no âmbito da qual foi
realizado um balanço das actividades desde 2007 e
preparadas as bases do programa de trabalho das três
províncias para o ano de 2009.
Vários técnicos do Governo foram formados e a partir do
êxito das capacitações espera-se dar sustentabilidade às
actividades relacionadas com a gestão fundiária no futuro.
Com base na realidade da Huíla, Marianna Bicchieri,
responsável do projecto (antena) naquela província, disse

que as comunidades têm um grande interesse em ver
legalizadas as suas terras, o que lhes garante uma certa
segurança.
"Desta forma, as comunidades não terão de ceder ou
de abandonar suas áreas à procura de outros locais para
as suas actividades. A prova disto é que cada vez mais
as comunidades estão procurando o Governo para pedir a legalização de suas terras", notou Bicchieri.

08.12.5 Terras à Saque

Semanário Factual 13 a 20 de Dezembro de 2008

Insistentes denúncias chegadas às autoridades centrais
dão conta que aumentaram nos últimos tempos as
situações ilícitas de alienação de terras que constituem
património fundiário do Estado angolano. Segundo um
documento deste ministério, a que o Semanário
Angolense teve acesso, estão envolvidos em tais actos
diversos governadores provinciais, administradores
municipais, comunais e respectivos adjuntos, cujas
identidades não foram, porém, reveladas.
Na descrição do que está a suceder, uma fonte deste
jornal prefere usar as expressões «pilhagem» e «saque».
Segundo ela, é «um eufemismo qualificar uma situação
de saque como simples alienação de património do
Estado».
«Estamos diante de casos de autêntica pilhagem das
terras deste país», sublinhou, «a que se entregaram,
vorazmente, diversos cidadãos, muitos deles com
elevadas responsabilidades no aparelho do Estado.»
Está suficientemente verificado que actos do género
sofreram um incremento cujo clímax coincidiu,
curiosamente, com a fase de constituição do novo
Governo saído das eleições realizadas em Setembro
último. Este facto concreto pode indiciar, em princípio,
que tais «amigos do alheio» terão procurado tirar o
máximo proveito de uma fase, supostamente
caracterizada por um menor controlo das instituições
do Estado, que mediaria o fim de uma legislatura e o
início de outra.
Mas, afinal, nem todo o mundo esteve a dormitar à espera que a poeira assente e a nova república arranque.
Pelo menos é o caso da ministra da Justiça,
Guilhermina Prata, que com os titulares da Administração do Território e do Urbanismo e Habitação formam
uma comissão que tem a incumbência de zelar pelas
questões do património fundiário e imobiliário.
Diante das denúncias, a ministra da Justiça tratou de
agir. Mal terminara a primeira semana do mês de
Outubro passado, na qualidade de ministra em
exercício da Administração do Território (por ausência
de Virgílio Fontes Pereira, o titular da pasta),
Guilhermina Prata exarou um despacho determinando
que os serviços de Inspecção-Geral da Administração
do Território e organismos afins levem a cabo

inquéritos e sindicâncias em alguns governos provinciais e
administrações municipais com vista ao apuramento das
denúncias chegadas às autoridades centrais.
Na referida circular, em que Guilhermina Prata lembra
que os actos de alienação do património do Estado
constituem crime de peculato previsto e punido pela
legislação em vigor no país, ela instava os governadores
provinciais, administradores provinciais e comunais que
tenham incorrido em tais actos a reporem a legalidade,
sem prejuízo da responsabilidade disciplinar, civil e
criminal que os casos suscitarem. ~

08.12.6 Aníbal Rocha apanhado?
Semanário Angolense 13 a 20 de Dezembro de 2008

Alguns dos actos praticados pelo Governo da Província
de Cabinda, e particularmente pelo seu titular, Aníbal
Rocha, não estão em conformidade com o que a Lei de
Terras estabelece, podendo, eventualmente, cair no
escopo das gravosas irregularidades em matéria de administração do património fundiário de que são acusados
alguns agentes da administração local do Estado.
Neste momento, o Semanário Angolense desconhece se a
«edilidade» cabindense terá sido abrangida por alguma das
sindicâncias ou inquéritos que as autoridades centrais
prevêem executar em algumas províncias, mas casos
chegados ao conhecimento do jornal colocam Aníbal
Rocha e alguns dos seus colaboradores em clara situação
de inobservância da Lei de Terras.
Com efeito, só no presente ano o Governo da Província
de Cabinda fechou contratos com uma única entidade, a
quem concedeu dois lotes de terreno, totalizando ambos
uma área de 111.865.000 m2. Trata-se, nomeadamente, de
uma dita Organizações Ulembi, Lda., empresa que se
presume ser propriedade de um cidadão de nacionalidade
portuguesa, Jorge Falé Cipriano, em nome do qual foram
rubricados contratos de constituição de direito de
superfície.
Com uma área total de 111.785.000 m2 (equivalentes a
11.178,5 hectares), o primeiro lote concedido localiza-se
na comuna de Massabi, município de Cacongo, e
destinar-se-á à realização de um investimento privado
traduzido na construção de uma Vila Turística. Nos
restantes 80.000 m2 (8 hectares) que constituem o
segundo lote, localizado na aldeia de Tchibido no
Município de Cabinda, Jorge Falé Cipriano, por via da
Ulembi, compromete-se a edificar e desenvolver um estaleiro industrial.
O que parece simples, nem por isso é, quando analisado à
luz da legislação vigente. Para começo de conversa, em
pelo menos um desses contratos que efectuou com Jorge
Falé Cipriano, o Governo de Cabinda ultrapassou à
direita o Conselho de Ministros em matéria de
competência para autorizar as concessões.
Com efeito, segundo estabelece a Lei de Terras (artigo
66°), relativamente aos lotes de terrenos localizados em

Massabi (que se estendem por mais de 10.000 hectares),
competiria exclusivamente ao Conselho de Ministros
proceder à autorização da concessão. É, com efeito, a
única entidade com poder para autorizar a transmissão
ou a constituição de direitos fundiários sobre terrenos
rurais superiores a 10.000 hectares; já que esse tipo de
terrenos, quando objecto de contrato de concessão,
não pode ser inferior a dois hectares nem superior a
10.000 hectares.

outros, Amadeu Maurício, governador do BNA.

Aníbal Rocha e pares terse-ão esquecido (deliberadamente?) que, relativamente aos terrenos integrados na
sua circunscrição territorial, o Governo Provincial de
Cabinda apenas tem competência para autorizar a
transmissão ou a constituição de direitos fundiários
sobre terrenos rurais, agrários ou florestais, de área
igual ou inferior a 1000 hectares.
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Quer isto dizer que o Governo da Província de
Cabinda apenas estava habilitado a autorizar a
concessão do terreno menor, na aldeia de Tchibido, e
nunca a de Massabi.
Além deste evidente desrespeito ao que está estabelecido na Lei de Terras, recaem sobre Aníbal Rocha e
pares outro tipo de suspeitas de cometimento de
irregularidades na transacção destes terrenos que não
são de somenos.
Em primeiro lugar, está a ser questionada a primazia
dada às Organizações Ulembi, uma empresa cujo
proprietário é um cidadão estrangeiro, em detrimento
de inúmeros cidadãos nacionais aos quais tem sido
simplesmente vedada qualquer solicitação de obtenção
de terrenos.

08.12.7 Dinheiro para o milhão de
casas virá da China
Semanário Angolense 13 a 20 de Dezembro de 2008

A os mais de 12 biliões emprestados pela China nos últimos cinco, Angola deverá acrescentar qualquer coisa
como mais um bilião, soube o Semanário Angolense
junto de boa fonte.
O acordo final para este empréstimo será finalizado na
próxima semana, durante uma visita que o Presidente
José
Eduardo dos Santos efectuara àquele país.
Parte deste dinheiro será o principal suporte para o
programa de construção de 1 milhão de casas
anunciado em mais de uma ocasião pelo próprio
Presidente.
A negociação deste empréstimo foi liderada até
Setembro por Manuel Vicente e José Pedro de Morais,
ao tempo ministro das Finanças.
Manuel Vicente viria a concluir a negociação do novo
empréstimo com uma equipa de que faziam parte, entre

Na viagem à China o PR deverá levar, além da imprensa
estatal, jornalistas do O País, o único órgão de imprensa
privado convidado.

08.12.8 Família despejada ao relento
na praia do Bispo
As 12 horas desta quarta-feira, a família de António
Manuel Pascoal, moradores na zona da Praia do Bispo, na
chamadas «zona dos becos», Casa 36, viu-se surpreendida
com a chegada em casa de três agentes da Polícia
Nacional e mais um funcionário de diligência que exibiu
um documento proveniente da 3ª Secção da Sala do Civil
e Administrativo do Tribunal Provincial de Luanda, que
determinava que os mesmos deveriam abandonar a casa.
Longe de pensar que se tratava de mais dos muitos casos
de despejo administrativo, que se registam por Luanda, da
apreensão á confirmação de que o pior estaria por
acontecer, foi apenas um pequeno passo, sobretudo a
partir do momento em que, além dos três agentes
armados e o oficial de diligência do tribunal, se
aperceberam da presença de um camião, com homens
preparados para a mudança, a todos os títulos
compulsiva.
Bem vistas as coisas, a família estava, afinal, diante
daquelas situações onde nem sempre vale a razão, mas
sim o poder. Após mais de 30 anos a viver naquele
espaço, o desespero e a revolta tomou conta de todos os
membros da família. E, de acordo com o último
parágrafo do mandado do tribunal, pouco nada havia a
fazer. O mesmo documento determinava que «se for
necessário, o requerente porá á disposição do executor os
meios necessários para a remoção, transporte e depósito
dos móveis e objectos que forem encontrados».
Quando se esperava por uma hipótese de negociação
entre as partes, para encontrar-se um meio-termo, os
homens não se fizeram esperar e tão logo arrombaram a
porta, iniciaram um processo de remoção dos bens
daquela família para fora da casa.
Segundo os moradores, as coisas poderiam ter sido pior,
caso António, o chefe da família, não aparecesse naquele
momento e colocasse alguma ordem em tudo o que se
assistia naquele momento.
Ponderadamente, ao que disse, conseguiu convencer as
autoridades, no sentido de, ao menos, deixarem as coisas
no quintal da casa, onde, desde quarta-feira, passam a
noite ao relento, por não terem para onde ir. Ele e os
restantes nove membros da sua família.
A casa em litígio, tal como se pode constatar no terreno, é
um conjunto de quatro anexos no quintal, em torno de
uma casa-mãe. A situação não foi de todo de espantar, tal
como relata o até então ocupante do anexo em causa,

agora ao relento, António Pascoal.
Tinha consciência do que se estava a passar, pois sabe
que se trata de um caso que se arrasta desde os
princípios dos anos 90, que envolve ele e uma tal de
Filomena Muila Pioca, suposta afilhada do antigo
proprietário da casa, o cidadão angolano, entretanto
falecido em Novembro deste ano, Carlos Quintas
Gouveia.
António Pascoal reconhece que a casa principal
pertencia ao tal de Carlos Gouveia, suposto padrinho
de pessoa que agora reclamava a titularidade da casa
como, que, por razões de saúde, teve que se ausentar
do país, e que, alegadamente, segundo versão de Muila
Pioca, ter-lhe-á solicitado que cuidasse da casa, ainda na
segunda metade dos anos setenta.
Salientou que os anexos eram independentes da casa
maior, embora partilhem o mesmo quintal, tendo sido
ele o primeiro morador entre os vizinhos, isto é, desde
1975, sendo que Gouveia só mais tarde apareceu.
No início dos anos 90, quando o Governo decretou o
confisco de imóveis, António não vacilou e tomou
procedimentos, de forma a passar a ser inquilino da
Junta da Habitação.
Ou seja, pagava a sua renda com regularidade, mas não
tardou muito tempo para tomar conhecimento de que
Filomena Pioca estaria a fazer de marches no sentido
de se passar para si, além de da casa do padrinho, os
demais anexos, sem a prévia autorização para tal.
António, visivelmente agastado com a situação,
considera que Pioca usou de todos os artifícios, com
ajuda perniciosa de funcionários seniores da Junta de
Habitação, na altura já habituados em negociatas pouco
transparentes, para levar avente os seus propósitos.
Ele aponta, por exemplo, o dedo à pessoa do então da
Junta da Habitação, Tiago Ribeiro, hoje a exercer a
actividade
de advocacia, mandatário de Filomena Pioca. De
Ribeiro, António Pascoal, o chefe da família despejada,
diz ser uma pessoa manhosa, um «cérebro» nestas
coisas de «uso de documentos falsos». Além deste,
conta, avia ainda um tal de Tumba, então funcionário
administrativo da mesma instituição, no entanto já
falecido, que se encarregava de passar a certificação de
venda de imóveis.
Tal como conta, foi por intermédio dessas duas figuras,
com algum peso na Junta, que a referida senhora, que
reivindica os direitos de posse da casa, conseguiu passar
a casa em seu nome, não se sabendo muito bem a troco
de que favores. Acrescenta ainda que muitos dos
funcionários da Junta da Habitação tinham
conhecimento que aquela situação não passava de uma
trampa, mas que nada podiam fazer.
É que tanto o tal de advogado Ribeiro, como o seu
antigo seu aliado, o já falecido Tumba, nem sequer se

deram ao trabalho de se deslocarem ao local, no sentido
de efectuarem as medições da casa e certificarem-se quem
eram, na realidade, os vizinhos.
Alguns moradores presentes garantir que os mesmos
serviram-se apenas da matriz e executaram o projecto,
como se a casa fosse única. Os moradores ainda reagiram
junto da própria Junta da Habitação, mas o caso acabou
por ficar pendente, tendo que Pioca se viu conferida de
plenos poderes e foi notificando os ocupantes dos
anexos, um de cada vez.
Recordam, por exemplo, que «tivemos um vizinho que
acabou por ficar fora de casa durante seis meses».
Lembram que, neste caso, o despejo foi executado sem a
ordem do tribunal. Contam que Pioco se dirigiu ao anexo
do tal vizinho, acompanhada de polícias e do advogado
Tiago Ribeiro e desalojou o mesmo, sem apelo, nem
agravo.
O morador do referido anexo, insatisfeito com a situação,
recorreu e usando de procedimentos legais, conseguiu
reaver o seu espaço. «Por me ter empenhado no caso do
meu vizinho, passei a ser a pessoa mais detestada da
senhora Filomena entre a vizinhança», considera António
Pascoal. Desde aquela data, realça, a senhora não parou
de fazer das suas, para vê-lo fora de casa que ocupava,
desde 1975.
Neste momento, Pascoal não tem como provar, diante da
justiça, os seus argumentos, mesmo apresentando cópias
de documentos que o dão como legítimo inquilino da
casa, uma vez que os originais desapareceram
misteriosamente, tanto no banco, como na Junta da
Habitação.
Este caso terá seguimento neste jornal, por se tratar de
uma daquelas situações que parecem confirmar a
existência de um gato com o rabo de fora, sobretudo pelo
facto de não ter sido observado os dez dias consagrados
pela Lei para esses casos de despejos, com vista a dar
tempo ao recurso da família visada ou mesmo de
preparação para mudança.
Mas não foi o que aconteceu, visto que António Pascoal
recebeu o mandado do Tribunal Provincial de Luanda no
dia nove e, para espanto de tudo e todos, no dia seguinte
vieram realizar o despejo, o que conforma, para já, uma
arbitrariedade.

08.12.9 Padre Católico vai pleitear
terrenos nas barras do tribunal
Folha 8 13 de Dezembro de 2008

Os benguelenses têm acompanhado, desde o dia 12, com
cepticismo, o evoluir do julgamento que envolve o
cidadão Artur Fernandes e o padre da igreja Católica,
Matondo Kifinamen Herman, após queixa do primeiro,
sobre a alegada apropriação ilícita, do servo do Senhor de
um terreno de 32 hectares, localizado na privilegiada e
cobiçada zona da Graça.

O conflito remonta o ano de 2003 e o queixoso
argumenta ter havido falsificação, abuso de confiança e
outros quejandos por parte do acusado que, ao longo
dos tempos, se teria negado a uma solução negociada e
amigável.
"Ele chegou a desrespeitar as autoridades, não
comparecendo a muitas das notificações", disse ao F8,
M. António, familiar de Artur Fernandes,
acrescentando que isso pode configurar "crimes de
desobediência à autoridade, reincidência, danos
materiais e falsificação de documentos".
O F8 tentou contactar o padre sem sucesso, mas uma
pessoa sua amiga acredita estar "o padre Matondo, uma
pessoa honesta e boa, devota a vida religiosa e aos seus
fiéis a ser alvo de uma cabala e difamação, visando
denegrir a sua imagem e reputação", porquanto tudo
aconteceu numa altura em que o mesmo era pároco da
Igreja da Nossa Senhora da Graça.

Benguela, Manuel Francisco. O primeiro por
supostamente ter prestado falsas declarações e o segundo
por alegada sonegação de informações úteis a justiça.
Esta é a primeira vez na história das terras das Acácias
Rubras que um padre é levado as barras do tribunal,
acusado por alegados crimes de apropriação e posse ilícita
de terreno, abuso de confiança e falsos documentos.
Agora tudo está nas mãos do digno representante do
Ministério Público e do juiz de direito, Domingos Pedro,
para com a imparcialidade, justiça e independência puder
avaliar e pesar os argumentos das partes, para "em nome
da Lei e do Povo" ser feita justiça.

08.12.10 BPC vai financiar
construção de pequenas cidades
satélites
Jornal de Angola 16 de Dezembro de 2008

O terreno em causa, segundo o acusado, está sob
dependência da igreja por cedência do falecido
treinador de futebol, Carlos Alhinho, que, em vida, foi
devoto católico e fê-lo através de uma procuração, que
exibe.
A causa da discórdia desta parcela contígua a paróquia
estará relacionada com a sua zona habitacional e
agrícola, pois com a febre do imobiliário e o aproximar
do CAN, muitos empreendimentos podem nascer neste
local, que é dos ais seguros da cidade.

O Banco de Poupança e Crédito (BPC) pode garantir o
financiamento de construção de pequenas cidades satélite,
com 500 mil casas de média e baixa renda, em estrutura
metálica, a ser desenvolvido pela empresa angolana
MNR-Investimentos, em parceria com consórcios da
China, apurou o "JA". De acordo com Paixão Júnior,
Presidente do Conselho de Administração do BPC, que
prestou a informação, no último fim-de-semana, durante
a apresentação dos projectos, o banco ainda não sabe ao
certo a dimensão total do financiamento a conceder.

No entanto fontes policiais contactadas asseguram
haver uma discrepância nos documentos apresentados,
relacionados com a titularidade do mesmo, tendo
descartado a hipótese, de alguma vez, o mesmo
pertencer a Alhinho. "O falecido Alhinho poderia ter a
intenção de o adquirir, mas não chegou a concretizar ao
nível da Conservatória do Registo Predial", garantiu ao
F8 a fonte policial, "logo ele nunca poderia dar uma
coisa que não lhe pertence e a agravante é de o padre
nunca se ter interessado em saber da real situação da
parcela, junto das entidades competentes".

Mas garantiu que, no quadro das suas disponibilidades, a
instituição dá o apoio financeiro ao projecto. A MNRInvestimentos, empresa de: Direito angolano, em parceria
com um consórcio da China, tem já criada as condições
técnicas e tecnológicas para construir, em Angola, dentro
de um período de dois anos e oito meses, cerca de 500
mil casas sociais de baixa e média renda, em estrutura
metálica, disse o director de comunicação e marketing,
Marco de Jesus Moreira.

Consta dos arquivos da Conservatória Predial, o registo
em nome de Moisés Teixeira, cidadão português que
abandonou o país em 1975, tendo por consequência o
Estado confiscado o património, logo não pode colher
os argumentos, para as autoridades a tese do padre
Matondo Herman. "Nós acreditamos que o carácter do
padre não tem ajudado muito a uma solução a
contendo, pois muitos populares nas redondezas se
queixam das suas atitudes, muitas vezes rudes",
denunciou ao F8 Luzia Manuel, acrescentando que, "
em 2004, o padre se envolveu numa maka de terrenos
com seis cidadãos, cujo processo decorre os seus
trâmites na Direcção Provincial de Investigação
Criminal, por alegados prejuízos nas suas terras".
Agora, no processo em julgamento, foram arrolados o
actual director provincial da Agricultura Abrantes
Carlos Sequesseque e o administrador municipal de

A responsável da empresa acrescentou que a iniciativa é
uma resposta ao desafio lançado recentemente pelo
Presidente da República, José Eduardo dos Santos, de
construir em Angola um milhão de casas, em quatro anos.
a projecto, consubstanciado em pequenas cidades
satélites, contempla entre 100 e 300 edificios de 85 a 100
metros quadrados, de quatro andares, com 16
apartamentos cada, devendo albergar mais de 5.000
famílias, com jardim de infância, supermercado, escolas
de dois a quatro andares, centro comunitário, entre outras
infra-estruturas.
Como forma de garantir a sustentabilidade do projecto,
os responsáveis da MNR- Investimentos estiveram
recentemente na República Popular da China, onde
celebraram contratos com algumas companhias daquele
país especializadas em construção de estruturas metálicas.
As parcerias estabeleci das na China englobam o porto de

Xangai, devendo a partir daquela cidade serem
enviados mensalmente cinco navios com cerca de 50
mil toneladas de materiais diversos, indispensáveis ao
desenvolvimento do trabalho que se pretende desenvolver em Angola Na Cidade Universitária, que está
a ser erguida no Kilamba Kiaxi, a empresa MNRInvestimentos, em parceria com a EFES, tem
adjudicada a construção de 67 edificios, de cinco
andares, de um total de 230, em estrutura metálica.

08.12.11 Ordenar a capital
Novo Jornal 19 De Dezembro de 2008

LUANDA AMEAÇA tornar-se maior do que a capacidade de a gerir. Num momento em que as estratégias de desenvolvimento são colocadas em cima da
mesa, arquitectos, urbanistas, demógrafos, sociólogos e
outros sectores da sociedade começam a pressionar
para que Luanda tenha, de uma vez por todas, um
Plano Director que estabeleça regras claras sobre o uso
dos solos e o que deve estar em que lugar.
Sem linha temporal para delinear este instrumento que
tem força de lei, o Instituto Provincial de Gestão
Urbana de Luanda rege a sua actuação por um Plano de
Gestão de Crescimento, que foi feito em 2000 e está
actualmente a sofrer uma actualização abrangente. Um
documento importante que, na prática, é assumido
como Plano Director de Luanda, mas cuja formulação,
objectivo e força anda ainda longe do tão esperado
PDL.
Enquanto se aguarda neste compasso, os avisos vão
sendo lançados: é preciso não sobrepor o factor
económico ao social e ambiental, é urgente respeitar
factores antropológicos e culturais, orientar toda a
estratégia de ordenamento territorial tendo em conta
que ele deve servir pessoas, contribuindo para melhorar
as condições de vida e a habitabilidade das suas.
Casas e espaços.
Por outro lado, é altura de começar a olhar para os
bairros e municípios de Luanda que necessitam de
intervenções
de
grande
profundidade.
Independentemente de que plano ou de que estratégia
está em cima da mesa ou em aplicação, é bastante mais
importante resolver, de uma vez por todas, os
problemas de saneamento e ordenamento que os habitantes daquelas zonas da cidade sentem.

Alberto, disse à ANGOP que esta foi a estratégia
encontrada para facilitar o acesso a residências para os
jovens, enquanto aguarda que o Governo da Província de
Luanda (GPL) ceda espaços para implantação do projecto
Bairros Sociais para a Juventude (BSJ).
"Gostaria de tranquilizar os jovens de que estamos a
aderir a outros projectos. Até Julho do próximo ano vão
nos fornecer pelo menos 400 casas em Luanda", frisou
Yaba Alberto disse que o número de casas ainda é inferior
à procura. Por isso, estabeleceu o sorteio como critério na
fase de aprovação dos processos para entrega das
residências.
O vice-ministro garantiu que o Ministério vai continuar a
trabalhar no sentido de incluir os jovens em outros
projectos habitacionais, como o programa de construção
de um milhão de habitações sociais até2012.
O projecto BSJ é de âmbito nacional e conta com a
parceria dos governos provinciais, que vão identificar os
terrenos, e do Banco de Poupança e Crédito (BPC), que já
disponibilizou 50 milhões de dólares para o efeito.
De acordo com o programa, numa primeira fase vão ser
construídas duas mil habitações, uma média de 100 por
província. Os beneficiários são jovens dos 23 aos 35 anos.
As moradias do tipo T3 vão custar 30 mil dólares, a serem
pagos num prazo de 15 a 20 anos com juros bonificados.

12.13 Construção de casas em
marcha
Jornal de Angola 19 de Dezembro de 2008

O vice-ministro dó Urbanismo e Habitação, José Ferreira,
disse ontem, no Lubango, que 25.000 novas casas de
média e baixa renda vão ser construídas, a partir de 2009,
na província da Huíla, no quadro do Programa do
Governo de Oferta de Habitações.
O vice-ministro revelou que o programa está orçado em
mais de 200 mil milhões de kwanzas, tendo informado
que, numa primeira fase, são construídas, na cidade do
Lubango, mais 2.000 casas, 1.000 na Matala e Chibia,
cujas áreas já foram identificadas pelo Governo Provincial
da Huíla.

08.12.12 Primeiras casas para
jovens.

José Ferreira disse que o Governo está em fase de
negociações com empresas nacionais e estrangeiras de
construção civil, para definir os acordos e mecanismos
contratuais para o arranque das obras. Adiantou que o
Instituto de Geodesia e Cartografia de Angola (IGCA)
está a fazer o levantamento dos talhões, para posteriores
trabalhos de nivelamento e distribuição das áreas.

Os jovens da capital de Luanda vão beneficiar, a partir
de Julho de 2009, de moradias sociais, construídas pelo
Governo no âmbito do projecto Bairros Sociais da
Juventude. Numa primeira fase, estão previstas a
entrega das primeiras 400 moradias.
O vice-ministro da Juventude e Desportos, Yaba

O governante informou que as áreas urbanizadas vão ter,
também, parques industriais, infra-estruturas desportivas,
supermercados, escolas e unidades hospitalares. José
Ferreira anunciou que, em Janeiro, o Governo vai realizar
o acto oficial para o arranque das obras na cidade do
Lubango.

Jornal de Angola 19 de Dezembro de 2008

José Ferreira, que se mostrou satisfeito com as reservas
fundiárias do Lubango e da Matala, atendendo ao seu
espaço e localização, disse que o Governo vai estudar
formas de estender os projectos habitacionais às outras
áreas da província.
" A intenção é de construirmos casas em todas as
localidades do país, para que a população tenha
habitação própria e uma vida condigna", referiu. O
governante terminou ontem uma visita de dois dias à
Huíla, onde manteve um encontro com o governador
Isaac dos Anjos, tendo visitado as reservas fundiárias
do Lubango, Humpata e Matala.
O vice-ministro do Urbanismo e Habitação manteve,
igualmente, um encontro com administradores
municipais da província da Huíla para apresentar o
"Programa de Capacitação Municipal".
A província da Huíla está a registar um crescimento
significativo em todos os sectores de actividade, sobre a
agricultura.

08.12.14 Não existe um plano
Director de Luanda
Novo Jornal 19 de Dezembro de 2008

"LUANDA NÃO tem instrumentos de gestão urbana".
Afirmação taxativa de António Gameiro, Bastonário da
Ordem dos Arquitectos. Para o também arquitecto, o
Plano de Gestão de Crescimento de Luanda (PGCL),
que foi aprovado em 2000, "não substitui um plano director", embora funcione como tal, dada a "ausência de
planos directores municipais". Segundo avança, "o
PGCL está a ser actualizado de acordo com as novas
dinâmicas demo gráficas e com as novas tendências de
expansão da cidade". Em "Janeiro, o novo plano deverá
ser divulgado", aponta.
Também a arquitecta Ângela Mingas aponta que,
"como está definido", o PGCL não tem "a expressão
real do que é um plano director". Uma lacuna que
considera "urgente" colmatar: "As intervenções a nível
urbano que estão a ser feitas estão a promover o lado
negativo da urbanidade. Temos problemas muito
graves de implosão urbana, franjeamento, degradação,
desenquadramento, entre outros. Não é possível em
fase de desenvolvimento urbano não ter orientações
preliminares."
Em Outubro deste ano, José Eduardo dos Santos
marcou o Dia Mundial do Habitat com o anúncio que
o programa do governo previa o apoio à realização de
planos directores municipais em todo pais, como forma
de um melhor ordenamento do território e definir estratégias para a rede urbana sob o ponto de vista
económico e social e interacção com os sectores
agrícola, de serviços, industrial, turística, logística e de
infra-estruturas portuárias, aeroportuárias, entre outras.
Esta intenção, diz Ângela Mingas, "foi um bálsamo".
"Existirão, neste momento em elaboração, nove planos

directores municipais que irão integrar o plano director
provincial. Isto por si só já é positivo", afirma. A também
coordenadora do departamento de arquitectura da
Universidade Lusíada de Angola afirma que "havendo
recursos do Orçamento Geral do Estado previstos para a
realização dos PDM's, já não há motivos para não se fazerem as coisas como deve ser". António Gameiro, por seu
lado, defende que Luanda deve ter um plano director
"especial", previsto na Lei de Ordenamento de Território,
que se chama plano director das grandes cidades. "Esse
não é um PDM normal", explica, "partindo do princípio
que os municípios de Luanda têm características totalmente diferentes das dos municípios do interior”, No
entanto, defende a necessidade de "haver uma orientação
estrutural a nível central sobre os termos de referência,
para os municípios saberem quais as linhas que têm que
seguir",
Projectos de requalificação
HÁ, PELO MENOS, três projectos de requalificação
previstos para Luanda: Cazenga, Sambizanga e Marginal
de Luanda. Não são planos directores, mas que prevêem
mudanças substantivas nas áreas onde serão implantados.
Se uns temem que sejam ilhas sem conexão com o
entorno, outros pensam que é uma oportunidade única
para requalificar os bairros e dar melhores condições de
vida às populações que neles residem.
MARGINAL: o projecto quer dar uma nova cara ao
principal cartão-postal de Luanda. Mais faixas de rodagem
e criação de espaços verdes, de comércio e lazer, está
entre os objectivos do projecto. SAMBIZANGA: será
formado por condomínios de alta, média e baixa renda.
Prevê ainda a construção de espaços verdes, escolas,
hospitais, postos policiais, mercados e um museu.
Compreende a sede do município, que inclui os bairros
Santa Rosa, Lixeira e Havemos de Voltar.
BAIRRO OPERÁRIO: todo o bairro, num perímetro
inferior ao da comuna, será requalificado.
Os edifícios antigos serão requalificados e novas
construções surgirão, entre escolas, hospitais, espaços
verdes e de fazer. Algumas vias vão ser prolongadas.
CAZENGA: anunciado por José Eduardo dos Santos, o
projecto prevê a requalificação de todo o município. Uma
comissão liderada por Aguinaldo Jaime está a trabalhar no
sentido de captar recursos para levar o projecto a bom
porto. .
Nova cidade de Luanda
AS ESPECULAÇÕES sobre a construção, do nada, de
uma nova cidade de Luanda é especulação, diz o
8astonário da Ordem dos Arquitectos. A "nova" Luanda
deverá ser construída em torno de pólos já existentes, e
outros que poderão ser criados na área de
desenvolvimento já delimitada pelo governo para esse
efeito.
António Gameiro admite que "há muitos planos sobre

Luanda", mas que "não há nada de oficial que diga que
a cidade vai ser construída de raiz". Como explica o
arquitecto, "a urbe vai crescer em torno de determinados pólos como Viana ou o Zango, cuja filosofia
base é tornar-se num Local onde vivam as pessoas que
possam trabalhar na zona económica". Ao mesmo
tempo, avança, "o novo aeroporto e a auto-estrada circular vão criar áreas de desenvolvimento adjacentes".
Este é, para Gameiro, o caminho certo: da nova cidade
de Luanda não pode criar apenas uma nova
centralidade, tem que ser um conjunto de pólos de
atracção (vai-se desenvolver de forma radial), para
descongestionar o centro". "Temos hoje movimentos
pendulares que de dia se deslocam para a baixa, e de
noite saem de Lá, tornando Luanda uma cidade
completamente desequilibrada", nota.
O bastonário aponta o modelo da urbanização de
Luanda Sul como "o futuro". No entanto, ressalva que
"devia ser da responsabilidade do Estado infra
estruturar as áreas a ser urbanizadas", ainda que admita
que o mesmo "não tem, do ponto de vista técnico,
capacidade para tal". António Gameiro avança que
"com o novo programa habitacional do governo,
deverão ser as empresas a responsabilizar-se pelas áreas
urbanas", como aconteceu em Luanda Sul.
CRESCER PARA ONDE?
Em 13 de Agosto de 2007 era publicado na I Série do
Diário da República número 97 o desenho da área de
desenvolvimento da chamada "Nova Cidade de
Luanda". Totalizando 127 mil 591 hectares, esta zona
tem um perímetro total de 182 km e tem como
fronteira norte o município de Cacuaco, e a sul a margem direita do rio Kwanza.
"A constituição de reservas fundiárias para preservar
áreas de expansão da cidade foi algo positivo", aponta
António Gameiro, que aponta o "sul", como a
orientação tendencial da expansão da cidade. "Em
princípio", diz, "crescer no eixo norte-sul é a opção
correcta". Por três razões: "Luanda faz parte de uma
área metropolitana a que chamamos Luanda – Bengo
(Caxito e Catete, essencialmente). À volta dessas
regiões deve-se criar as zonas tampões, zonas de
desenvolvimento que vão permitir a fixação das pessoas, com uma urbanização criteriosa."
Esta visão não é partilhada, de todo, por Ângela
Mingas. Para a arquitecta, o desenvolvimento da cidade
para norte e para sul seria, inclusivamente, "o pior erro
que se poderia cometer em termos de sustentabilidade
urbana". "Enquanto arquitecta não vejo isso com bons
olhos, principalmente devido à densidade construtiva a
que um projecto desses está ancorado", aponta. As
razões são, sobretudo, ambientais: "Expandindo para
sul. Vamo-nos confrontar com problemas de carácter
ambiental seríssimos. Primeiro, porque na margem
esquerda do Kwanza começa o Parque Nacional da
Kissama; segundo, porque nenhuma das cidades que
conhecemos que cresceram à volta dos rios tem nesses

rios um elemento ambientalmente recomendável". "Para
norte", lembra, "vamos encontrar Cacuaco, que é uma
área potencialmente agrícola e tem as maiores reservas
hidrográficas da província, entre as quais uma série de
lagoas e os rios Dande e Bengo".
Perante o que considera "condicionantes e restrições",
Ângela Mingas acredita que a delimitação da área de
desenvolvimento da -Nova Cidade de Luanda" partiu,
sobretudo, "do factor económico". E aponta uma outra
solução: "o crescimento de Luanda devia ser pensado
para o interior, ainda que seja muito mais oneroso romper
com toda a mancha de musseque que rodeia a cidade".

08.12.15 “Luanda tem Plano Director
desde o ano 2000”
Novo Jornal 19 De Dezembro de 2008

Ultimamente ouvimos falar de um Plano Director para a
cidade de Luanda, ele existe mesmo? Ou ainda está a ser
trabalhado?
A resolução 27 do ano 2000, que depois foi aprovada na
Comissão Permanente de 19 de Abril do mesmo ano
(após ter sido concluído o plano de gestão do
crescimento de Luanda), aprovou um estudo que poderia
ser enquadrado enquanto Plano Director para a capital.
Isto partindo do pressuposto que depois deveriam ter
sido reunidas todas as condições técnicas de implementação, para que o conteúdo ali definido fosse
aplicado.
Isso aconteceu, efectivamente?
É outro discurso. O contexto que tínhamos naquela altura
era crítico, estávamos ainda em período de guerra. Lutouse para criar uma estratégia provincial de ordenamento,
provavelmente terão faltado as condições técnicas de
implementação. Fez-se alguma coisa, mas não se
concretizou tudo.
O que é que falhou?
Faltou criar uma equipa técnica (composta por
profissionais do sector, como arquitectos, engenheiros)
que pudesse ser uma mais-valia para a província, e que
desse continuidade ao que seria o plano de crescimento
de Luanda. Terá faltado também a aquisição de alguns
equipamentos para poder monitorar o projecto de forma
eficaz. Por outro lado, no ano 2000 não havia Lei de
Bases de Ordenamento do Território, nem tão pouco a
Lei de Terras, o que significa que esta resolução, esta lei,
era avulsa e não tinha sustentação ao nível da legislação
em vigor na altura.
Isso significa que qualquer cidadão que se sentisse lesado,
poderia interpor uma acção contra o Estado, classificando
de ilegais determinadas resoluções. Era mesmo assim?
Exactamente. Então em 2004, não só foi aprovada a Lei
de Terras, que veio definir qual era o estatuto do cidadão
perante o território e o solo, bem como foi aprovada a
Lei do Ordenamento, que definiu o estatuto das empresas
e dos particulares perante os arranjos urbanísticos que
devem constituir o ordenamento do território. A Lei 3 de

2004 regulamentou, do ponto de vista de configuração
do nosso caso, da nossa matriz, uma série de intervenções ao nível da cidade. Esta lei acaba por vir
reforçar a resolução 27 de 2000, que está em vigor, até
porque não houve qualquer revogação ou decisão
contrária. Aliás, se comprarmos ala Série do Diário da
República, n050, de 24 de Novembro de 2000, todos os
cidadãos vão perceber que isto que eu estou a dizer não
é nenhuma mentira. E que o documento também não
foi aprovado nem assinado por mim, mas sim por um
órgão colegial do governo.
Quais são, nesse caso, as principais linhas de força
deste Plano Director até agora praticamente
desconhecido?
O Plano de Gestão do Crescimento Urbano de Luanda
(PGCUL) é uma ferramenta direccionada especialmente para infra-estruturação da cidade. Visava
potenciar não só as redes viárias, como a abertura de
novas vias de circulação, como também o reforço da
rede de saneamento das águas residuais e pluviais.
Também apresenta alguns vedores de crescimento estava já prevista, por exemplo, a construção de uma
circular à volta da cidade. Provavelmente não no
traçado da actual, que está em fase de conclusão, mas já
"imaginava" algo do género. Antecipava a construção
de um novo aeroporto, não na região actual (Bom
Jesus), mas que também estava programado.
Em termos de infra-estruturas "macro", o plano tinha
já algumas sugestões. E sugeria, inclusive, uma
projecção em termos de crescimento populacional.
Este tipo de estudos devem projectar dados
estatísticos?
Sim, esse tipo de indicadores devem sempre constar em
estudos deste género. Afinal, estamos a planear para
quê? Para servir a população. Por isso, é necessário
projectar a tendência de crescimento da cidade em
função de vários vectores, como o crescimento natural,
o crescimento via imigração, etc. E isto estava previsto
no plano.
Com o reforço da legislação, e como este estudo não
foi desactualizado, continua a ser o documento-lei que
regula o território da província. É o Plano Director
Provincial.
Pode mesmo ser assim chamado?
Sim, este é o Plano Director Provincial. É um plano
que a lei define claramente como "Plano Provincial de
Ordenamento do Território". Num conceito mais lato,
que as pessoas estão habituadas a ouvir, é efectivamente um Plano Director Provincial.
Em que estado de implementação se encontra
actualmente?
O MINUA está a trabalhar na revisão deste plano de
gestão do crescimento de Luanda, porque a cidade
entretanto teve outras tendências de desenvolvimento.
É necessário enquadrar toda esta dinâmica e é isso que

o MINUA está a fazer. Sempre com uma grande vocação
infraestrutural, estruturante mesmo, direccionada para a
rede viária, para o novo aeroporto, para o saneamento e
por aí fora.
Deve o Plano Director identificar à partida que tipologia
de construção, por exemplo, deve ser colocada na zona
"X"?
Não pode, nem deve chegar a esse ponto. O Plano
Director apenas indica que determinada zona vai ser de
expansão urbana, procurando fundamentar que densidade
populacional deve cada área receber. O Plano de
Pormenor é que decide, de forma precisa e concreta, que
tipo de pessoas, de construção, de edificação vai surgir
em determinada área, tendo sempre em conta o plano
geral, claro.
Recentemente falou-se muito da requalificação do
Sambizanga?
Ao nível dos Planos de Pormenor também algum
trabalho foi feito. O projecto de alargamento da Baía de
Luanda foi aprovado em Conselho de Ministros, o que
acaba por ser uma lei. Há outra iniciativa que já está em
andamento, através de uma empresa chamada Sodimo,
que está a urbanizar a zona da Praia do Bispo (infraestruturação, venda de lotes). Por outro lado, e enquanto
IPGUL, também começámos a cadastrar uma série de
estudos que têm sido realizados por entidades privadas.
Mas isso é possível, entidades privadas podem
desenvolver estudos de pormenor?
Não, normalmente a iniciativa é pública. Podem é ser
desenvolvidas parcerias-publicas-privadas (PPP), até
porque o Estado não pode fazer tudo. Nessa perspectiva,
pensou-se depois em planos de requalificação do bairro
Operário e do Sambizanga.
Que outras iniciativas do género estão em andamento?
O GPL acabou por elaborar mais dois projectos de
requalificação. Um é de "Renovação Urbana", relativa aos
lotes do Prenda, exactamente porque há ali zonas que não
têm boas condições de habitabilidade. E este projecto já
foi apresentado publicamente. Também na confluência da
Rua Revolução de Outubro, Comandante Arguelles e
Estrada da Samba, há uma zona que não está em
condições ideais de habitabilidade e aqui, mais uma vez,
as parcerias-público-privadas (PPP) fizeram uma proposta
de ordenamento para aquele troço. Também esta
proposta já foi aprovada. Isto significa que, relativamente
ao que a lei definiu, já estamos a aplicar planos para reconversão destas áreas.
Mas esses planos existem mesmo, já foram aprovados?
Os planos existem. Foram aprovados. No baixo Prenda,
está a ser concretizado por uma empresa chamada Vida
Urbana. Na área dos lotes, está uma outra companhia
chamada Talix, que também está a trabalhar do ponto de
vista de infra-estruturação do projecto. Eu acho que a
lógica de reconversão de Luanda de ser pensada nesta
perspectiva: trabalhar em conjunto com a iniciativa privada, mas sem esquecer as pessoas que já ocupam os
espaços, porque não estamos a falar de zonas "virgens".

Este processo tem de ser inclusivo.
“É possível pensar na hipótese de modificar algumas
construções em Luanda Sul”
Enquanto arquitecto, é capaz de chamar a Luanda Sul
"nova Cidade", sendo aquela zona completamente
exclusiva e quase fechada para si mesma?
Quando falo de Talatona, costumo sempre dizer o
seguinte: o primeiro condomínio que ali apareceu foi o
Atlântico Sul. E quando surgiu, à volta só havia mata,
mais nada. Se as habitações foram construídas para um
segmento de alta renda, era necessário criarem-se
condições que, do ponto de vista de segurança,
garantissem àquelas pessoas uma série de requisitos.
Daí a razão justificada, por exemplo, do muro que foi
levantado nesse empreendimento. E aquela zona foi
crescendo assim, com uma distância grande entre
condomínios, o que justificava sempre a construção de
protecções. Só mais tarde, no âmbito do plano
elaborado pela empresa que o Estado criou para gerir a
zona (a EDURB) é que se passou a pensar em Luanda
sul como uma unidade territorial. Hoje já estamos a ver
que aqueles muros e divisórias não fazem sentido.
E que medidas devem ser tomadas para rectificar esse
erro? Devemos pensar rapidamente que alterações
devem ser previstas para que aquela área possa
demonstrar os tais indicadores que venham a criar uma
verdadeira centralidade nova.
Só assim lhe poderemos chamar "nova cidade"?
Não lhe chamaria uma nova cidade, mas sim uma
centralidade nova. Aquela zona deve aliar aspectos que
a Luanda histórica não tem.
Pode o GPL ter uma intervenção importante a esse
nível?
Não "pode" ter, o GPL "deve" mesmo ter essa
intervenção! E mais, deve ter essa intervenção no
âmbito inclusive da empresa que conduz a
implementação do plano de urbanização daquelas áreas,
criando até condições para que se faça alguma alteração
ao nível do muros que já existem.
Faz sentido pensar na hipótese de modificar algumas
das construções?
Pode-se até pensar nisso, sim. Tudo bem que as
pessoas podem até querer as tais divisórias, mas será
que não é possível torná-las mais permeáveis, mais
visíveis, com mais transparência? As pessoas vivem
com muito dinheiro ali e não se querem "misturar"
com os outros - bom, não se quer"misturar" com os
outros, mas também não precisa de ter um muro opaco
como se fazia no tempo dos antigos castelos. Acho que
devemos pensar nas coisas com esta perspectiva.
Podemos também chegar a uma altura em que o
próprio habitante de determinado condomínio fechado
e gradeado sinta falta de ter uma ligação mais rápida e
aberta para algum serviço que se instalou do outro lado
da rua, por exemplo. Este movimento levará a que se
chegue a um ponto que os muros perderão a sua
utilidade.

Concorda que faltam também espaços comuns, virados
para a comunidade e para o convívio interpessoal?
Esses espaços de socialização ainda não apareceram, até
porque o projecto não está terminado. Mas eles vão ter de
acabar surgindo. Aquela centralidade começa agora a ter
outra vida, o Belas Shopping já mudou completamente a
zona. O próprio SIAC e mesmo o Cinfotec contribuíram
para essa sensação. A Odebrecht, por exemplo, está a
trabalhar no Business Center, que será um pouco
diferente, com prédios e empresas que se deslocarão para
lá. Será, com certeza, mais um factor de dinamismo.
“Não faz sentido criar um Plano Director para cada
município"
Vão ser criados planos de pormenor para cada uma das
divisões administrativas de Luanda?
Aqueles que fazem ordenamento e planeamento urbano
sabem que esta intervenção tem de ser bem definida.
O município da Ingombota, do Rangel, Cazenga, da
Maianga, partilham infra-estruturas – estradas, rede de
águas, de energia. Faz sentido fazer um plano director só
para um município, isoladamente? Não, não faz sentido.
É mais sensato pensar na requalificação urbana como um
todo?
Claro, só é possível pensar esta problemática numa
perspectiva de conjunto. Isto significa que faz sentido
agregar e aglutinar todos os estudos e projectos que
falámos anteriormente - o baixo Prenda, o Sambizanga, o
Bairro Operário e outros que provavelmente virão a ser
desenvolvidos.
Mas isto está a ser feito?
Sim. Prevendo já que Luanda é um território com
particularidades diferentes do território nacional, o
governo central constituiu o IPGUL. Esta instituição tem
exactamente esse objectivo: conciliar todas as intervenções, passando a informação sobre os planos
aprovados aos promotores de iniciativas de requalificação
e urbanização da cidade.
Era necessário haver uma entidade provincial que pudesse
ser integradora das intervenções realizadas na província,
plasmadas pela Lei do Ordenamento do Território.
E quanto tempo vai ter pela frente até vislumbrar o
resultado destas intervenções?
Isso depende da dinâmica dos promotores. Por exemplo,
o projecto Sodimo, na Praia do Bispo, só agora está a
mostrar resultados mas vem a ser preparado há quase 10
anos, pelo menos ao nível dos conceitos que ali serão
implementados e consequente programação, para além da
constituição da própria sociedade. Não começou ontem.
Temos também de ter atenção ao contexto mundial, que é
um bocado perverso. Há grandes dificuldades económicas
e isto pode influenciar a velocidade das iniciativas. Antes
talvez fosse hipersónica e neste momento não é assim, é
naturalmente menos veloz.
“Dizer que os musseques têm qualidade de vida é uma
grande mentira”

Há quem diga que as grandes intervenções, que mudam
a vida das pessoas, devem ser públicas e discutidas
abertamente. Concorda com esta visão?
Os objectivos de requalificação e de reordenamento
têm como finalidade dar qualidade de vida às populações. E isto deve ser feito sem cores, nem
camisolas partidárias. É por isso que defendo que a
urbanização e recuperação das cidades deve ser um
projecto nacional, assumido por todos os angolanos.
Dizer que as pessoas que vivem no musseque têm
qualidade de vida é uma grande mentira. Hoje recrudesceu a criminalidade, bem como uma série de outros
problemas que têm uma excelente almofada nas más
condições de muitos bairros. Enquanto cidadãos,
devemos assumir que vamos trabalhar para colocar
toda a gente a viver bem, com água tratada e de
qualidade, com saneamento básico para todos. Isto sim
é uma perspectiva pela qual vale a pena lutar.
Mas o que é que levou a este desenquadramento
urbanístico ao nível de alguns bairros da cidade de
Luanda?
A questão é que o governo, durante muito tempo, foi
obrigado a enveredar por uma política habitacional que
não faz sentido, hoje em dia.
Devido à sua incapacidade em infra-estrutura r áreas
habitacionais, passou a lotear terrenos, abrindo
rasgamentos, dizendo depois às pessoas que podiam
construir ali. E isto foi-se arrastando, tendo os
habitantes interiorizados esta maneira de estar,
pensando que o caminho era aquele. Mas não era.
Porquê? Temos aí os exemplos. Se formos ao Benfica,
temos casas muito luxuosas, muito bonitas, mas numa
envolvente sem qualquer infra-estrutura. O· caminho
não é este, definitivamente e sem qualquer dúvida. Não
é mesmo!
E qual será o caminho, então? Vamos criar condições
no âmbito das PPP e dentro daquilo que ditam as
linhas estruturantes de ordenamento do território. O
importante é criar condições para que os Planos de
Pormenor permitam acomodar mais gente. E devem
também dedicar áreas correntes de lazer, de passeio,
direccionadas para a comunidade. Coisa que o Benfica
não tem, mesmo sendo uma área tão grande, plana e
com bastante potencial. Apesar de tudo, devemos ter
em atenção que aquilo identifica um determinado
contexto, e não podemos agora dizer que estava errado.
Depreendo das suas palavras que irá ser uma luta árdua
e "perdida" no tempo.
É evidente que é um processo muito longo. Os
resultados de todas estas acções já não serão vividos
pela nossa geração, muito provavelmente. E mais,
algumas dessas medidas já as estamos a viver, o
problema é que como estamos tão por dentro do dia-adia da cidade, acabamos por não lhes dar o devido
valor. Estamos no meio da mudança, e às vezes quem
nos alerta para determinadas diferenças é quem chega
de fora.

“Nunca disse que Luanda tinha 8 milhões de habitantes"
Em entrevista ao Novo Jornal, disse que os kaluandas
eram já 8 milhões. São números actuais ou é uma
perspectiva?
8 Milhões de habitantes?
Nunca referi que Luanda tinha 8 milhões de habitantes.
Se publicaram assim, então não acompanharam tudo o
que disse. Se há alguém que sempre teve cuidado em falar
de população foi eu. Sempre disse que só refiro a
população consoante a estatística a que tenho acesso.
Uma vez disseram que seríamos 3,3 milhões de
habitantes. Se são números certos, ou errados, não sei.
Mas a questão não o preocupa?
Não é que não me importe, porque há necessidade de
sabermos quantos somos. Mas a informação é tão
imprecisa, que costumo dizer que não me espantaria se
aparecesse alguém a dizer que somos 100 milhões... Foi
também por causa desta confusão que o IPGUL
começou a fazer um exercício diferente.
Como assim?
É que cada um atira a sua projecção e arranja uma
justificação para o número que avançou. Em alternativa,
estamos a fazer um levantamento exaustivo de todos os
equipamentos sociais em actividade na província. Estes
nós podemos contabilizar, até porque são empreendimentos físicos que não se movimentam, como as
pessoas.
Estão a materializar esse levantamento de que forma?
Temos um hortofotomapa (levantamento aéreo através
de imagem) da província e começámos a geo-referenciar
as escolas, agências bancárias, centros de saúde, etc., etc.
Com a ajuda da tecnologia SIG (Sistema de Informação
Geográfica)?
Exactamente. Neste momento temos já o levantamento
do município da Ingombota todo completo. Começámos
a fazer Viana, para ter uma base comparativa. Entretanto
arrancámos com a Maianga, que está quase fechada.
Estamos a concluir o Rangel e parte do Sambizanga. Por
exemplo, só na Ingombota contámos 92 agências
bancárias Contra apenas 10 no município de Via na. E
destes números posso falar à vontade são reais.

08.12.16 Construtora adianta-se na
entrega de casas no Sumbe
Agora 20 de Dezembro de 2008

O gerente da construtora, Roberto Mendonça, disse ao
AGORA terem sido já concluídas 30 das 92 residências
para acomodar jovens e que depois das dificuldades no
arranque espera-se por uma melhor prestação na segunda
fase.
Cada casa do projecto a ser implementado um pouco em
todo o país, sob financiamento do Governo, está
estimada em 30 mil dólares. As residências são de três
quartos, uma sala comum, cozinha e casa de banho que

os beneficiários deverão pagar em prestações. Pelo
preço trata-se de casas económicas de conforto razoável.
A Rpm deve ser uma das poucas empreiteiras
envolvidas nesse projecto a conseguir dar passos
seguros na concretização deste empreendimento. No
Namibe, por exemplo, segundo relatos recentes, a
empresa a quem foi adjudicada a obra até ao início do
mês em curso só tinha erguidoa paredes de duas casas.
A velocidade que a Rpm está a imprimir para construir
o bairro dos jovens em tempo útil é notável.
Considerando o facto de as casas estarem a ser
construídas em terreno inclinado, bem como o
problema das infra-estruturas em falta, como redes de
água e energia eléctrica, já se saberá da magnitude dos
embaraços que a construtora enfrenta no terreno.
Só para ilustrar, a água tem de ser transportada de uma
distância de mais de dez quilómetros e o cimento tem
de ser adquirido ao preço de mais de 2000 Kz.
"Arrancámos no meio de imensas dificuldades, mas
esperamos que na segunda etapa poderemos atingir
melhorias até mesmo no que toca à qualidade das
obras", evidenciou Roberto Mendonça.
"Sabemos que não devemos gerir só facilidades. Temos
de encontrar também obstáculos. Por isso adaptamos
os baixos custos de cada residência a uma gestão
apertada para compensar as perdas. Não se trata de um
exercício fácil, porque em condições normais teríamos
de rever os orçamentos, mas tal não vai acontecer
porque entendemos a finalidade do projecto. Estamos a
fazer um esforço olímpico", indicou o jovem
empreiteiro sem avançar a fórmula encontrada para
enfrentar o elevado custo dos materiais de construção.
Para evitar uma forte pressão sobre o terreno onde
estão a ser implantadas as casas, a construtora optou
pelo tijolo. "Temos uma fábrica de blocos, mas decidimos adquirir tijolo que é mais leve, além de que desta
forma o interior das casas será mais fresco", disse. O
tijolo comprado em Benguela deverá chegar para
concluir a obra.
Confrontado com a durabilidade das residências
geminadas, Roberto Mendonça sustentou que "não se
trata de casas descartáveis. Foram feitas as fundações
necessárias, colocamos pilares, enfim, os imóveis são
resistentes. Dizer o contrário, só pode ser má fé",
explicou.
Roberto Mendonça debruçou-se também sobre o
desempenho das construtoras que operam no KwanzaSul, destacando que de um modo geral elas estão no
bom caminho. Particularizando as angolanas,
considerou que por serem poucas deviam ser mais
unidas, o que não acontece, porém.
"Há um domínio evidente de estrangeiros no ramo da
construção civil, mas no projecto de casas para a

juventude só foram selecciona das empresas angolanas. O
grande problema é que só se apontam os pontos fracos
descurando os fortes. 1s60 é extremamente mau e não
abona para o surgimento de uma classe empresarial
acutilante", notou.

08.12.17 O projecto terra já faz parte
da agenda de todos os interessados
Angolense 20 a 27 de Dezembro de 2008

Entre os dias 8 e 10 de Dezembro a equipa do projecto
esteve reunida em Benguela com o objectivo de balancear
o grau de cumprimento das orientações saídas do último
encontro realizado na província da Huíla em Abril do
corrente ano.
Esta reunião de balanço, segundo Vasco Catala, "permitiu
também fazer uma planificação das actividades para o
último ano do projecto uma vez que o projecto vai
terminar em Agosto de 2008. Entretanto admite-se a
hipótese de se prolongar o projecto para mais dois meses.
A ser assim podemos aferir que o mesmo se estenderá
para até finais de Outubro ou de Novembro de 2009".
Estiveram presentes ao encontro de Benguela os
membros que compõep1 a equipa do projecto, tendo este
exercício contado com a presença do Engenheiro Paolo
Groppo, supervisor do projecto a partir de Roma.
O balanço que se pode fazer nesta altura, segundo Vasco
Catala, "é positivo uma vez que foi possível notar o
cumprimento de grande parte da grelha de actividades
estimadas no documento do projecto. Existem
certamente aquelas cujo tratamento requer uma maior
interacção e integração de outros actores e neste
particular temos algum atraso”.
Catala faz notar que "o assunto terra é um tema que vem
sendo tratado de um tempo a esta parte com determinadas medidas cautelares quer por parte dos agentes
do Estado quer por parte de outros actores que mesmo
não sendo membros do governo têm as suas acções mais
voltadas para as questões de ordem fundiária.
Embora se considere o tema terra complicado dado o seu
carácter mais ou menos sensível, Catala está convencido
de uma coisa que para ele já é um dado adquirido.
"Este conteúdo vem tomando corpo e aos poucos vai se
inserindo nas agendas do governo quer a nível das
províncias quer a nível do governo central e sobretudo
nas províncias aonde o projecto está implantado. Para nós
isto já é muito bom".
Importa também realçar, apontou, "a questão do relacionamento que é bastante bom entre o projecto e as estruturas do governo que respondem pelo processo de
gestão fundiária. Durante o encontro foi possível constatar que nas diferentes províncias, nomeadamente
Benguela, Huambo, Huíla e até mesmo em Luanda que as
instituições do governo nos abrem as portas.

Conversamos, discutimos e determinamos estratégias
comuns de actuação para a realização daquilo que eu
mesmo chamaria de bem comum. Este interesse
bilateral que se vem observando agora, é prova mais do
que evidente de que os órgãos do Estado representado
pelo governo enquanto responsável pelos negócios do
estado estão interessados em resolver os problemas de
base ligados a posse segura da terra por parte das
camadas mais desfavorecidas do país e não só.

08.12.18 Consórcio constrói 80 mil
residências para antigos
combatentes em Luanda
Jornal de Angola 22 de Dezembro de 2008

O projecto habitacional Kussanguluka vai erguer 80 mil
casas para os antigos combatentes, numa acção
conjunta entre o consórcio Comandante Loy e o
Governo de Angola.
Trata-se dos sobreviventes de 4 de Fevereiro, o grupo
de clandestinidade, antigos guerrilheiros, expressos
políticos e os ex-militares das Forças Armadas Popular
de Libertação de Angola (FAPLA) que vão poder
adquirir as suas casas a crédito, no primeiro trimestre
do próximo.
Segundo o presidente do concelho de administração,
Domingos Barros, o projecto residencial vai também
erguer edifícios de quatro andares, com divisórias T3,
que estarão concluídas num período de seis anos. Além
das residências, os condomínios vão beneficiar de serviços hospitalares e infra-estruturas comerciais.
O consórcio pretende, numa primeira fase, entregar mil
e 225 casas e dois prédios em Luanda. O projecto, que
se estenderá para todas as províncias do país, tem registado no momento 325 antigos combatentes, em
Luanda, de um total de cinco mil combatentes em todo
o território nacional. "O processo de inscrição está
aberto e tem registado uma grande adesão de pessoas",
conforme ressaltou Domingos Barros.
Segundo o presidente do concelho de administração,
depois da vila de Viana, no quilómetro 25, serão
edificadas mil unidades na zona de Calumbo, 500
residências e dois prédios no Bita Tang e 1.500 no
município de Cacuaco.
A aquisição das casas será efectuada em função da
concessão de créditos bancários, a partir de bancos,
onde estejam domiciliados os salários dos respectivos
beneficiários. Sem avançar os investimentos aplicados,
Domingos Barros disse que cada residência será
comercializada a um preço de 50 mil dólares.
O responsável da cooperativa sublinhou que as casas
terão um formato específico, com produção de ferros
de aço inexorável através das máquinas de alta tec-

nologia, trocando assim as tradicionais vigas de suporte.
Para facilitar a produção, foram construí dos três pólos
industriais na Vila dos Antigos Combatentes para o
fabrico de aço, esferovite e chapas de zinco. O programa
de grande vulto, a cargo da empresa Joesat, vai propiciar
cerca de 360 novos empregos aos filhos dos antigos combatentes nas áreas de fabricação e montagem. O
consórcio rubricou um contrato com os parceiros envolvidos no projecto pára a formação especializada dos
filhos enquadrados nas fábricas.
Além dos pólos industriais, o projecto prevê ainda a
construção de unidades hoteleiras, fábrica de blocos e
mobiliário e residências em várias província do país.
Para dinamizar os trabalhos da cooperativa dos antigos
combatentes, foi relançada a actividade pesqueira e agropecuária na província do Kwanza-Sul.

08.12.19 Cacuaco luta contra
ocupações ilegais
Jornal de Angola 27 de Dezembro de 2008

"Estamos a ver aqui mais construções para nosso
benefício", disse Adão Menezes, 37 anos, residente no
município de Cacuaco. À semelhança do que acontece
com Adão Menezes, o momento que se vive alegra os
munícipes. O sistema de energia solar para iluminação
pública, montado no Bairro do Paraíso e nas imediações
do Mercado do Kikolo, é um exemplo dos progressos
que agora se registam.
Os moradores dizem que quando terminarem as obras de
uma ponte, terminam os problemas que todos os anos
surgem, na época das chuvas. "Felicito a Administração
Municipal por fazer um acompanhamento mais
personalizado dos principais problemas que afligem as
populações", disse.
O administrador Carlos Cavuquila diz que está em
recuperação toda a rede viária do município de Cacuaco
Estão em reparação as ruas dos Pescadores, Cerâmica,
Raro e no Bairro do Kikolo, algumas até às obras de
reparação, estavam intransitáveis. O Bairro do Kikolo viu
também nascer um posto policial próximo do mercado. Â
lavagem de carros na via pública foi proibida e está a ser
corrigido o mau hábito de transformar os locais públicos
em sanitários. A administração construiu um lavadouro
para viaturas em Kifangondo e dois balneários públicos,
um na orla marítima e outro no centro do município e
dois mictórios na Funda.
Carlos Cavuquila disse que se encontra em fase adiantada
de reabilitação o parque público e o largo da Igreja. O
administrador garantiu que está praticamente pronto o
novo edifício dos Serviços de Identificação e Registo
Civil. "Felizmente, não temos qualquer obra atrasada por
culpa dos empreiteiros. O que está por concluir está
previsto no contrato", assegurou.
O drama dos sinistrados das enxurradas de Janeiro de

2007 e na área rural de Muzondo não foi ignorado.
Carlos Cavuquila esclareceu que as famílias
desabrigadas foram apoiadas para reconstituírem as
suas vidas.
Energia e água.
Apesar do aumento de infra-estruturas básicas, os 800
mil habitantes de Cacuaco ainda vivem com dificuldades. "Temos consciência de que as intervenções
em curso ou já realizadas não são suficientes, porque
ainda temos muitos problemas por resolver, mas as
melhorias são visíveis", disse.
Tal como acontece na maioria dos municípios de
Luanda, em Cacuaco houve ocupações anárquicas e
desordenadas. Carlos Cavuquila diz que alguns bairros
nunca tiveram rede de água e de energia eléctrica, o que
implicou grandes investimentos nesses sectores. Os
bairros das Salinas, Embondeiros, Caop Velha, Candua,
Barra do Bengo, Nova Urbanização, Camicuto e
Cardoso já têm luz. "Para o próximo ano, esses s
bairros vão receber postos de transformação com
maior dimensão", garantiu.
No sector da água realçou que foi feito um esforço
suplementar, com a construção de nove quilómetros de
conduta desde os Mulenvos até ao Bairro do Paraíso.
Mais de 20 mil habitantes passaram a beneficiar de água
potável.
Acrescentou que a construção de 10 chafarizes, 8 dos
quais na comuna da Funda, assim como a instalação de
uma rede domiciliária, pela primeira vez abastece com o
precioso líquido 360 residências no bairro da Cerâmica.
Ensino e saúde
No sector do ensino, a acção incidiu na reabilitação e
apetrechamento das escolas situadas nos bairros da
Vidrul, Boa Esperança Três e Panguila. Na escola do
Panguila foi também construído um campo de jogos
polivalente. O pavilhão desportivo junta-se a outros na
Caop Velha e no 4 de Fevereiro, que foram
recentemente construídos. Carlos Cavuquila revela que
foi celebrado um acordo com o projecto "Kandengue
Habilidoso de Akwá", que tem estado a promover o
desporto escolar.
Para garantir boas condições sanitárias foi melhorado o
funcionamento e atendimento ao público nos postos de
saúde. O município tem uma nova ambulância e o
centro de saúde de Kifangondo beneficiou de obras de
reabilitação.
Combate às ocupações
Não obstante um conjunto de medidas impostas pela
administração de Cacuaco para travar o fenómeno, as
ocupações anárquicas de terrenos constituem um
constrangimento, cu j a resposta, deve ser dada em
duas direcções, "continuar a combater a ocupação
anárquica e dar alternativas às pessoas.
Se muitas ocupações resultam de negócios ilícitos,
existem aquelas pessoas que realmente necessitam de

um pedaço de terra para edificar a sua residência", disse
Carlos Cavuquila. Para resolver o problema, a
administração vai fazer um loteamento para promover a
auto-construção. "Cabe aos poderes públicos definirem as
zonas em que se pode realizar a autoconstrução e o
modelo de casas a construir nessas zonas. Quem violar as
regras, obviamente que perde o direito fundiário",
salienta.
Com a perspectiva cada vez mais rígida para a penalização
das ocupações anárquicas, Carlos Cavuquila apelou à
população para manter a calma, evitando enveredar pelo
caminho da ilegalidade na ocupação de terrenos.
Critérios da prioridade
O administrador lembra que entre as várias áreas de
intervenção, o programa do Governo para o próximo
quadriénio estabelece a construção de um milhão de
residências. "Aos que são honestos e precisam de
construir as suas residências, recomendamos que
cumpram os procedimentos legais", disse.
Carlos Cavuquila afirma que na escolha das obras, a
preferência tem recaído no critério da prioridade e da
disponibilidade de recursos. Com as construtoras a quem
foram adjudicadas obras, a administração decidiu adoptar
uma política permanente de diálogo. Carlos Cavuquila
está satisfeito, porque tal atitude tem possibilitado evitar
atrasos nos prazos de entrega. "Quem definiu a
construção dos projectos foi a própria população. No
princípio reunimos com as comissões de moradores,
empresários, o conselho municipal de auscultação e
concertação social e tivemos em conta os consensos, o
que faz com que neste aspecto não tenhamos
contestação", disse.
Num município rural, explicou, os quadros são poucos
para satisfazer todas as necessidades. Por este motivo
defende o enquadramento de funcionários com
qualificações técnicas, com vista a conferir mais qualidade
técnica e profissional à administração municipal. "O
município é o núcleo da vida política administrativa e é
aqui que se resolvem os problemas dos cidadãos. O
Governo teve uma decisão pertinentee sábia, os
resultados estão à vista de todos", concluiu.

08.12.20 Projecto terra inaugura
nova era na promoção de um
desenvolvimento rural equitativo
Angolense 27 de Dezembro de 2008

Pilotado pela FAO, a agência das Nações Unidas que
responde pelas questões globais da alimentação e da
agricultura, está neste momento a ser implementado em
Angola um projecto denominado "Terra” que abrange
três províncias e conta com um financiamento da
Comissão Europeia da ordem dos 2.75 milhões de euros
para Um período de três anos.
O projecto, conforme já é do domínio público, abrange as
províncias de Benguela, Huambo e Huíla e está em

marcha desde Agosto do ano passado.
Apoiar as instituições governamentais de posse e gestão
de terra no sentido de promover um desenvolvimento
rural equitativo naquelas três regiões, é uma das traves
mestras desta intervenção.
O projecto tem as suas atenções igualmente orientadas
para a resolução da questão da, posse da terra, o que
passa"
nomeadamente,
pelo
reconhecimento
(titularização) dos direitos das comunidades rurais.
Para além do respaldo existente na legislação angolana,
esta intervenção foi objecto, de pertinentes
recomendações, saídas 18a sessão do Conselho da
FAO realizado em Junho de.2005.
O angolano Vasco Catala é o oficial nacional do Programa da FAO no âmbito do Projecto Terra.
É, certamente" a pessoa; mais indicada para nos falar
das movimentações actualmente em curso e que já começaram a produzir os primcirosse5ultaclos práticos.
O projecto, de acordo com as suas explicações iniciais,
foi montado com base numa estratégia ancorada na,
colaboração estreita com as instituições de apoio
técnico, nomeadamente) das. Direcções Provinciais da
Agricultura, do Instituto Geográfico, e Cadastral de
Angola (IGCA), do Instituto de Desenvolvimento
Agrário (IDA) e das Estações de Desenvolvimento
Agrário (EDAs).
Esta intervenção está a acontecer ao nível dos municípios e comunas, onde a FAO no âmbito deste projecto tem estado a capacitar os quadros dos parceiros do
governo em técnicas de delimitação participativa das
terras das comunidades rurais, capacitação em matéria
de geo-referênciamento através dum software
denominado ''ArdView'' a partir do qual se pode
elaborar o croquis de localização.
As autoridades e lideranças tradicionais bem como, as
populações das áreas geográficas do projecto, segundo
Vasco Catala, "sentem a nossa presença porque o,
trabalho no seu quotidiano se desenvolve junto das
comunidades rurais e sobretudo quando o que está em
causa é a delimitação das terras. Neste sentido os
organismos do Estado, com o apoio técnico da FAO
têm recebido várias solicitações por parte das
comunidades rurais para a delimitação das suas terras".
São beneficiários directos do projecto as
administrações locais pois são elas que lidam
directamente com as populações sobre as questões do
direito à terra, investimentos agro-económicos, administração de terras e gestão de recursos. Isto envolve
por exemplo os técnicos das Direcções Provinciais da
Agricultura, do ICCA e das BDAs.
Complementarmente, adiantou o Oficial da FA01
"temos algumas organizações da Sociedade. Civil
angolana representadas pelas ONGs, que trabalham em
temas ligados a terra e ao, desenvolvimento rural, como
agentes que se beneficiam de forma indirecta. das,

acções do projecto, incluindo, pesquisadores e o centro
de Estudos de. Terras.
Temos ainda mais um ano pela frente, mas em termos de
balanço já nos podemos regozijar com o que foi feito até
aqui e se tivermos que mensurar, podemos dizer que mais
de 50% daquilo que constituem as grandes linhas de
acção do projecto foram realizadas".
O Centro de Estudo de Terras é uma unidade técnica do
projecto criado no âmbito deste programa e funciona na
Faculdade de Ciências Agrárias do Huambo.
A criação desse centro e mediante o desempenho das
pessoas que nele trabalham, segundo o nosso
interlocutor, vai certamente fornecer aos decisores inputs
para a elaboração de uma política nacional de terras,
gestão e exploração agrícola familiar".
Vasco Catala considera que '' o estado actual do Centro é
razoável tendo sido recentemente equipado com meios de
que necessita para o seu funcionamento. A direcção da
Faculdade com a qual temos trabalhado arduamente na
criação do Centro tem se desdobrado em actividades de
pesquisa e colecta de material bibliográfico. Foi neste
quadro que uma equipa desta unidade orgânica da
Universidade Agostinho Neto esteve em Luanda e nas
outras províncias".
Em relação a sustentabilidade do projecto, Vasco Catala
começa por destacar o facto da própria estratégia primar
pela criação de capacidades dentro das estruturas dos
governos provinciais e das administrações municipais
para darem prosseguimento as actividades do projecto
depois de Agosto de 2009.
Como prova disso adiantou, "foram criados ao nível dos
13 municípios das províncias de implementação do
projecto órgãos denominados de Gabinetes Terra, constituídos por quadros dos Gabinetes de Estudo Planeamento e Estatística das Administrações municipais.
Estes técnicos receberam várias formações no domínio da
lei de terras e legislação conexa, formação em GIS/GPS e
cursos básicos de informática. Ainda assim quer os
gabinetes terras quer as estruturas das EDAs serão
apetrechadas com vários equipamentos desde materiais
informáticos e outros equipamentos para o apetrechamento dos respectivos escritórios.
Sobre a importância do registo das terras, Vasco Catala
sublinha o facto do mesmo ser uma exigência que decorre
da própria lei em vigor.
"Tudo quanto sabemos é que as pessoas pouco ou nada
sabem sobre a importância deste requisito. Em tempos
quando falávamos com a conservadora adjunta do
cartório da Huíla, da disse nunca ter havido um interesse
por pane dos detentores de terras e não s6 no sentido de
registar as propriedades que ostentam".
Vasco Catala considera que a situação é preocupante uma
vez que a questão terra recai na categoria de bens reais,
logo "a titularidade e o consequente registo, dá lugar a

uma oponibilidade erga omnes. Quer dizer quem tem o
título registado no cartório pode opô-lo a terceiros a
todo tempo".

08.12.21 Nocal uma vivência
sofrível
Semanário Factual 28 a 05 de Dezembro de 2008

Naquele período, a higiene fazia morada no bairro,
onde inspecções periódicas das autoridades sanitárias
portuguesas levavam a que os moradores primassem
por manter as suas casas limpas de dejectos, não
fossem apanhados de surpresa e levassem alguma multa
por negligência ou espírito de deixa andar. Aliás, quem
se deslocasse à Nocal veria estradas com asfalto, secas,
com sistema de água potável nas torneiras das vivendas
e postes de energia eléctrica para iluminação nocturna.
Mais de trinta anos depois da independência de Angola,
em 1975, tomaram a Nocal um bairro que cresceu em
desordem, com casas desalinhadas, feitas "a três pancadas", muito em razão da vontade de as pessoas virem
para Luanda mesmo sem condições laborais ou de habitabilidade. Outro motivo para a degradação acelerada
do bairro foi a fuga para a capital angolana de milhares
de refugiados em função do conflito que afectou o país
nos últimos trinta anos.
O Factual esteve no bairro da Nocal e notou que o
semblante dos moradores não reflecte bem-estar mas
sim tristeza e aborrecimento "por esta vida de cão",
como referiram.
EMPREENDIMENTOS
De facto, alguns empreendimentos de vulto estavam
localizados no bairro da Nocal, o que tomava a zona
agradável pelo movimento das pessoas em vender e
comprar. Hoje por hoje, a maioria desses empreendimentos deixou de existir, restando apenas dois que
chamaram a atenção do Factual: A própria fábrica de
cerveja Nocal, que funciona em pleno depois de
receber novos equipamentos, e a fábrica de utensílios
de plástico "CIPAL", designada Companhia Industrial
de Plásticos de Angola.
Como constatou o Factual, a CIPAL vem trabalhando
a todo o vapor e fácil é ver os seus produtos à venda
pela cidade de Luanda, que em lojas quer pelas mãos de
zungueiras, que não largam a porta da fábrica para
adquirirem o produto para posterior venda.
"E, pai, esta fábrica é uma ajuda, levantamos utensílios
plásticos, como baldes, bacias, jarras e outros e
vendemos, o que nos permite ganhar algum dinheiro",
referiu a vendedora Ana Celeste, que, em companhia de
colegas, subia para um táxi com destino ao mercado do
São Paulo.
João Manuel Quiari, trabalhador da fábrica, afirmou ao
Factual que a CIPAL é uma mais valia no mercado
onde os produtos plásticos são muito procurados, quer
pelo baixo preço como pela sua qualidade.

Mas triste foi notar que à volta da fábrica dejectos
acumulavam-se, sem que alguém se Importasse com este
aspecto, com as pessoas distraídas e nada atentas ao que
se passava.
ARRUAMENTOS
Difícil fica falar do bairro da Nocal sem se falar das suas
ruas, cujo estado retira a vontade de se passar por elas em
automóvel.
Esburacadas, de terra batida depois de o asfalto ter sido
corroído ao longo do tempo, as ruas da Nocal são
manifestamente miseráveis, com poças de água fétida em
vários pontos, o que dificulta o tráfego de viaturas
ligeiras.
"Tem razão, já não se concebe o estado de degradação
das ruas do bairro da Nocal quando se fala tanto em
requalificação, pois nada até hoje indica que esse projecto
vai chegar aqui", afirmaram ao Factual adultos encostados
à fábrica CIPAL, à espera de comprarem baldes para
água.
Alguns cidadãos passantes, saltitando pela rua devido à
saliência de pedras enterradas e pontiagudas, fizeram
saber ao Factual que no bairro da Nocal não há nenhuma
rua com asfalto, parecendo a urbe mais um campo de
batalha, pelo desarrumar das casas, com sucatas de
viaturas espalhadas e focos de lixo em queima, exalando
um odor fedorento.
"E para piorar há o pó que nunca acaba, tudo coberto de
pó como campas em cemitério, é lamentável, ninguém
intervém, ninguém liga, ninguém faz caso e o tempo corre
rápido à espera de mãos para mudar esse quadro",
referiram membros de uma das comissões de moradores
abordados pelo Factual.
Eles consideram-se de "mãos atadas", pois não são tidos
nem achados para intervir sempre que for necessário,
quer para o combate ao lixo como para a pintura de casas,
há muito carecendo.
"Vamos esperar, vamos ver se quando o Cazenga for
requalificado, como se diz, também a Nocal será ti da em
conta, mas, como São Tomé, o melhor é ver para crer",
sintetizaram António Pedro e Marcolino Sapalo,
membros da comissão de moradores do bairro.
Água Potável
Onde há gente deve haver água: Essa é a ideia, mas a
verdade é que os moradores da Nocal têm problemas no
fornecimento do precioso líquido, 'É que o bairro cresceu
mas não foi acompanhado pela modernização e o
resultado é ver "casas" sem sistema de canalização, pelo
que os seus inquilinos têm de recorrer a alternativas como
acarretar água em baldes, em tambores, em bidões ou em
bacias. É um panorama pouco agradável, como pode
perceber o Factual, que observou dezenas de pessoas,
entre jovens mulheres e crianças, à procura de água fora
do seu bairro.

"Vamos à Cuca buscar água, porque aqui não há",
disseram as jovens Adelina Fançony e Ermelinda José
quando se preparavam para ir à busca do precioso
líquido.
Para elas, é tortuoso levar sempre baldes ou bacias à
cabeça, o que se traduz em dores de pescoço, de cabeça
e até de coluna.
"Não sabemos, estão a falar em requalificação, para
quando então, mano? perguntaram, desiludidas, por
"adivinharem" que essa requalificação não será para
breve.
DELINQUÊNCIA
Como em qualquer bairro, onde grassa a miséria, a desordem e a indigência, o factor delinquência marca presença.
É que o desemprego, o sub-emprego e a inércia contribuem para os crimes que se cometem no bairro da
Nocal, onde, paradoxalmente, são poucos os
vendedores de cerveja dessa marca.
Para moradores, os casos de delinquência registados no
bairro da Nocal não são muitos e têm a ver com furtos
de bens, em mercados de porta, porque em lojas ou
cantinas é muito mais difícil.
Para eles, o facto de o bairro ter muitos estudantes leva
a que eles prefiram o estudo a andar pela rua sem razão
e serem chamados por meliantes.
Também a presença da Polícia é determinante para uma
conduta salutar da juventude da Nocal, mais dedicada
ao desporto e ao estudo do que ao crime "por dá cá
aquela palha".
E nesse aspecto contribuem os pais, que, mesmo com
parcos recursos, levam os filhos a estudar, para que
"amanhã não sejam como nós, pobres e sem vida digna", como afirmou o ancião Tomé Narciso, absorto
em pensamentos, lembrando o tempo em que foi
jovem.
"Eduquei os meus filhos e hoje são grandes homens,
não me queixo", fez saber, saudoso, o ancião Tomé
Narciso, que afirmou acreditar na Polícia "que tem
trabalhado para travar a delinquência, onde quer que ela
apareça", frisou.
Para ele, só garantindo emprego e boa educação a
juventude pode escolher o caminho que melhor lhe
convier, que nãc5 seja o roubo ou assassínio por questões, muitas vezes, até reles.

08.12.22 Ministério do Urbanismo e
Habitação constrói 20 mil casas no
próximo ano
Jornal de Angola 30 de Dezembro de 2008

O ministro do Urbanismo e Habitação, Diekumpuna Sita
José, afirmou ontem que para no próximo ano o seu
ministério prevê construir no mínimo 20 mil casas, no
quadro do orçamento que o seu ministério já tem à
disposição. Sita José fez esta declaração na tradicional
cerimónia de cumprimentos de fim de ano, que decorreu
numa das salas do Instituto de Geodesia e Cartografia de
Angola (IGCA). O Ministério do Urbanismo e Habitação
vai dar prioridade às iniciativas dos Governos Provinciais
que precisam de construir habitações, para atraírem e
fixarem quadros nas províncias e nos municípios.
"O Ministério do Urbanismo e Habitação vai concluir o
que iniciou o Gabinete de Reconstrução Nacional e
construir 20 mil unidades habitacionais, no mínimo",
disse.
O ministro, ao falar sobre o programa do Governo que
prevê a construção de um milhão de casas em quatro
anos, admitiu que "existem alguns impedimentos porque
o país está a viver da importação de materiais de
construção".
Sita José disse ainda que "estamos a precisar também da
mão externa para completar o esforço financeiro do
Governo. Enquanto os produtores e fornecedores das
tecnologias de construção que nos interessam não se
instalarem aqui, vamos ter um período de importação",
disse.
O ministro garantiu que a arquitectura está montada para
que todos os intervenientes no processo da construção
das casas nas cidades e zonas rurais de Angola possam
intervir em simultâneo. Sita José disse também que há um
grande entusiasmo no sector privado, que pretende
intervir no mercado, porque há necessidade de se disciplinar a actividade de construção civil.
O ministro Diekumpuna Sita José garantiu que durante o
ano de 2009, o seu ministério vai empenhar-se na
melhoria das condições de vida dos angolanos através do
Programa Habitacional Nacional. Para se concretizar este
objectivo, Sita José assegurou que o seu ministério vai
actuar em várias frentes, com destaque para a orientação
do crescimento ordenado das cidades, vilas e
assentamentos populacionais rurais.
O Ministério do Urbanismo e Habitação vai ainda
supervisionar e coordenar a execução dos programas de
construção e urbanização das reservas fundiárias
destinadas ao fomento da habitação social.
Para os antigos combatentes, jovens e famílias afectadas
pelas enchentes e outras que vivem em áreas de risco, o
Ministério do Urbanismo e Habitação garante a oferta de
habitação de baixa e média renda.
No seu discurso, dirigido essencialmente aos
trabalhadores, o ministro sublinhou os grandes feitos de
2008, levados a cabo pelo Governo no domínio do
Urbanismo e Habitação, com destaque para as
comemorações do acto central do Dia Mundial do
Habitat em Luanda, no dia 6 de Outubro de 2008. O
ministro disse que o ministério já concluiu, em parceria

com o Ministério das Finanças, o projecto do Estatuto
do Fundo do Fomento Habitacional e que vai ser
apresentado para aprovação pelo Conselho de
Ministros.
Sita José realçou que o Instituto Nacional do
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento
Urbano produziu relatórios que caracterizam o estado
actual do ordenamento do território nas províncias do
Bié, Malanje, Kwanza-Norte, Kwanza-Sul e Uíje. Estes
documentos estabelecem as premissas para a tomada de
decisões estratégicas na programação dos investimentos
públicos
relacionados
com
empreendimentos
prioritários para o desenvolvimento socio-económico.
A província de Luanda, de acordo com o ministro, j á
tem concebido o novo plano de expansão urbana e
infraestrutural.
A separação funcional da área do Urbanismo e do
Ambiente, de acordo com o ministro Sita José, não
significa a desintegração, "ao contrário, nós estamos a
trabalhar de forma contínua e coesa, porque não se faz
ordenamento do território sem as ciências ambientais".

08.12.23 BIC investe no crédito
imobiliário
Novo Jornal 31 de Dezembro de 2008

O banco BIC tem uma carteira de crédito ao sector
imobiliário a rondar os 25% do volume total de
empréstimos concedidos em 2008, disse à imprensa
Fernando Teles, presidente do Conselho de
Administração da instituição.
Ao fazer um balanço do ano que agora finda, Teles
afirmou que o total de crédito concedido neste
exercício foi de aproximadamente 2,5 mil milhões de
dólares norte-americanos, um quarto deles destinados
ao sector imobiliário. Contudo, adiantou que deste
montante concedido apenas 1,9 mil milhões de dólares
foram utilizados pelos beneficiários.
O gestor bancário destacou ainda o facto de o seu
banco ter registado uma carteira de depósitos no
corrente ano avaliada em 3,8 mil milhões de dólares e
de ter ampliado a rede de balcões em mais 25 unidades,
somando actualmente 107 agências espalhadas por
todas as províncias do país.
Para tal, foi necessário investir 1,5 milhões de dólares
na rede informática, ao mesmo tempo que o número de
clientes passou para perto de 350 mil e o somatório de
cartões Multicaixa emitidos por este banco atinge os
300mil.
Fernando reles disse ainda que, depois do surgimento
do BIC Portugal, este banco vai expandir-se,
possivelmente já em 2009 ou 2010, para dois países
vizinhos de Angola, a República Democrática do
Congo e a Namíbia.

ANO 2009
JANEIRO 2009
09.1.1 Crescimento económico do
país impulsiona o sector
imobiliário
Jornal de Angola 7 de Janeiro de 2009

Lei de investimento privado permite mais aplicações
Os níveis de crescimento da economia angolana têm
impulsionado o desenvolvimento do sector imobiliário,
principalmente nos anos 2007 e 2008. O facto pode-se
constatar em todo o território nacional com a
construção de habitações, hotéis, escritórios e unidades
industriais.
Esta avalanche de obras compreende investimentos
provenientes, em grande parte, do sector privado, fruto
da confiança que o Governo tem dado aos investidores
com a aprovação da Lei de Investimento Privado.
Nas cidades angolanas, existem muitas obras no sector
da habitação. Afinal, é uma das áreas que regista um
desequilíbrio entre a procura e a oferta.
Apesar da oferta registar um aumento significativo
nestes dois últimos anos, ainda continua a ser
insuficiente para responder à procura. A capital do país
apresenta o mais elevado défice habitacional.
Segundo dados do Instituto de Planeamento e Gestão
Urbana de Luanda, para cobrir o défice é necessária a
construção anual de 65.000 casas até 20 1 6, tendo em
conta o actual número de habitantes estimado em oito
milhões.
A forte pressão da procura tem causado o
encarecimento dos imóveis, principalmente no centro
da cidade, onde a oferta é diminuta. Por isso, a venda
imobiliária em fase de construção tem tido uma média
de 100 por cento, revelando a alta pressão da procura
de habitação.
Para reduzir estes níveis, o Governo Provincial de
Luanda já definiu os futuros espaços urbanos com
maior destaque para a área de Luanda Sul. Com esta
medida, prevê-se que a oferta imobiliária possa duplicar
nos próximos cinco anos. Em 2007, a taxa de
crescimento, de habitação em Luanda atingiu os 20 por
cento. Em 2008 desceu para 17 por cento. Prevê-se
que, entre 2010 e 2011, os valores venham a fixar-se em
10 por cento.
Actualmente, a área de construção para a vertente
habitacional dentro de Luanda está à volta dos 500 mil
metros quadrados, e mais um milhão de metros
quadrados nas áreas limítrofes da capital.
A maioria dos projectos habitacionais na cidade capital
está direccionada ao segmento de médio e alto
rendimento.

Para alguns investidores imobiliários, o mercado ainda
não oferece condições para projectos de baixo
rendimento, pelo facto de 60 por cento da população
viver no limiar da pobreza.
Mas o Estado está atento a esta situação. Por isso, com
vista a atender grande parte desta franja social, o
Governo tem desenvolvido algumas acções de
construção de casas sociais em Luanda, com o propósito
de atender às necessidades da população.
São os projectos "Morar" e "Zango", em Luanda Sul.
O Presidente da República, José Eduardo dos Santos,
assumiu, em 2008, o compromisso de serem investidos
50 mil milhões de dólares na construção de um milhão de
casas nos próximos quatro anos.

09.1.2 Desmobilizados erguem
habitações
Jornal de Angola 10 de Janeiro de 2009

As casas vão ser erguidas no município de Viana onde
os ex-militares já adquiriram terrenos.
Um total de 45 ex-militares das Forças Armadas vão
beneficiar, este mês, de material de construção para
erguerem as suas residências no âmbito do Projecto
"Vem Comigo".
Esta informação foi prestada ontem à Angop pelo
coordenador do projecto, Silva Lopes Etiambulo.
Segundo ele, as casas vão ser erguidas no município de
Viana, local onde os desmobilizados já adquiriram
terrenos.
O coordenador acrescentou que os beneficiários vão
também receber ajuda no tratamento da documentação
necessária que lhes permita usufruir dos direitos que
lhes cabe junto das instituições governamentais,
nomeadamente do Ministério dos Antigos Combatentes
e Veteranos de Guerra e da Caixa de Segurança Social
das F AA.
De acordo ainda com Silva Lopes Etiambulo, esta
acção contribui para os esforços do Governo que visam
a melhoria das condições de vida dos antigos
combatentes.
Etiambulo informou que, dado o número elevado de
beneficiários do "Vem Comigo", o projecto vai este ano
ser reestruturado, durante a materialização da quarta
fase, que se prolonga até 2012, com vista a contribuir
para a materialização do Programa do Governo para
este quadriénio.
O "Vem Comigo" tem como prioridades a execução de
projectos agrícolas no interior do país com pessoas
portadoras de deficiência.
Um dos objectivos fundamentais desta acção é impedir
o regresso às ruas de Luanda e de outras cidades do
país de portadores de deficiências a mendigarem.

O projecto "Vem Comigo" é financiado pelo
Ministério
da Administração Pública, Emprego e Segurança Social,
administrado pelo Fundo de Solidariedade Lwini e
coordenado pela Associação Nacional de Deficientes
Angolanos (ANDA).

09.1.3 Casotas para pobres e
palacetes para Ricos?
Semanário Angolense De 10 a 17 de Janeiro de 2009

Dolorosamente, não sabendo ainda com que cores me
pintar para conseguir casa própria num projecto
habitacional do Estado da qualidade dum «Nova Vida»,
o máximo que logrei foi ser «contemplado» em finais
de 2008 com uma casota inacabada de baixíssima renda
na 2ª fase do Panguila, onde não há luz, nem água, nem
esgotos, enfim, ainda sem as necessárias condições para
se viver com alguma dignidade. Falando verdade, aquilo
não é para se entregar como estando pronto para se
viver. É complicado e ultrajante. (Ainda assim,
agradeço sinceramente a quem me proporcionou isso).
Aliás, para se chegar lá, há que se torrar uns 50 mil
dólares, que não os tenho já. Em consequência, apesar
de já estar «entradinho», continuo com o problema de
habitação por resolver, pelo que a minha principal
aspiração para 2009 é conseguir a almejada e justa casa
própria.
Assim sendo, faço votos para que a história do
milhão de casas possa já começar a sentir-se na vida
dos milhares de cidadãos que, como eu, têm esta
grande maka por resolver. E um desses bonitos
apartamentos que dizem haver no Zango até já dava
um jeito.
Rectas e já?
Como milhares de cidadãos deste país, pretendo que as
eleições presidenciais sejam realizadas este ano, tal
como já nos deixaram expectantes. E gostava imenso
que elas fossem directas, por ser dignificante e
gratificante sentir que participamos – directamente – na
escolha de quem vá mandar em nós, o que já não
acontecerá se forem os deputados a fazê-lo, uma vez
que a sua própria eleição, por ser em listas partidárias e
não em figuras individuais, já é algo indirecta. Portanto,
na passada, apelaria até a quem terá a responsabilidade
final na escolha do sistema a adoptar a esquecer a
(maldita) conversa da eleição presidencial indirecta.
E como fica a divisão da riqueza?
Gostava que as riquezas nacionais passassem a ser
melhor repartidas, de formas que se começassem a
esbater já as enormes diferenças entre uns «poucos»
que têm tudo e muitos «muitos» que têm quase nada.
Em substância, que hajam oportunidades iguais,
melhores salários, mais empregos, mais escolas, mais
hospitais, enfim, melhor nível de vida. O país pode dar
isso aos seus filhos. Que o petróleo suba e a gestão da
coisa pública melhore!

09.1.4 Empresa "sólida
Corporation"Constrói casas para
a juventude
Jornal de Angola 11 de Janeiro de 2009

A "Sólida Corporation", através da sua área imobiliária,
vai financiar, no decurso deste ano, a construção de
pelo menos 700 casas para jovens à procura da primeira
casa, de modo a ajudar a reduzir as carências existentes
no sector, informou em Luanda, o director comercial
da empresa, João Gaspar Mainsel.
A propósito de iniciativas habitacionais destinadas a
jovens, João Gaspar Mainsel disse estarem em curso os
estudos necessários para avaliar os custos reais para a
execução do projecto, porque além das casas há a rede
de água, energia, esgotos e iluminação.
"As casas custam 120 mil dólares, com um
financiamento inicial da "Sólida Corporation" estimado
em 80 mil dólares, pagáveis em aproximadamente oito
anos, enquanto os jovens interessados devem
comparticipar com 40 mil dólares, um valor
considerado ao alcance da juventude na Função Pública",
sustentou o director comercial da
"Sólida Corporation".
De acordo com João Gaspar Mainsel, os jovens casais
cuja junção de rendimentos atinja um mínimo de 1.000
dólares, podem aderir ao projecto e possuir casa
própria e de qualidade, para depois, num prazo de 80
meses, irem efectuando um pagamento mensal na
ordem dos 500 dólares por cada cônjuge.
"Se cada Família, em vez de arrendar um imóvel,
comprar e pagar num prazo de 80 meses, o benefício
será maior, porque terá apenas o esforço inicial de 40
mil dólares, enquanto pagam a diferença durante um
longo período", frisou João Mainsel.
A "Sólida Corporation" vai financiar o projecto, pois só
é possível alcançar o desafio do Governo (construir um
milhão de casas neste quadriénio), conjugando-se a
capacidade de realização dos empreendedores com os
incentivos que o Governo pode dar.

09.1.5 Fim da especulação
imobiliária passa pelo reforço da
fiscalização
Jornal de Angola 13 de Janeiro de 2009

O combate à especulação dos preços das casas, em
Luanda, passa por um aumento de acções na fiscalização
das obras e pela criação de um diploma legal que organize
o sector imobiliário, segundo a presidente da Associação
de Profissionais Imobiliários de Angola, Branca do
Espírito Santo: "só com estes pressupostos e com o
aumento da oferta de habitações é possível reduzir os
elevados preços que se praticam no sector".
Branca do Espírito Santo reconhece a existência de
oportunismo por parte dos investidores que, ante a
crescente procura, procuram lucros superiores aos

investimentos aplicados. De acordo com um estudo
efectuado pela empresa de consultoria e avaliação
imobiliária Proprime, os preços dos apartamentos do
tipo T4 com 580 metros quadrados, na cidade de
Luanda, chegam a custar cerca de três milhões de
dólares.
O município da Maianga é uma das zonas de Luanda
onde os preços dos apartamentos são mais elevados.
Os T4 custam três milhões, os T2 de 165 metros
quadrados custam 774 mil dólares e um milhão de
dólares para os de 220 metros quadrados.
Depois da Maianga, segue-se o município da
Ingombota com apartamentos do tipo T4 no valor de
1.300.000 dólares de 223 metros quadrados, enquanto
os TI custam 380 mil dólares com 64 metros
quadrados.
Em Luanda Sul, o valor médio de um apartamento do
tipo TI é de 249.000 dólares de 57 metros quadrados e
o T4 1.080.000 dólares com 179 metros quadrados. Em
Viana, os TI custam 206 mil dólares, com 56 metros
quadrados e os T2 variam entre 285.000 dólares com
82 metros quadrados e 378.000 dólares com 119
metros quadrados.
Na zona do Camama, o valor médio de um
apartamento de 60 metros quadrados do tipo TI é 21
0.000 dólares e os apartamentos do tipo T2 variam
entre os 285.000 dólares, de 85 metros quadrados e
365.000 dólares, de 120 metros quadrados.
O estudo demonstra que os apartamentos chegam a ser
muito mais caros do que as vivendas. Uma moradia no
Talatona do tipo V3 custa 2.15 0.000 dó lares, com 385
metros quadrados, enquanto a V 4 custa 2.400.000
dólares, com 525 metros quadrados.
Em Luanda Sul, a vivenda do tipo V3, de 400 metros
quadrados, 1.950.000 dólares e a V4 de 450 metros
quadrados 2.100.000 dólares.
O preço do metro quadrado dos apartamentos é alto.
No município da Ingombota, cada metro quadrado de
um apartamento chega a atingir os 5.760 dólares. A
zona com valores mais baixos é a do Camama, cujo
metro quadrado custa 3.300 dólares. O documento
mostra que os valores médios do metro quadrado
podem descer em função do aumento das áreas de
construção.
A Associação de Profissionais Imobiliários de Angola
pretende estabelecer um acordo com as autoridades
governa mentais no sentido de se encontrarem soluções
imediatas para que, num curto espaço de tempo, a
situação ganhe outra dinâmica. Defende a necessidade
da criação de fundos imobiliários, sociedades de
hipotecas e cooperativas com o propósito de financiar
habitação social.
O mercado ainda tem pouca oferta de habitações para

cidadãos com baixos rendimentos. "A maior parte das
construções está dirigida à classe média e de altos
rendimentos, aumentando assim o desequilíbrio que
existe entre a procura e a oferta", disse Branca do
Espírito Santo.
Com vista a atender grande parte da população, o
Governo tem desenvolvido algumas acções de construção
de casas sociais em Luanda, como são os casos dos
projectos Morar e Zango em Luanda Sul.
O Presidente da República, José Eduardo dos Santos,
assumiu, em 2008, o compromisso de serem investidos
50 mil milhões de dólares na construção de um milhão
de habitações sociais nos próximos quatro anos.
A Associação de Profissionais Imobiliários de Angola
foi criada em 11 de Abril de 2008 com objectivo de
organizar a classe e fazer chegar as preocupações dos
associados aos órgãos competentes.

09.1.6 Mais uma cidade no
Panguila
Jornal de Angola 14 de Janeiro de 2009

O Projecto Habitacional Panguila, localizado em
Cacuaco, em Luanda, vai ter até ao segundo semestre
de 2010 mais 4.000 casas de construção definitiva e de
estrutura metálica. A garantia foi dada ontem pela
directora do projecto, Lisete Pedro, durante uma visita
do ministro das Obras Publicas, Higino Carneiro,
àquela urbanização.
No Projecto Panguila estão construídas 6.000 casas, das
quais 5.000 já estão habitadas e na sua maioria com
água e luz. As outras 1.000 casas aguardam pelo
acabamento, “mas as famílias mais necessitadas estão a
vir morar mesmo assim”, Lisete Pedro.
O ministro das Obras Publicas, Higino Carneiro,
afirmou que o Projecto Panguila permitiu o
realojamento de cidadãos.
Hoje, no Panguila vivem aproximadamente 45.000
pessoas e pelo ritmo de trabalho é possível que, no
próximo ano, possam estar a viver 80.000. “Isto vai
obrigar a que façamos uma reflexão sobre o
desenvolvimento da zona, disse Higino Carneiro.
Centro de Formação
O nível em que se encontra o Projecto “implica que
tenhamos de ver onde vamos procurar fundos para
intervir e dar resposta à procura que se regista na
zona”, frisou o ministro.
O centro de Formação Profissional do Ministério das
Obras Publicas, construída no Cacuaco, com
capacidade para 320 alunos por turno, vai ser
inaugurado em Fevereiro, informou o ministro das
Obras Publicas, no final da visita. “O centro esta quase
concluído e os técnicos e professores foram formados

no Brasil. Depois da sua inauguração, em Março as
aulas arrancam”, assegurou.
O ministro lembrou que há muitas obras em curso no
país e os jovens e adultos que foram formados neste
centros vão dar o seu contributo ao processo de
reconstrução nacional.
A coordenadora do centro, Maria das Dores Brandão,
disse que o centro vai ministrar os cursos de topografia,
urbanismo, orçamento, desenho, instalações prediais,
soldadura e electricidade.
A instituição contra com a parceria do Instituto Federal
do Brasil. Para além do centro de Luanda, o Ministério
das Obras Publicas esta a construir centros de
formação nas províncias de Benguela, Huambo, Zaire e
Malanje.
Por outro lado na Empresa Nacional de Pontes, o
ministro Higino Carneiro apelou à direcção da empresa
a dialogar com os funcionários no sentido de
equacionar alguns problemas que os afectam, para que
tudo corra sem sobressaltos.
Projecto Panguila permitiu realojamento de cidadãos.
Hoje, no Panguila vivem aproximadamente 45.000
pessoas e pelo ritmo de trabalho é possível que, o
próximo ano, possam estar a viver 80.000. "Isto vai
obrigar a que façamos uma reflexão sobre o
desenvolvimento da zona e também o melhoramento
das condições de maneira a que todos os sistemas que
envolvem a zona, desde o saneamento à região
funcione devidamente", disse Dígito Carneiro:
CenirodeJcrmaçâo o nível em que se encontra o
projecto "implica que tenhamos de ver onde vamos
procurar fundos para intervir é dar resposta à procura
quase regista na zona", frisou o ministro.
O Centro de Formação Profissional do Ministério das
Obras Públicas, construído no Cacuaco, com
capacidade para 320 alunos por turno, vai ser
inaugurado em Fevereiro, ínfortmou o ministro das
Obras Públicas, no final da visita.
"O centro está quase concluído e os técnicos e
professores foram formados no Brasil. De pois da sua
inauguração, em Março as aulas arrancam", assegurou.
O ministro lembrou que há muitas obras em curso no
pais e os jovens e adultos que forem formados nestes
centros vão dar o seu contributo ao processa de
reconstrução nacional.
A coordenadora do centro, Maria das Dores Brandão,
disse que o centro vai ministrar os cursos de topografia,
urbanismo, orçamento, desenho, instalações prediais,
soldadura e electricidade. A instituição conta com a
parceria do Instituto Federal do Brasil.
Para além do centro de Luanda, o Ministério das Obras
Públicas está a construir centros de formação nas
30 províncias de Benguela, Huambo, Zaire e Malanje.
Por outro lado na Empresa Nacional de Pontes, o

ministro Higino Carneiro apelou à direcção da empresa
a dialogar com os funcionários no sentido de equacionar
alguns problemas que os afectam, para que tudo
corra sem sobressaltos.

09.1.7 Construção de habitações
sociais de imediato no KuandoKubango
Jornal de Angola 15 de Janeiro de 2009

Casas são construídas por um consórcio da Africa do
Sul.
O Governo Central vai construir 18.000 casas sociais
nos próximos quatro anos na província do KuandoKubango, no quadro do programa de melhoramento
habitacional que prevê construir em todo o país, um
milhão de habitações, anunciou, em Menongue, o Vice
ministro do Urbanismo e Habitação, José Ferreira, que se
deslocou ao Kuando-Kubango na companhia do
embaixador sul-africano em Angola, Themba Kubheka.
Segundo o ministro, a execução é imediata e na
primeira fase são contemplados os municípios de
Menongue, Mavinga e Kuito Kuanavale.
No Kuando-Kubango, a delegação ministerial, que é
integrada também por especialistas de construção civil
dos dois países, vai efectuar visitas às zonas fundiárias
do Governo Provincial para ver como estão demarcados
os espaços e começar os projectos de loteamento
e urbanização para a construção das casas.
O ministro José Ferreira justificou a presença do
embaixador da Africa do Sul, por ser o país que vai
construir as casas sociais.
Em relação ao programa de urbanização das cidades, e
no caso particular do Kuando-Kubango, o Governo
criou um consultório que está a trabalhar na definição
das áreas fundiárias e nos planos de urbanização que
são projectos muito mais fáceis de manusear em relação
aos programas de ordenamento do território.
Integram igualmente a delegação do vice-ministro da
Habitação, o engenheiro Paulo Fernandes e o Dr.
Joe Shibambo, pela parte angolana, e o Dr. Matli
Makosholo, os engenheiros Stanley Siyabonga Mcetywa
e Paul Nel, da parte sul-africana.
Ontem e hoje a delegação ministerial efectua visitas aos
municípios de Mavinga e Kuito Kuanavale, onde são
construí das as casas.

09.1.8 Os projectos habitacionais
Jornal de Angola 15 de Janeiro 2009

A habitação é um dos maiores problemas com que o
Governo se debate e aquele que mais impactos
negativos têm na sociedade. Todos têm direito ma
habitação digna. E esse conceito não se limita a um

tecto.
Habitação digna quer dizer água potável canalizada, luz
eléctrica, saneamento básico arruamentos, transportes
colectivos. Estas são as condições mínimas que
garantem a um cidadão uma habitação digna.
Muitas famílias ainda não têm acesso a essa habitação
ideal. Nem se quer a uma habitação que se a prole
desses parâmetros. E esse, problema está em cima da
mesa do Governo, com o rótulo de primeira
prioridade.
Problema da habitação afecta sobretudo os jovens que
pretendem instituir família, organizar uma a autónoma
e viver a sua vida sem tutela dos pais. A falta de
habitações e o elevado preço das casas que existem no
mercado, deixam os jovens muito longe de satisfazer
essa necessidade primária; indispensável. Também
neste aspecto o Governo tem em cima da; a programas
de construção de milhares de habitações para os jovens,
a preços controlados, e que já o em execução em todo
o país.
Os programas dirigidos a juventude, de resto, são os
mais adiantados os que apresentam resultados mais
concretos.
Isto quer dizer que o problema existe, mas está a ser
resolvido sem hesitações e com grande determinação.
Ainda ontem foi anunciada a construção de mais
18.000 habitações, em todos os municípios da
provínciado Kuando-Kubango.
Um consórcio sul-africano iniciou de imediato os
trabalhos, depois de visita à província de uma delegação
chefiada pelo Vice-ministro da habitação, José Ferreira.
Os técnicos chegaram ao local, estudaram as zonas a
urbanizar e começaram a desenhar os projectos
província com as características do Kuando-Kubango,
onde prevalece uma baixa densidade populacional, ao
beneficiar de 18.000 habitações, fica com o problema
da habitação resolvida, pelo menos nos municípios
mais populosos. E inteligente começar a resolver o
problema pelo lado que é mais fácil, porque não
apresenta obstáculos pr9dos pelo desordenamento do
território e pela ocupação abusiva das; que pertencem
ao domínio público.
Dentro de pouco tempo, o Kuando-Kubango é
seguramente um "bom sítio para se viver".
E bem mais difícil resolver o problema da habitação
nas grandes cidades onde a demagogia anda à solta e de
mãos dadas com o mais chocante oportunismo.
Reservas fundiárias destinadas a grandes projectos
estruturas do país, são ocupadas à pressa com casas
precárias ou "lavras" para depois servirem de arma de
arremesso contra o estado a quem são exigidas
indemnizações inaceitáveis para tomar posse do que lhe
pertence e foi ilegalmente ocupado.
O problema é mais complicado quando se trata de

realojar centenas de milhares de pessoas, deslocadas de
guerra, que ao fim de muitos anos deixaram de ser
habitantes precários das zonas que ocuparam
temporariamente. Construir um milhão de habitações
durante esta legislatura, é possível. Difícil é arranjar nas
grandes cidades espaços livres para urbanizar.

09.1.9 Alegadamente para
construir um condomínio
habitacional no Kilamba Kiaxi
Semanário Angolense 17 a 24 de Janeiro de 2009

EMPROE «varre» agricultores e outros
Mais de duzentas pessoas, entre idosos, Jovens e
Crianças, encontram-se a viver em condições
extremamente difíceis nos bairros e «Bonde-Chapêz»,
«Iraque» e «Bagdad», em consequência de acções de
demolição das casas onde habitavam no município do
Kilamba Kiaxi, que têm sido levadas a cabo pela
EMPROE-UEE, uma empresa estatal de construção e
obras públicas. Alguns agricultores que lá estavam
estabelecidos foram também enxotados dos espaços que
ocupavam, alguns há cerca de 20 anos.
Tudo começou quando, em finais do ano passado, a
Emproe começou a «varrer» as casas dos populares que
aí se haviam instalado, numa altura em que a maioria
dos moradores não se encontrava presente, sendo que
uns estavam no mercado e outros nos seus locais de
trabalho, o que acabou por facilitar a sua acção.
Segundo informações obtidas no local, como que a
colocar a carroça em frente dos bois, só depois de
proceder a algumas demolições sem aviso prévio é que
aquela empresa indicou funcionários seus, para que
junto da população fizessem o levantamento das outras
casas a demolir, para eventual indemnização aos seus
proprietários.
Em consequência, os que já viram as suas casas
demolidas ficarão a ver navios, completamente
entregues à sua sorte. Por enquanto, muitos deles estão
a viver em condições degradantes, em casotas de
chapas de zinco ou papelão.
Para espanto da população, poucos dias depois das
primeiras demolições, instalaram-se no local duas
empresas, uma das quais, identificada por MNR, se diz
ter ligações com a Casa Militar da Presidência da
República, o que indicia haver interesses acima dos
indicados pela EMPROE para justificar a sua acção.
Nesta acção, não estiveram que deu azo a várias
especulações.
Com a ausência da fiscalização, órgão legal do Governo
Provincial de Luanda para demolições, os moradores
suspeitam que alguém terá feito negócio com tais espaços,
sustentando-se tal argumento no facto de aí surgirem as
tais duas empresas referidas acima.

Segundo nos foi possível apurar, a Administração
Municipal do Kilamba Kiaxi, por seu lado, demarcouse completamente do caso, dizendo que não atribuiu
terrenos a ninguém para que aí se construísse fosse o
que fosse. Ou melhor, pediu às pessoas que se
sentissem prejudicadas para que fizessem prova da
titularidade do correspondente terreno, no que foi tido
como desculpas de mau pagador.
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«Como exigir documentos a quem nunca atribuiu?»,
interrogou-se um agricultor que viu o seu espaço
adquirido por usucapião a ser desapropriado à força.
Moisés Paulo, um dos agricultores, esclareceu que
desde que começou o cultivo do espaço que ocupava
desde 1991, sempre tentou tratar os respectivos
documentos no intuito de legalizar a actividade. «Eu
tenho cópias de documentos que deram entrada na
Administração em 1996 para a legalização do espaço.
Fiz os requerimentos e até hoje não houve resposta.
Como é que este administrador vai exigir documentos
destes, se o Estado nunca me deu?», questionou-se.

NEM ÁGUA VEM, nem água vai. É assim que se
podem caracterizar as constantes promessas feitas pelos
governantes da província de Luanda sobre o tão falado
projecto de desalojamento e realojamento dos
habitantes do prédio inacabado do Kinaxixi.

Joana Camueji, 60 anos de idade, disse ao nosso jornal
que já não sabe o que fazer, porque o pouco que tinha
acabou na casa que erguera e não sabe onde segurar
sequer para comprar chapas para uma «casota». Disse
ainda que não irá sair de lá por não ter onde ir. «Eles
como querem tudo que fiquem também comigo», disse
visivelmente desolada.
Por outro lado, José Adão 30 anos, disse que vive no
local há quase dois anos e que começaram a partir casas
no ano passado. «Começámos a ouvir que estão a partir
casas no Iraque e vimos que aqui não podia chegar.
Então continuamos a viver uns com casa de bloco
outros de chapa. Surgiram os homens da Emproe e
começaram a partir as casas, num lado não, noutro lado
sim. Depois de alguns dias começamos a ver

09.2.1 Moradores do prédio da
Lagoa com destino incerto
Novo Jornal 6 de Fevereiro de 2009

O assunto ganhou mais eco por altura da derrocada, no
ano passado, do edifício da Direcção Nacional de
Investigação Criminal (DNIC), onde se anunciou que o
imóvel estava na lista dos prédios sem condições de
habitabilidade. Apesar do perigo que o edifício representa,
constatado e reconhecido publicamente pelos vários
governantes que já passaram pelo pelouro da capital, o
certo é que até ao fecho da edição não havia nenhuma
informação sobre o desfecho deste dossier.
"Já nos fizeram muitas promessas, mas até aqui não há
nenhuma informação oficial" declarou o coordenador
do edifício, Eliseu Laurindo, acrescentando: "Já ouvimos
muitas datas, agora é só esperarmos para crer".
A nossa fonte recordou que, em Abril de 2006, estando
como administrador da Ingombota Júlio de Carvalho
tinha-lhes sido prometido que seriam realojados nos
projectos Zango e Sapú, no município de Viana.
"Naquela altura, tinha sido feito o registo das 123
famílias que moram aqui e foi-nos dito que sairíamos
num período inferior a 30 dias", recordou.
Em declarações a este jornal, o director provincial das
Obras Públicas, Torres Bunga, garantiu que o processo
de realojamento "dos habitantes está em estudo", não
adiantando datas possíveis. Funcionário público e
habitante do edifício desde 92, a história de Eliseu não
difere da de muitos que ali habitam. Na sua maioria,
são pessoas que fugiram da guerra no interior e vieram
refugiar-se na cidade capital.
"Com a guerra, sai do Uíje vindo refugiar-me em
Luanda, onde encontrei um lugar neste prédio para
viver". Residindo no rés-do-chão do imóvel, entre
outros familiares, com a mulher, três filhos nascidos no
prédio e dois sobrinhos, o nosso interlocutor pediu que
sejam criadas todas as condições no local onde forem
viver.
"Esperamos que tenha hospitais, escolas e outras
condições que temos aqui na cidade onde também os
nossos filhos estudam". Natural do Uíje, aos 34 anos de
idade, Vicente, empreiteiro de construção civil por
conta própria, é um dos moradores mais antigos do
edifício, lembrando que vive no imóvel desde 93.
Segundo nos contou, antes desta data já frequentava o
prédio, porque tinha um familiar que vivia no edifício

desde finais dos anos 80.
"Lembro-me que tinha ido ao Soyo, onde iria estudar,
mas uma semana depois tive de regressar a Luanda por
causa da guerra que rebentou naquela altura".
Com o desejo de continuar a estudar cancelado, ante o
conflito armado que surgiu, Vicente regressou a Luanda
e por falta de casa decidiu ficar a viver lá.
E como é o dia-a-dia no edifício da Lagoa? A nossa
fonte desdramatiza o que muita gente pensa a respeito
do local.
"Muitos dizem que aqui se vive mal e que é fonte de
doenças para muitas crianças, mas isso não
corresponde a verdade", declarou e prosseguiu "a vida
aqui é tal e qual a dos habitantes de qualquer prédio,
com os seus problemas conjunturais".
Vicente vai mais longe e lembra que no local "vivem
funcionários públicos e do sector privado", que
também têm ar-condicionado, parabólica, televisão e
outras condições. "Cada um ao seu nível contribui para
o engrandecimento do país", concluiu.
A higiene do edifício é precária, tal como a de muitos
outros da capital e, apesar, de não correr nos
apartamentos, o prédio tem água canalizada que chega
apenas ao rés-do-chão. Dali é acarretada para os
diversos andares. A energia é proveniente de ligações
anárquicas dos arredores e as casas de banho
funcionam normalmente, escoando os dejectos para a
lagoa.

09.2.2 Casas para jovens estão em
construção
Jornal de Angola 12 de Fevereiro de 2009

Pelo menos 2.468 casas sociais para a juventude estão j
á em construção em todo o país, revelou, ontem, em
Luanda, o ministro da Juventude e Desportos,
Gonçalves Muandumba.
O Estado angolano prometeu construir um milhão de
casas em quatro anos, uma promessa constante do
programa de Governo do MPLA, o partido vencedor
das eleições legislativas de 2008.
O ministro Gonçalves Muandumba, que falava durante
um encontro com líderes associativos juvenis, jovens
artistas, desportistas e fazedores de opinião,
acrescentou que estão também em construção 17 Casas
da Juventude e 40 centros comunitários.

vão, segundo o ministro, contribuir significativamente
para o aumento do acesso à formação e ao emprego
pára a juventude.
-Gonçalves Muandumba referiu que o ministério que
dirige está a reformular e redimensionar os projectos
que vinha desenvolvendo no quadro do programa
"Angola Jovem" sem perder o sentido programático, de
participação e apoio multilateral à juventude.
Em 2008, acrescentou, a implementação deste
programa produziu resultados satisfatórios, mas que
precisam de ser consolidados e reforçados. De acordo
com Gonçalves Muandumba, com o "Crédito Jovem"
foi possível apoiar mais de 4.470 jovens empreendedores,
num contexto que permitiu também a
constituição de 972 cooperativas, a formação de 2.092
jovens e a elaboração e aplicação de 972 iniciativas ou
projectos de negócios.
Segundo o titular da pasta da Juventude e Desportos,
este processo continua em curso, já que o recurso
financeiro disponibilizado ainda não se esgotou. No
domínio do auto-emprego, Gonçalves Muandumba
disse que também foram alcançados resultados
positivos, com a distribuição de kits profissionais e a
constituição de respectivas cooperativas à escala
nacional.
O ministro Gonçalves Muandumba disse que, no
quadro do programa "Angola Jovem", o Ministério da
Juventude iniciou a implementação do projecto referente
à habitação social para a juventude e à construção e
apetrechamento das casas e dos centros comunitários,
numa parceria efectiva com o Banco de Poupança e
Crédito (BPC) e os governos provinciais.

09.2.3 Administração da Ingombota
combate construções anárquicas
Jornal de Angola 13 de Fevereiro de 2009

A administração da Ingombota, em Luanda, vai agir
contra os munícipes que executam obras de construção
civil sem a devida autorização o aviso é da administradora
municipal, Suzana de Melo.
Em declarações à Angop, a responsável disse que estão
a ser feitas algumas obras de pequeno porte na cidade,
que abrange o município, sem que se cumpra com as
normas arquitectónicas exigidas.

Segundo Gonçalves Muandumba, os projectos e acções
são implementados no sentido de dar maior atenção e
dignidade à juventude para poder participar
activamente nos desafios que a ela compete.

"Continua a verificar-se a execução de obras no interior
de alguns edifícios, nos terraços dos prédios, bem como
a construção de pequenos empreendimentos em
quintais de residências que dão acesso às ruas, como
lanchonetes, quiosques, salões de beleza e cantinas",
frisou.

A construção dos pavilhões de artes e ofícios, o
aumento do número de salas de aula e a construção de
institutos médios politécnicos e pólos universitários

"De acordo com a administradora, estas acções alteram
negativamente a configuração arquitectónica,
principalmente da zona urbana de Luanda.

"Vamos agir rigorosamente no âmbito da Lei-quadro
das Transgressões Administrativas, começando por
demolir as obras e aplicar multas elevadas", sublinhou.
Suzana de Melo manifestou-se, igualmente, preocupada
com a má conservação de alguns edifícios localizados
na zona urbana da cidade capital.
A chefe do executivo municipal disse que a má
conservação dos edifícios têm contribuído para a
degradação continua dos mesmos, principalmente no
interior.
Em sua opinião, os próprios moradores não colaboram
com o governo, pelo que apelou para uma maior
participação dos munícipes, através das comissões de
moradores, na manutenção dos edifícios degradados.
Com uma população estimada em cerca de 600
habitantes, a Ingombota ocupa toda a zona baixa da
cidade capital, onde existem mais de cem prédios, entre
estatais e privados.

(De como se chegou a tamanha degradação dos
edifícios) Refiro-me ao património imobiliário do Estado,
entre edifícios médios, altos e arranha-céus construídos
entre 1961 e 1975, em Luanda. Se feitas bem as contas
hoje em termos de avaliação do seu real valor pecuniário
(considerando os índices inflacionários galopantes actuais
no ramo imobiliário e da construção civil), verse-ia que
estamos em presença de um acervo deveras avultado e
quiçá mesmo insubstituível a curto ou médio prazo.
Calculando-se "grosso modo" que sejam para cima de
10.000 os edifícios residenciais modernos desse período,
incluindo os de pequeno e grande porte, eles representam
seguramente um número de mais de 500.000
apartamentos hoje ao serviço do alojamento condigno
dos angolanos.

Fazem parte da circunscrição as comunas da
Ingombota (sede), Patrice Lumumba, Maculusso, Ilha
do Cabo e Kinanga.

E, se a isso acrescentarmos que foram esses edifícios e
a nova urbanização que transformaram radicalmente
Luanda medieval e de uma arquitectura tipicamente
colonial na linda e moderna cidade até há poucos anos
considerada a mais bela de África, sem dúvida que se
chegará à conclusão de que esse património imobiliário
é também muito importante do ponto de vista
histórico.

Campanhas de sensibilização comunitária. As
autoridades administrativas da Ingombota vão
promover, a partir da segunda quinzena deste mês,
campanhas de sensibilização junto dos seus munícipes,
sobre o saneamento básico, com vista a melhorar o
ambiente na circunscrição.

Infelizmente e de urna forma geral, com
excepções muito reduzidas e pontuais, esses edifícios
estão hoje – decorridos apenas menos de cinquenta por
cento do seu tempo de vida útil completamente
degradados, nalguns casos de forma irreversível e a
exigir a intervenção do camartelo.

A administradora municipal, Suzana Augusto de Melo
disse, ontem em declaração à Angop quê a campanha
consiste na realização de visitas de constatação e
afixação de cartazes nos edifícios e residências para o
cumprimento rigoroso do horário de depósito e
remoção lixo.

Mas eu não creio longe de mim urna tal ideia! - que este
deplorável estado de coisas tenha sido provocado
institucionalmente e com base na opção política
marxista-leninista, que marcadamente dirigiu do destinos
de Angola durante mais de 20 anos após a
independência.

Este trabalho vai ser feito sabre tudo por uma comissão
liderada pela administradora municipal, na qual
integram responsáveis das secções municipais dos
Serviços Comunitários, de Fiscalização., Saúde e da
Comanda da Primeira Divisão da Polícia Nacional.

Com relativa facilidade contudo seríamos levados a
admitir essa hipótese, não só porque é doutrina
revolucionária comunista aquela que ensina que é sempre
necessário destruir o "velho" (o "homem velho" ou
reaccionário, inclusive) para edificar o "novo", mas
também e sobretudo porque o Estado angolano se
apressou tanto a confiscar e nacionalizar
precipitadamente todo esse património entre 1976 e
1980, a meu ver mais por razões de retaliação política
sobre os colonos e a burguesia colonial do que por
razões de soberania.

Vão ainda integrá-la representantes das comissões de
moradores e assembleias de condóminos das zonas
ande a situação de saneamento básico é considerada
crítica.
De acordo com Suzana Melo, torna-se necessária
melhorar o trabalha, principalmente da recolha de lixo.,
nos arredores de alguns edifícios.
No município existem mais de cem prédios na sua
maioria sobre tutela da Direcção Provincial de Luanda
de Urbanismo e Habitação.

09.2.4 Degradar para demolir, não!
Agora 14 de Fevereiro de 2009

É que, curiosamente, logo a seguir
o próprio Estado "permitiu", fechando os olhos ou não
agindo em sentido contrário, que todo esse património
fosse tão mal tratado e usado de forma a chegarmos ao
que temos hoje pela frente!!!... Em nenhuma outra das
ex-colónias portuguesas proclamadas independentes na
mesma altura (1975) isso aconteceu. Em Moçambique,
por exemplo, a cidade de Maputo preservou e
conservou religiosamente o seu também avultado
património imobiliário moderno do tempo colonial.

Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e até mesmo a
Guiné-Bissau procederam de igual forma. Só Angola
foi, infelizmente, a triste excepção!
(Opção urbanística I - Demolir e substituir)
Acredito prontamente na boa fé do Governo e nos
propósitos do Estado como pessoa de bem. Por isso,
julgo que o seu objectivo quando decide pela
demolição é encontrar soluções necessárias para casos
perdidos, ou seja, perante as situações irreversíveis de
degradação, procederá à demolição dos edifícios em
favor de uma nova urbanização ou substituindo-os "in
loco" com a construção de outros, no mínimo de porte
igualou superior.
Que inconveniências ou consequências negativas terá
uma solução deste tipo?
Vamos gastar naquilo que já temos e preferimos
destruir o dinheiro que poderia ser destinado a obter
aquilo que nunca tivemos, como por exemplo o
estabelecimento de um salário mínimo nacional
condigno e mais segurança social.
A grande maioria dos edifícios confiscados é
residencial, ocupados por famílias angolanas que
compraram ou não os apartamentos, mas que são
ocupantes legais que correrão o risco de não serem
justamente indemnizados ou compensados.
Mesmo sabendo que os edifícios a demolir serão
substituídos por outros, quiçá de melhor qualidade, o
custo das rendas ou o preço de venda dos novos
apartamentos de forma alguma voltará a estar ao
alcance da classe média angolana, sendo que por isso se
destinarão quase exclusivamente a alojar estrangeiros
ou expatriados, no formato singular ou de
condomínios.
As famílias angolanas, que até então tenham vivido em
bons apartamentos no casco urbano e se transferem
compulsivamente para as novas áreas urbanizadas da
periferia, regridem no mínimo no seu padrão ou
qualidade de vida "passando de cavalo para burro",
como soe dizer-se.
Com a independência de Angola (à parte os efeitos
negativos da guerra) melhoraram profundamente as
condições económicas e sociais dos angolanos no seu
conjunto, que passaram maioritariamente a ocupar as
cidades outrora predominantemente brancas, o que foi
um movimento de recuperação da nossa dignidade e
cidadania, e agora promover-se-á com medidas
administrativas ou políticas deste género que os
angolanos deixem as cidades de regresso aos musseques
e afins, abrindo as portas a uma rápida e massiva neocolonização euro-asiática.
(Opção urbanística 11 - Recuperar sem desocupar)
Das três, esta é a opção que em princípio deveria ser
assumida pelo Governo em relação a todos os edifícios
residenciais degradados sim, mas cujas infraestruturais
ofereçam as condições de estabilidade e segurança

previstas nos cálculos e pormenores de betão armado
dos respectivos projectos de construção.
E nestes casos, a meu ver, que funcionaria em pleno o
que ficou conhecido por "Plano Higino Carneiro" que
não chegou a ser materializado, mas ao qual contudo
tenho feito referências em diversas ocasiões.
De acordo com as linhas mestras desse plano, os
moradores adquirentes, proprietários ou senhorios,
conjuntamente com o Estado, assumiriam os custos totais
dos trabalhos de reparação dos respectivos edifícios numa
percentagem que seria estudada bilateralmente e depois
fixada pelo Executivo da província, determinando com
precisão o valor do orçamento, a fatia dos custos a
suportar pelos fundo públicos do Instituto Nacional de
Habitação, Empresa Nacional de Seguros e Ministério
das Finanças e a fatia restante repartida em partes iguais
pelos usufrutuários. Nesta solução, o Estado lançaria
mão sem hesitação das suas prerrogativas de autoridade
soberana ou de "ius imperii", ordenando com equidade
e justiça, e não estando aos sujeitos particulares desta
relação jurídica ou contratual a estabelecer senão o
dever de obediência ou acatamento sem condições. É
evidente que teriam de ser consertadas algumas regras.
Entre o Estado e os moradores adquirentes, proprietários
ou senhorios - como refiro atrás - firmarse-iam contratos
em que um dos contraentes (o Estado) se obriga a
executar por empreitada a adjudicar e custear a totalidade
do orçamento da obra de reparação interna e externa do
edifício, e os outros contraentes (os moradores
adquirentes, proprietários e senhorios) assumem o
compromisso de efectuar a colecta dos fundos
correspondentes a pagar directamente ao empreiteiro ou
ao Estado.
Das respectivas cláusulas do contrato de empreitada de
obras públicas constariam aquelas que vinculem os
usufrutuários dos edifícios também perante o empreiteiro,
ficando claro que este é pago em simultâneo por ambos
os contraentes nas percentagens fixadas em cada obra de
reparação, a executar pelo sistema de "chave na mão" e
sob fiança ou garantia do Estado.
(Opção III - Desalojar e recuperar)
Parece-me que é nesta via que os actuais "planos de
requalificação urbana" se situam, quando se trata de
reconverter as áreas urbanas residenciais. Tomo para
exemplo as ideias segundo as quais, em relação ao Lotes
do Prenda, os edifícios teriam de ser evacuados, os
moradores alojados noutros locais enquanto decorressem
as obras de recuperação, quer das residências quer das
áreas abrangentes, voltando aqueles que assim o desejem
à posse dos seus apartamentos restaurados mediante um
(novo) contrato de compra e venda a celebrar com o
Estado.
É uma verdade que, infelizmente, não escapa aos olhos de
ninguém – mesmo aos dos mais distraídos, indiferentes
ou inconscientes - serem os edifícios altos do tempo
colonial construídos entre 1963 e 1970 pela

Cooperativa PRECOL no Bairro Prenda aqueles que
não podem seguramente consentir uma profunda
intervenção para os tirar do estado de degradação a que
chegaram, sem serem compulsoriamente desalojados.
Não para demolição, naturalmente, mas para
reabilitação.
Sendo este o caso, duas soluções poderão ser adoptadas
após um estudo da real situação de cada um dos 24
imóveis que constituem no seu conjunto os Lotes I a
XXIV do Prenda e um levantamento criterios o da
tipologia dos seus ocupantes.
Primeiro, expropriar por utilidade pública todos os
edifícios e áreas indistintamente, evacuando a
população residente; segundo, realojar condignamente
ou indemnizar
justamente aqueles que são meros inquilinos, dando aos
moradores adquirentes, proprietários e senhorios a
oportunidade de comparticiparem financeiramente na
reconstrução / reabilitação / reparação (Opção
urbanística II), regressando à titularidade e posse das
suas residências restauradas após concluídas as obras.

09.2.5 Nova cidade a norte de
Luanda país é Luanda, o resto é
colónia
Folha 8 14 de Fevereiro de 2009

Uma nova cidade vai depois de o mesmo ter
acontecido no Sul, nascer a norte de Luanda, onde os
novos-ricos, quais novos latifúndios estão a esbulhar as
terras dos camponeses autóctones, para aí implantarem
os seus mirabolantes projectos.
Nesta perspectiva, o Governo mostra que a sua grande
preocupação é Luanda e os seus arredores, pois o resto
pode continuar a vegetar. De nada interessa a urgência
de se investir no Moxico, no Kuando-Kubango ou
Cunene, regiões com fortes potencialidades, mas
abandonadas a sua sorte, porque a atenção é no
coração do poder, em que a febre de arranjar passeios e
pintar prédios, para desviar dinheiro em direcção as
empresas dos "camaradas" amigos, é gritante.
"Arranjam os passeios e os prédios, em Luanda, não
que não seja importante, mas, por exemplo, faltam
medicamentos nos hospitais no Moxico e geradores
nos do Uíje. Isso é aberrante e discriminatório, pois
dinheiro para a capital existe sempre, mas para o
interior não", acusa o político, Agostinho Nanga, a
propósito do anúncio da nova cidade.
O programa de José Eduardo dos Santos visa a criação,
em função da construção do novo aeroporto na região
do Bom Jesus, de uma nova cidade, até 2030,
denominada "Sassa Bengo". A tese "vendida" é a de
desafogar Luanda, que estaria com mais de 5,8 milhões
de habitantes, mas nada aponta para um projecto
visando beneficiar a maioria, mas uma minoria cada vez

mais sedenta em controlar o negócio do imobiliário.
Não existe, por parte do governo, um plano de
requalificação dos musseques de Luanda, autênticas
bolsas culturais, mas sim a sua destruição, para daí se
dar lugar ao surgimento de novas torres de betão,
tornando-se a capital numa região sem bolsas verdes,
tão indispensáveis para a respiração humana.
No dia 11, em Luanda, o coordenador do projecto de
expansão urbana e infraestrutural das cidades de
Luanda e Bengo, Diakumpuna Sita José, não conseguiu,
como se impõe, nestas alturas, os montantes previstos a
serem gastos para esta empreitada e qual será a
responsabilidade do Estado e a dos operadores
privados.
Assim, tudo fica mais difícil entender o sonho do
governo, para lá de afirmar que a nova cidade, a erguer
entre a Barra do Dande e Caxito, poderá albergar cerca
de três milhões de habitantes.
Uma cidade tem mais valia se erguida junto a um
grande rio, como é o caso de Dande, para além de não
estar distante do mar, no qual poderá ser erguido um
novo porto comercial, daí o também ministro do
Urbanismo, considerar que a zona do Dande terá um
papel "muito importante" na organização da economia
das regiões de Luanda e Bengo, com a transferência do
porto de Luanda para aquele local.
Recorde-se de que este projecto da transferência de
parte da cidade e do Porto Comercial de Luanda foi do
economista Zau Valentim, na altura director do
Conselho Nacional de Carregadores.
Como se adiantou no seu tempo, foi preso, mas agora
que se recupera o seu projecto, o governo não tem a
ombridade de se penitenciar e pedir desculpas a um
homem que só queria emprestar o melhor do seu saber e
visão ao país.
No círculo do poder, mesmo sem estudos apurados, as
estimativas é de um crescimento anormal da população
de Luanda, que poderá chegar aos 15 milhões de
habitantes, dentro de 8 anos. "Se a tese é esta, mostra
que existe um plano estruturado para se desertificar o
interior do país e concentrar o máximo de pessoas em
Luanda", sendo necessário "criar esta nova coqueluche
governamental, até 2030, para os filhos de papai,
continuar a brincar aos milionários latifundiários",
garante Rafael Manuel.
Sita José tem argumentos diferentes. Para ele, "a
tendência é preocupante. Hoje, em função do censo
eleitoral, temos cerca de 5,8 milhões de habitantes em
Luanda", disse o coordenador, para quem os dados
disponíveis apontam para o crescimento até 2030 da
população para 30 milhões de habitantes, actualmente
estimada em 16 milhões.
A cidade de Luanda, construída para albergar 700 mil

pessoas, acolhe hoje cerca de seis milhões, em
consequência dos 30 anos de guerra que assolaram
Angola, obrigando à deslocação de milhares de pessoas
do interior do país para a capital na busca de segurança
e alimentação.

está a ser célere, para entregar as habitações dentro de
cinco meses.
"Nós louvamos a entrega dos empreiteiros, porque
construir no Kuando-Kubango não é fácil,
principalmente nesta fase em que está a chover muito e
os acessos são difíceis, impossibilitando o transporte do
material de construção", reconheceu.

Terminada a guerra em 2002, o Governo levou a cabo
o processo de reassentamento de milhares de
deslocados nas suas zonas de origem, mas a falta de
condições básicas nas províncias fez muitos desses
deslocados regressarem a Luanda e outros se recusarem
a partir. O Plano Integrado para a Expansão Urbana
está a ser realizado, como não podia deixar de ser, pela
não menos conhecida e suspeita, consultora libanesa, a
Dar-Al-Handasah, com fortes ligações aos mais altos
mandatários deste país.

Até ao momento já foram construídas 16 casas.
Segundo o empreiteiro, devido a alguns atrasos de
material e às fortes chuvas que têm abalado a província,
tiveram um pequeno atraso, mas é provável que todas
as casas estejam prontas até ao mês de Outubro.
As habitações têm três quartos, uma sala, cozinha e casa
de banho.
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Nas obras trabalham mais de 200 Operários Angolanos
que neste momento estão a fazer uma formação
profissional.

09.2.6 Habitação para jovens nas
terras do novo mundo

O sonho da casa própria já é uma realidade para muitos
jovens na província do Kuando-Kubango, que vão
receber 100 habitações, no âmbito do projecto do
Governo que visa construir um milhão de casas.
José António Canhundo, de 36 anos, é pedreiro de
profissão, trabalhava na Direcção Provincial das Obras
Públicas e agora é um dos mestres que trabalham na
construção das casas sociais para a juventude. Participar
da reconstrução de infra-estruturas na província é uma
grande alegria.
"Eu nunca pensei que estaria a trabalhar para construir
casas que um dia venham a ser moradia dos meus
filhos. Estou muito feliz por esta participação. Assim
como filemos para expulsar o inimigo, estamos
também a lutar para dar melhor vida aos nossos filhos
porque NÓS já estamos velhos", afirmou António
Canhundo.
Augusto Tchimbama fazia biscates como carpinteiro.
Hoje também faz parte das equipas de trabalhadores de
construção civil da empresa Serve Construções,
encarregada ia construção de 48 casas para jovens. E
disse que "estou feliz com o processo de reconstrução
nacional nós já sofremos muito e o processo de
reconstrução só veio dar nova vida à província.
Apesar de estarem a pagar pouco, é preciso continuar
para que o Kuando- Kubango continue a crescer."
O Governo angolano tem um projecto anual de 100
casas para cada província. No Kuando-Kubango, as
habitações foram construídas em três municípios:
Menongue, com 48 casas, Kuito Kuanavale com 20 e
igual número no Cuchi. Metade das habitações vai ser
distribuída a casais, 30 por cento a mulheres e 20 por
cento a jovens singulares que estão sob tutela do
Ministério da Juventude e Desportos.
O presidente do Conselho ia Juventude, Bento
Francisco Xavier, garantiu que já foi feita uma Historia
ao bairro social e apesar Das dificuldades, o empreiteiro

Universidade e Casa da Juventude
Outro motivo de regozijo para os jovens do KuandoKubango é a construção da Universidade que vai evitar
a emigração para outras províncias e para o estrangeiro.
"Quando os nossos jovens vão estudar fora, não voltam
porque encontram melhores condições de vida. Agora,
com a construção da Universidade e de Institutos Médios,
vai ser mais fácil para os estudantes que pretendem dar o
seu contributo ao crescimento da
província e do país", disse Bento Xavier.
A Casa da Juventude está a nascer para facilitar o
convívio entre jovens e responder à procura em matéria
de formação de adolescentes e jovens. "A juventude
reagiu bem a estes projectos do Governo, é motivo de
grande satisfação", disse Bento Xavier. A Casa da
Juventude vai ter centros de formação profissional,
salas de conferências, campos de jogo, biblioteca e
restaurante.
O presidente do Conselho para a Juventude no
Kuando-Kubango, Bento Francisco Xavier, revelou
que muitos jovens, por falta de ocupação dos tempos
livres, estão cada dia mais envolvidos com o álcool.
A Casa da Juventude vai ser utilizada como ponto de
encontro para discussões e debates sobre propostas de
políticas públicas da juventude, além de actividades
culturais e de lazer. "Esperamos que com a Casa da
Juventude possamos ganhar experiência para o
exercício da participação juvenil", disse Bento
Francisco Xavier.
O maior objectivo, disse, é promover a participação
activa dos jovens em actividades políticas e sociais.
Outro objectivo, continuou, vai se transformar a Casa
da Juventude num espaço importante de valorização de
capacidades criativas, fomentando diversas experiências
enriquecedoras da personalidade que ajudam a
estruturar este período de transformações vivido pelos

Jovens.
"E essencial que os jovens se sintam integrados, para
que se tomem activos e interiorizem valores
democráticos, como o respeito pela diversidade
cultural, a importância do diálogo in-tercultural, apostar
na formação profissional, na pesquisa e obtenção de
informação actualizada", disse o presidente do
Conselho da Juventude da província do KuandoKubango.
Crédito jovem é uma realidade Costa Isaac começo a
trabalhar com 12 anos numa oficina criada no quintal
da sua casa pelos familiares. O seu primeiro trabalho de
mecânico foi reparar a moto de um amigo. Hoje com
25 anos, Costa Isaac é um dos beneficiados do
"Projecto Crédito Jovem". Recebeu seis mil dólares
para montar o seu próprio negócio e já trabalha por
conta própria.
Com o dinheiro expandiu a oficina e deu emprego a
mais de 14 jovens, que trabalham em tempo parcial
para dar prioridade aos estudos. Para além de motos,
Carlos Isaac também repara geradores e é dos poucos
mecânicos que presta esse serviço.
Costa Isaac sente-se feliz por ajudar outros jovens que
apesar de não serem beneficiados do crédito bancário
conseguiram um emprego através do crédito que
recebeu. "Estou feliz por este projecto que o Governo
está a desenvolver a favor da juventude, porque nos
abre horizontes. Hoje com o crédito já consegui dar
emprego a 14 jovens", afirmou.
Vários jovens do Kuando-Kubango beneficiaram de
crédito e abriram pequenos mercados no interior dos
municípios. "O programa Crédito Jovem na província é
uma realidade e a primeira fase já terminou. Os jovens
que beneficiaram de empréstimos abriram pequenos
negócios e criaram postos" de trabalho para outros
jovens", disse Bento Francisco Xavier.
Na primeira fase do projecto "Crédito Jovem" foram
disponibilizados 150 mil dólares que beneficiaram 19
projectos de 212 jovens. Neste momento já existe um
programa que corresponde a 200 mil dólares e estão a
ser avaliados projectos apresentados por jovens. "Até
ao momento temos cerca de, 160 projectos por
avaliar", informou Bento Francisco Xavier. Abriu seu
próprio negócio e já trabalha por conta
própria.
Com o dinheiro expandiu a oficina e deu emprego a
mais de 14 jovens, que trabalham em tempo parcial
para dar prioridade aos estudos.
Para além de motos, Carlos Isaac também repara
geradores e é dos poucos mecânicos que presta esse
serviço.
Costa Isaac sente-se feliz por ajudar outros jovens que
apesar de não serem beneficiados do crédito bancário

conseguiram um emprego através do crédito que
recebeu. "Estou feliz por este projecto que o Governo
está a desenvolver a favor da juventude, porque nos
abre horizontes. Hoje com o crédito já consegui dar
emprego a 14 jovens", afirmou.
Vários jovens do Kuando-Kubango beneficiaram de
crédito e abriram pequenos mercados no interior dos
municípios. "O programa Crédito Jovem na província
é, uma realidade e a primeira fase já terminou.
Os jovens que beneficiaram de empréstimos abriram
pequenos negócios e criaram postos de trabalho para
outros jovens", disse Bento Francisco Xavier.
Na primeira fase do projecto "Crédito Jovem" foram
disponibilizados 150 mil dólares que beneficiaram 19
projectos de 212 jovens. Neste momento já existe um
programa que corresponde a 200 mil dólares e estão a
ser avaliados projectos apresentados por jovens. "Até
ao momento temos cerca de, 160 projectos por avaliar",
informou Bento Francisco Xavier.

09.2.7 Kwanza-Norte constrói
casas para jovens
Jornal de Angola 24 de Fevereiro de 2009

A Direcção Provincial da Juventude e Desportos do
Kwanza-Norte inaugura, em Abril, a primeira metade
das cem casas do bairro social da juventude no
município de Cazengo e dois centros comunitários, em
Cambambe e, GolungoAlto.
" Ambos os projectos integram do Programa Angola
Jovem. As casas, do tipo T-3, no bairro Catome de
Baixo, em Ndalatando, começaram a ser construí das a
meio do ano passado.
O director provincial da Juventude e Desportos,
Manuel Gaspar "Domina", revelou que a venda das
casas será feita por crédito bancário. Os requerentes
serão essencialmente jovens, empregados, com idades
entre os 20 e 35 anos.
Segunda fase no final do ano.
A empreitada garantiu emprego a 95 indivíduos, dos
quais 75 angolanos. A segunda fase tem termo prevista
para o [mal do ano. Os trabalhos de acabamento dos
centros comunitários decorrem com alguma morosidade
devido à chegada tardia do material de construção
importado, segundo os responsáveis pela obra.
Os centros terão salas de atendimento, arquivo, salas de
leitura e reuniões, salão de beleza, áreas administrativas,
centros de informática, estúdios fotográficos, bibliotecas e
recintos para práticas desportivas.
Na província há 70 cooperativas compostas por 414
jovens empreendedores, dos quais 103 mulheres. A
primeira etapa de concessão de micro-créditos beneficiou
as municipalidades de Cazengo e Cambambe. A segunda

vai privilegiar os municípios de Camabatela, Samba
Cajú, Golungo Alto e Banga.
Em 2008, 602 jovens beneficiaram de kits de trabalhos
de sapataria, carros de mão, máquinas de pipocas,
bicicletas, chapas de zinco, mesas de plástico, entre
outros.
Director da juventude avalia projectos sociais o director
nacional da juventude, Cardoso José, mostrou-se
satisfeito com o andamento das abras do bairro social e
dos centros comunitários. Apesar do ligeiro atraso,
acredita que as obras serão entregues em tempo
oportuno.
Cardoso José mostrou-se, igualmente, satisfeito pelo
facto de todas as cooperativas terem começado a
devolver o dinheiro do empréstimo. "Estamos
contentes com o desempenho dos empreendedores
locais. O comportamento dos jovens do Kwanza-Norte
tem de servir de exemplo aos das outras províncias",
disse. No país, acrescentou, foram disponibilizados
mais de 10 milhões de dólares americanos, distribuídos
a 4.236 cidadãos.
O número de residências erguidas, no âmbito do
Programa Angola Jovem, ronda as 700. Os pequenos
empresários que beneficiaram do programa "Crédito
Jovem" devem criar mecanismos e estratégias no
sentido de criarem oportunidades de emprego a outros
cidadãos, de forma a tornarem-se parceiros do
Governo na diminuição do desemprego, disse o
viceministro da Juventude e Desportos, Yaba Pedro
durante uma reunião em Ndalatando, com associações
juvenis.
Vice do Desportos aconselha jovens
O ministro aconselhou os beneficiários da primeira fase
do crédito jovem a envidarem esforços para pagarem
os valores monetários adquiridos, de forma a evitarem
constrangimentos com a entidade fornecedora.
Yaba Pedro reconheceu que as moradias inicialmente
projectadas para o bairro social da juventude não
satisfazem a procura, mas fez saber, que a cedência das
mesmas se fará através de um sorteio em que os
presidentes do júri serão os três vice-governadores da
província. Garantiu que tudo será feito para que o
processo de selecção seja transparente, onde qualquer
um, independentemente do seu partido, religião ou
tribo, possa ser beneficiado.
Apelou aos jovens para optarem por namoros
responsáveis, de forma a evitarem doenças sexualmente
transmissíveis, gravidezes indesejáveis, filhos órfãos e
famílias desunidas.

MARÇO 2009
09.3.1 Grupo Genius investe USD 120
milhões em novo condomínio na
baixa de Luanda.
Jornal de Angola 13 De Fevereiro de 2009

Edifício residencial de alto luxo será erguido próximo
da igreja do Carmo As obras já arrancaram e a previsão
é que sejam entregues no fim.
O grupo angolano Genius está a investir USD 120
milhões na construção de um condomínio habitacional
de duas torres de alta renda em Luanda. O arranque
das obras teve início no mês de Janeiro e a construção
deve ser finalizada em Abril de 2010. A informação foi
revelada pela coordenadora do lançamento do
empreendimento, Branca Miguel.
Parte do capital necessário para a empreitada é oriunda
de fundos próprios da construtora Genius. Outra parte
é financiada pelo banco BAI.
O empreendimento está a ser executado em parceria
com duas construtoras portuguesas, a Teixeira Duarte e
a Alves Ribeiro.
O residencial Torres do Carmo será uma edificação de
alto luxo com duas torres residenciais. Localizado na
avenida de Portugal, junto à Igreja do Carmo, na Baixa
de Luanda, o prédio terá 22 andares e 118
apartamentos de dois, três e quatro dormitórios.
O edifício vai albergar ainda, um estacionamento
projectado para cinco subsolos e terá 461 vagas para o
parqueamento 172 no primeiro e segundo subsolos
com destino a estacionamento rotativo e 289 vagas nos
3°,4° e 5° subsolos, privativas para os moradores do
residencial.
Nos três últimos subsolos haverá ainda 118 arrumos
para cada apartamento.
Trânsito na região
Na região central da cidade, em que há falta de vagas
para parquear viaturas e muitos congestionamentos, a
existência de estacionamentos para os moradores é
essencial para não piorar ainda mais as condições de
trafegabilidade da cidade.
O empreendimento conta ainda com uma área
comercial que vai albergar um restaurante de classe
internacional de cinco estrelas com iluminação natural
que servirá de centro de lazer. Ainda terá um espaço
multinacional para actividades culturais e promocionais,
um "health club" equipado com piscina aquecida de
raia coberta, um salão de beleza e uma praça bem no
centro da área de lazer.

Agradavelmente ambientada por decoração de plantas
tropicais e lâminas de água. O mesmo espaço servirá
para exposições de arte e eventos sociais.
Área total
Ocupando uma área total de 3.144,15 metros
quadrados, o condomínio oferecerá aos moradores área
de lazer na sua base. "A concepção arquitectónica dos
edifícios conta com a assistência de um casal brasileiro,
que orientará a construção de cada apartamento de
forma
que os moradores possam
Desfrutar a maravilhosa vista

09.3.2 Salvem o nosso
Património
O País 13 de Março de 2009

A problemática da protecção do Património Histórico
e Cultural do país, em particular de Luanda, tem
merecido acesos debates nos vários círculos da
sociedade, sobretudo depois que muitos edifícios
classificados começaram a ser demolidos para dar lugar
a outros de carácter moderno.
O debate terá sido iniciado com o derrube do antigo
Palácio Dona Ana Joaquina. No local, foi erguido outro
edifício que procura igualar a arquitectura anterior, para
acolher o Tribunal Provincial de Luanda. Mais tarde, o
tema voltou à ribalta com o caso Kinaxixe, e ainda com
o projecto de requalificação da Marginal.
A onda de protestos que, inclusive, envolveu várias
figuras num abaixo-assinado, levou os dossiers ao
Conselho de Ministros e até mesmo à Assembleia
Nacional, mas não foi suficiente para impedir o
anunciado derrube.
Recentemente, a discussão voltou a ser levantada com a
notícia da iminente demolição do edifício que acolhe o
Elinga Teatro. É que, para além de se tratar de um
espaço com grande sentido histórico-cultural para uma
série de pessoas da sociedade luandense, isso desde os
anos 40 até aos tempos de hoje, o referido edifício está
classificado como sendo Património, através de
despacho assinado em 1981 pelo então secretário de
Estado da Cultura. Esta informação vem expressa
numa das edições do Diário da República, órgão oficial
do Governo, estampada na edição passada de O PAÍS.
A nossa reportagem resolveu, assim, fazer uma ronda
pela cidade, a fim de saber o que é feito de alguns
edifícios classificados como Património Cultural,
muitos dos quais incluídos no referido despacho de
1981, situados sobretudo na zona da baixa luandense.
O resultado da pesquisa mostra que a maioria se
encontra em estado degradado, alguns mesmo
abandonados. Isto para não falar naqueles que
deixaram de existir, sem apelo nem agravo.

Major Kanhangulo
A rua Major Kanhangulo, também conhecida por ex.
Rua Direita de Luanda, é uma das que acolhe um
grande número de edifícios património, tal é a sua
antiguidade. A classificação começa mesmo no edifício
número um, e estende-se por quase toda a avenida.
Nela destaca-se o edifício número 27, que acolhe a
Mabílio Albuquerque Comercial S.A., datado de 1894, e
ainda o edifício 196/210, datado de 1760. São dos
poucos que demonstram alguma conservação em
termos de estrutura.
Na mesma rua pode-se encontrar ainda o edifício
77/79, por sinal, o mesmo que acolhe o Instituto
Nacional do Património Cultural, também classificado
num despacho de 1992:
Durante algum tempo, o referido edifício esteve
degradado, tendo sido reabilitado e reinaugurado há
cerca de quatro anos.
Um caso curioso na Major Kanhangulo é o
"desaparecimento" do classificado edifício número 90.
Antecedia a sede da Endiama, com o número 100 na
porta, e sucedia ao edifício 86, também classificado,
actualmente a acolher uma empresa petrolífera. A
memória sobre aquela zona refere-se ao tal edifício
como bastante moribundo nos últimos anos, que
acolhia pessoas sem tecto, muitos dos quais deslocados
de guerra. Era igualmente um espaço em que a
prostituição e o uso abusivo de drogas faziam moradia.
Ninguém sabe explicar ao certo quem mandou, nem
para que fim, mas o facto é que o mesmo foi demolido.
Rainha Ginga A rua Rainha Ginga, ex-Salvador Correia,
conserva ainda alguns traços arquitectónicos do período
que marcou a colonização do país e o início da história da
cidade de Luanda, razão pela qual nela se conhecem
vários edifícios classificados como Património.
O maior realce recai sobre a Igreja Nossa Senhora dos
Remédios, antiga Sé Catedral de Angola e do Congo.
Considerado monumento de interesse público, foi
construída em 1655, tendo sido restaurada em 1995.
Parte do edifício que acolhe a empresa Edições
Novembro – proprietária do Jornal de Angola - com os
números 12/16, está igualmente classificada como
Património. O mesmo acontece com os edifícios que
vão desde o número 34 até 56, ocupados por entidades
que praticam uma série de actividades comerciais. Do
lado esquerdo, o edifício em que se encontra a Casa
Paris, com os números 49/51, é o único classificado.
Amílcar Cabral
Na rua Amílcar Cabral, antigamente conhecida como
rua Pereira Forjaz, não podemos deixar de apontar o
edifício que começa na porta número 28 e termina na
54, formando gaveto com o Largo Matadi (ex. Largo
Tristão da Cunha) desde a porta número 7 até a porta
19. Aí podemos encontrar os escritórios da Imogestin, a
imobiliária que projecta a demolição daquele mesmo
edifício, a fim de edificar um prédio de 12 andares para
parque de estacionamento.

Na mesma estrutura encontramos ainda as instalações
do Elinga Teatro e da empresa Equador, entre outros
empreendimentos. Há também a destacar, naquela rua,
o estado de abandono em que se encontra o edifício
números 21/35 que, segundo relatos, nos anos idos
acolhia o Kudissanga, um animado restaurante e
pensão em que muitos desafogaram as suas mágoas e
desejos.

09.3.3 Moradores ao relento
Administração não negocia
Novo Jornal 13 De Março de 2009

OS MORADORES do bairro da Coreia, Município da
Ingombota, cujas casas foram demolidas recentemente,
encontram-se a dormir ao relento, enquanto procuram
negociar com a Administração Municipal o seu
realojamento. No entanto, da parte das autoridades não
há o mínimo interesse em negociar porque estas
acusam a população de construir numa zona proibida,
segundo contam moradores, que se defendem alegando
que nunca foram proibidos de tal pelos fiscais que
vigiavam o bairro.
"Eles nem aceitam se reunir connosco para nos
ouvirem", contam.
Questionada sobre se não tinha sido proibida de
construir na zona, a população, que se acha
"gravemente injustiçada", responde:
"Nós encontrámos aqui um terreno completamente
abandonado e encharcado e tínhamos de primeiro
entulhar para depois construir. Quando os fiscais nos
apanhassem, apenas nos multavam por construir sem
autorização", relatam os moradores que foram
obrigados a pagar cerca de 50 mil kwanzas para
erguerem as suas casas.
Para a população, que exibe documentos em sua
defesa, o que terá acontecido é que os ficais a quem
pagavam as multas não depositavam os valores na
conta do Estado. Apesar, disso, "não se percebe que
durante esses anos nos deixassem gastar fortunas em
casas que depois acabariam assim", protestam,
acusando as autoridades de desumanidade, uma vez que
devido a esta situação as crianças interromperam as
aulas e muitos adultos nem ao serviço vão.
Por outro lado, os que tentaram arrendar uma
residência nos arredores foram obrigados a desistir da
ideia. "As residências que antes aqui custavam 100
dólares, agora estão no mínimo 250 dólares", contou
João do Dono, um dos lesados.
Consternados com a situação, moradores pedem que
organizações de defesa dos direitos humanos
intervenham.
Contactado pelo Novo Jornal, o presidente em
exercício da Associação Justiça, paz e Democracia,

Serra Bango, disse que não se percebe tal atitude das
autoridades de deixar as pessoas ao relento, porque
estas, ao contrário de as desabrigar, têm o dever de
assentá-las.
Por outro lado, prosseguiu, o Estado deve informar a
população sobre os seus interesses em determinada
zona e sempre que haja demolições "deve também
haver realojamento, ou então a entrega de valores
monetários equivalentes à casa que se demole".
"Temos é de saber se os interesses em jogo pelo espaço
são de facto públicos ou particulares, porque o que
muitas vezes acontece é que pessoas que se fazem
passar por autoridades expropriam bens alheios para
fins próprios", alertou Bango.
Por sua vez, a administradora municipal da Ingombota,
Susana de Melo, diz que não se trata de as autoridades
não quererem negociar. Para ela, o que acontece "é que
de facto não existe nenhuma situação negociável",
porque "a população construiu numa zona de risco e
ilegalmente".
Susana de Melo negou categoricamente a existência no
local de casas há mais de cinco anos e alertou a
população para se preocupar em primeira instância com
a segurança.
No passado mês de Fevereiro, a Administração
Municipal da Ingombota constatou o aparecimento de
mais de cem casebres de chapa que foram considerados
ilegais e os seus proprietários ordenados a abandoná-las.
Em muitos casos, os moradores construíram mais de
uma barraca para depois arrendar, no sentido de
beneficiarem de mais habitações, no âmbito do
programa de realojamento de emergência do Governo
Provincial de Luanda no Zango e Sapu (Viana), ou
Panguila (Cacuaco).

09.3.4 Governo do Uíje constrói
casas para professores
universitários
Jornal de Angola 13 de Março de 2009

O Governo do Uíje vai construir 30 casas para alojar os
professores do Centro Universitário a anúncio foi feito
pelo governador provincial, Mawete João Baptista,
durante a abertura do ano académico. "Prometemos
melhores dias, por isso peço que haja maior dedicação
da vossa parte, para corresponderem às exigências das
novas gerações, servindo melhor a sociedade", disse o
governador.
O coordenador do Centro Universitário do Uíje,
Mbunga Nzinga David, manifestou a sua preocupação
pela falta de salas para responder ao número de alunos.
"Precisamos urgentemente de melhores instalações para
dar comodidade aos professores e estudantes,

necessitamos de professores de inglês e francês e
outros para orientar os trabalhos de fim de curso",
disse.
Mbunga Nzinga sustentou que a Universidade deve ser
o espelho da sociedade, por isso encorajou os docentes
e alunos a aprofundarem cada vez mais as suas
investigações científicas. as estudantes pediram ao
Governo para prestar maior atenção ao Centro
Universitário, com vista a ultrapassar as dificuldades
que se prendem com a falta de um anfiteatro,
biblioteca, reabilitação do lar dos estudantes e
construção de mais casas para os professores.
Joaquim Panzo, presidente da associação dos
estudantes universitários, manifestou a sua satisfação
pela criação da Universidade Kimpa Vita, com sede no
Uíje e atende também estudantes do Kwanza-Norte.
O acto de abertura do ano académico serviu também
para baptizar os caloiros da instituição universitária e
foi animado com dança, teatro e música.
O Centro Universitário do Uíje, que foi recentemente
equipado com dois laboratórios de química e física,
uma sala de informática com computadores conectados
à Internet e sistema de videoconferência, possui três
unidades orgânicas, o Instituto Superior de Ciências da
Educação
(ISCED), a Escola Superior de Ciências e Tecnologia e
o núcleo do ISCED do Kwanza-Norte. Mais de três
mil estudantes foram matriculados no presente mo
lectivo.

09.3.5 Grupo desenvolve quatro
novos projectos imobiliários de
alto padrão em Luanda
Jornal de Angola 17 de Março de 2009

O grupo angolano Casimóveis está a investir USD 50
milhões na construção de condomínios de alto padrão
em Luanda. As obras arrancaram em Dezembro de
2008 e deverão terminar no segundo semestre de 2011.
O director-geral da empresa, Celso Correia, que
avançou essa informação ao JE, disse que o projecto se
enquadra no âmbito da requalificação das zonas
urbanas de Luanda e abrange as áreas da Ilha de
Luanda, Benfica, município de Cacuaco e da
Ingombota, mais propriamente na rua Rainha Njinga.
Na Ilha de Luanda, estão a ser erguidos dois edifícios
residenciais e um comercial, de nove pisos cada.
Denominado "Ilha Flor", o condomínio de alto padrão
localizado junto ao Palm Beach, ocupa uma área total
de construção de oito mil metros quadrados, com
apartamentos do tipo T1, T2 e T3.
Terá ainda 80 suites e estará equipado com piscina,
esplanada, ginásio, sistema integrado de segurança
24/24 horas, além de elevadores inteligentes e circuito
fechado de TV.

Há seis meses no mercado, o grupo presta também
serviços de consultoria, venda de imóveis e construção
de complexos habitacionais.
Projectos inovadores
Além do condomínio "Ilha Flor", o grupo participa da
construção de outros edifícios residenciais e comerciais
na capital. No município de Cacuaco, a Casimóveis
trabalha na edificação do condomínio "Jasa Ville", com
94 vivendas, numa área total de cinco hectares.
Todas as residências vão ter cinco a três quartos, com
escritórios, WC, cozinha e ainda equipadas com fogão,
exaustor, armários básicos, piscina e área para
estacionamento...
Primeiro no município
O empreendimento, o primeiro de grande porte a
surgir naquele município, contará ainda com uma zona
reservada para um espaço comercial com diversos tipos
de lojas, serviços bancários e escolas.
Enquanto o grupo Casimóveis constrói as casas na
zona da Ilha de Luanda e de Cacuaco, na rua Rainha
Njinga surgirá o "Indiango", um complexo de duas
torres, de 14 andares cada, e que ocupará uma área total
de 1.550 metros quadrados, com vista privilegiada para
o centro da cidade.
Ainda irá contemplar apartamentos do tipo T3, um
espaço amplo para lazer, proporcionando espaços
diferentes como ginásio, restaurante, salão de festas,
piscina colectiva, campo polidesportivo, geradores e
reservatórios de água.
Alta Vista
"Alta Vista" é o outro condomínio que está a ser
construído na zona do Benfica, junto ao Lar Patriota,
com 64 vivendas, do tipo T3 e T4, numa zona de três
hectares. A zona habitacional irá ofertar aos moradores
uma loja de convivência, ginásio, salão de festas, piscina
colectiva, bar molhado, reservatório de água, um grupo
gerador e segurança 24/24 horas.
Segundo Celso Correia, todas as casas estão a ser ergui
das com a mais moderna tecnologia, respeitando
sempre os padrões mais recentes de construções
adoptados internacionalmente.
Apesar de a empresa desenvolver vários projectos
imobiliários na capital, a fonte avançou somente os
preços das casas do "Ilha Flor". Nesse projecto, os
imóveis custam USD 416 mil a 448, com o pagamento
a ser efectuado até 24 prestações.
"O valor dos empreendimentos vária em função do
tamanho de cada apartamento, ou seja, para compra ou
reserva de uma unidade será depositado 30% do valor
sobre o imóvel desejado", afirma Celso Correia.

Para a concretização dos planos, o grupo empresarial
conta com a parceria de consórcios nacionais e
estrangeiros. Além disso, o grupo Casimóveis
beneficiou de um empréstimo de uma instituição
bancária indiana.

09.3.6 Empresa lança projecto
habitacional de média e alta
renda nos Ramiros
Jornal de Angola 21 de Março de 2009

A empresa Southnet Angola vai construir 816 vivendas
em Luanda. Designado "Praia da Onça", o projecto
habitacional está orçado em 690 milhões de dólares
norte-americanos.
O projecto foi lançado terça-feira e segundo o sócio
gerente, Amadeu Silva, vai empregar mais de 4.500
jovens. Aquele responsável acrescentou ainda que serão
criados 500 postos de trabalho por tempo determinado.
Situado a 25 km a Sul de Luanda, junto aos Ramiros
(Barra do Kwanza), o projecto vai ser implementado
por empresas chinesas e sul-africanas. A fiscalização
estará a cargo de empresas nacionais.
Dirigido a pessoas de média e alta renda, o projecto
habitacional terá casas de vários modelos, indo de 250 a
450 metros quadrados. As residências de topo custarão
1,8 milhão de dólares. A sua construção estará
terminada num prazo de três anos num terreno já
loteado.
"O empreendimento vai ser edificado com infraestruturas urbanas e principais serviço disponíveis,
como lojas, áreas de lazer, banco comercial, hotel, entre
outros serviços de capital nacional", acrescentou
Amadeu Silva.
O empresário disse que o projecto é de angolanos com
parceria estrangeira a vai construir 600 casas de luxo a
serem comercializadas ao preço de dois mil dólares por
metro quadrado. "O objectivo do projecto é também o
de descentralizar administrativamente os serviços
prestados na cidade de Luanda".
Amadeu Silva esclareceu que a empresa vai alargar os
prazos de pagamento para além do período de
construção, de modo a diminuir o valor das prestações
mensais, normalmente suportadas pelos clientes.

09.3.7 Sita José quer parceria
privada para o programa
habitacional
Jornal de Angola 23 de Março de 2009

O ministro do Urbanismo. e Habitação, Sita José,
trabalhou na cidade do Huambo, para sensibilizar e

mobilizar empreendedores do sector privado a
participarem no Programa Nacional de Habitação,
previsto para os próximos quatro anos.
Sita José, que encerrou também a visita de trabalho de
três dias levada a cabo pelo seu Vice-ministro, José
Ferreira, reuniu com empresários locais, com quem
dialogou sobre as estratégias em termos urbanísticos
para o quadriénio 2009/2012.
No encontro, que foi testemunhado pelo governador
do Huambo, Albino Malungo, o ministro referiu que as
actuais condições da economia angolana levam à
constituição de parcerias estratégicas entre os sectores
público e privado para promover o projecto global
habitacional de um milhão de casas, 500 mil das quais
para a zona rural.
Sendo metas genéricas nacionais, o sector, de acordo
com Sita José, precisa de ter uma visão clara sobre o
défice ou necessidades quantitativas de habitações em
zonas urbanas e rurais, para definir o esforço a realizar
na execução do programa, no âmbito das reservas
fundiárias.
"Estamos a dialogar com os empreendedores privados,
porque temos conhecimento de iniciativas e de algum
interesse por parte deles, que precisam de
enquadramento para que juntos alcancemos os objectivos
sociais do programa habitacional", reiterou Sita José.
A filosofia do Ministério da Habitação e Urbanismo é
realizar urbanizações em zonas fundiárias de modo a
que todas as famílias sejam enquadradas neste processo,
sem exclusão social.
Foi criado o sistema de promoção habitacional de
interesse social, que vai beneficiar as famílias de baixos
e médios rendimentos, com acesso ao loteamento e
arruamento de espaços, instalação dos sistemas de água
potável e energia eléctrica e outros serviços sociais,
como educação e saúde.
Outro sistema está ligado às urbanizações, destinadas a
responder às necessidades das populações ou famílias
de médio e alto rendimento, onde a construção
habitacional é da iniciativa do sector privado.
Como encorajamento aos empresários privados, Sita
José deu a conhecer que o Governo continua a elaborar
o estudo de viabilidade para, numa primeira fase,
instalar no país unidades de produção de material de
construção civil, com vista a minimizar os custos.
O governador do Huambo, Albino Malungo, mostrou,
na ocasião, disponibilidade em apoiar o Programa
Nacional de Habitação, tendo em conta a necessidade
habitacional com que a província se depara.
A delegação do ministro do Urbanismo e Ambiente já
se encontra na capital do país e foi integrada, além do
vice-ministro, José Ferreira, pelos directores nacionais

do Ordenamento Territorial, do Ambiente; do Instituto
Geodésico e Cartográfico de Angola (IGCA) e do
gabinete jurídico. A delegação trabalhou nas províncias
de Benguela, Kwanza-Sul e Huíla, antes de se deslocar
ao Huambo.

09.3.8 Autoconstrução dirigida foi
alargada às comunas
Jornal de Angola 27 de Março de 2009

Os habitantes de algumas comunas da província do
Kwanza-Norte vão beneficiar brevemente de projectos
de auto-construção dirigi da.
O vice-ministro do Urbanismo e Habitação, José dos
Santos da Silva Ferreira, disse terça-feira, em
Ndalatando, que o material para a construção das casas
de baixa renda será ofertado.
José Ferreira, que proferiu tais declarações durante um
seminário de capacitação de administradores municipais
sobre as reservas fundiárias, fez saber que áreas urbanas
serão igualmente beneficiadas com projectos de
autoconstrução dirigida e que o material de construção
será vendido a baixo preço.
O Ministério do Urbanismo e Habitação irá assumir o
financiamento da urbanização da sede provincial,
(Ndalatando), onde serão melhorados um total de 150
mil hectares.
Segundo o vice-ministro do Urbanismo e Habitação, as
áreas onde houver casas velhas serão requalificadas,
incentivando deste modo o desenvolvimento das
províncias.
José Ferreira disse ainda que as casas de baixa renda ou
sociais custarão cerca de 30 mil dólares e deverão ter
uma área mínima de 80 metros quadrados. As de média
e alta renda rondarão os 100 mil dólares.

ABRIL 2009
09.4.1 A requalificação urbana do
Cassenda!!!
Folha 8 18 de Abril de 2009

1.Na passada quinta feira 02 de Abril, ouvimos com
muito agrado por via da sintonia da Kianda a voz da
cidade capital, a noticia segundo a qual a administração
municipal da Maianga faria apresentação pública do
projecto de requalificação urbana do bairro do
Cassenda, e que estavam a pedir o subsídio dos
moradores daquele bairro de Luanda para esta
empreitada.
1.Enquanto urbanista e apaixonado pelo ofício, não
resistimos a tentação de poder testemunhar aquela que
seria quanto a nós, uma iniciativa peregrina das
autoridades municipais da Maianga, de poderem dar
mostras da gestão participativa da vida pública.
1.O outro motivo que presidiu a nossa industriosa
presença naquele local, teve a ver com o nosso condão
de solidariedade, até porque enquanto moradores do
Bairro do Prenda não podíamos deixar passar ao lado
aquela iniciativa que se augura profícua para a mudança
do quadro desagradável do vizinho Cassenda.
1.Coube ao anfitrião do município fazer a apresentação
do estado actual do bairro, ficamos a saber que este
processo visa à reparação dos passeios, estradas, lancis,
rede de esgotos e a drenagens das águas. Depois foi a
vez dos representantes das empresas que estão a
trabalhar no município fazerem a apresentação técnica
daquilo que seria quanto a nós o motivo presidente da
nossa expectativa, correspondendo em pleno ao nosso
microscópico entendimento sobre os meandros duma
requalificação urbana... mas qual foi o nosso espanto
afinal?
1. Foi o de ouvir o anfitrião dizer que os projectos já
tinham sido gizados e aprovados e que já não havia
hipótese de qualquer outro de tipo de alteração. Apesar
disso contavam com a colaboração dos moradores
atendendo ao facto de os moradores não estarem a
colaborar no processo, pelo que essa postura tinha
estado a causar alguns constrangimentos na execução e
cumprimento dos prazos do final das obras por parte
das empresas.
1. De seguida o anfitrião, num gesto de cortesia, deu a
palavra aos presentes para se pronunciarem em volta da
exposição feita pelos representantes das empresas.
1. Em nome dos moradores de um dos edifícios
adjacentes da sede da Administração Municipal, falou
uma senhora activa, que de resto é coordenadora do
referido edifício, que começou por questionar ao anfitrião
sobre qual o motivo o levou a convidarem-nos
quando até já foi tudo aprovado, na sequência, a

senhora manifestou o seu desagrado em torno dos
constrangimentos causados pela empresa a quem foi
adjudicada a obra na sua área de residência.
1. Logo a seguir, ouvimos os argumentos de razão de
um morador do bairro a 35, por sinal Engenheiro Civil,
que manifestou o seu desagrado pela forma como o
processo tem sido conduzido pelas empresas em
serviço no Cassenda
1. Outro argumento quanto a nós digno de realce, foi
exposto pelo responsável da EDEL, daquela zona, que
apelava aos responsáveis das empresas para quando
estiverem a fazer interdição das ruas deverão coordenar
com as Empresas EDEL, Angola -Telecom e EPAL,
no sentido de não danificarem os equipamentos
daquelas empresas, porque e no caso da EDEL, por
exemplo, se eventualmente uma determinada área ficar
alagada, e houver cabos eléctricos em terra, é uma
perigo e pode haver transtornos. A outra questão feita
pelo arauto da EDEL, no local foi a de saber se na
envolvente das redes haverá iluminação pública, se for
o caso, ele aconselhou que se remeta o projecto à
EDEL e também a EPAL, até porque existe um deficit
daqueles serviços ao nível do Cassenda em particular e
da capital duma forma geral.
1. Ao que parece e salvo melhor opinião, o projecto foi
aprovado pelo GATEC, um grupo técnico onde estão
incluídas uma equipa multi-sectorial, podemos reter
dentre outras coisas, aquela que quanto a nós terá sido
a mais lapidar do pronunciamento da responsável do
GATEC, naquele projecto, foi o facto dela própria e de
viva voz, reconhecer que projecto teria sido melhor
conduzido se aquele encontro tivesse tido lugar numa
fase anterior.
1. Depois de ouvirmos aqueles depoimentos,
recordamos as sábias palavras de um ilustre filósofo,
quando caracterizava em três vertentes, os homens: O
homem negligente, o destruidor, o modernizador que
são neste âmbito, personagens de notável longevidade e
dinamismo.
1. O primeiro tipo: o homem negligente é aquele que,
apesar de não desejar fazer mal, deixa os monumentos
ao abandono e não se preocupa com ambiente. A sua
negligência não é, apenas, a do esquecimento da
assistência material, mas também a da falta de devoção,
as coisas nas quais " deixamos " de pensar perdem
pouco e pouco a sua substância. O esquecimento" que
equivale a morte. São as acções do homem negligente
não é intrinsecamente mau, elas resultam da ignorância.
l. Quanto ao segundo tipo, o homem destruidor, como
dizia Herculano,"... nós destruímos por ideias falsas, ou
exageradas, destruímos activamente, porque a
destruição é uma virtude desta época. Feliz quem isto
escreve, se pudesse curar alguém da febre demolidora,
salvar uma pedra, só que fosse, das mãos dos modernos
hunos." Ontem, como hoje, o vandalismo destruidor
desfeia, o território e transforma a cidade num espaço

de incivilidade, assim subvertendo a vocação primacial
da urbe – a de proteger o homem.

09.4.2 Fundo de investimento
imobiliário
Novo Jornal 17 de Abril de 2009

A IMPORTÂNCIA E ENQUADRAMENTO DO
FOMENTO À HABITAÇÃO
• Direito à Habitação – uma necessidade fundamental
de qualquer cidadão para ter uma vida condigna •
Objectivos de fomento à habitação:
- Combate à pobreza;
- Melhoria do nível das populações;
- Estabilidade e equidade social;
- Factor de coesão nacional.
• O Governo lançou o Programa Nacional de
Urbanismo e Habitação, focalizado no fomento à
habitação: - Fazer face à escassez de oferta de habitação
acessível à grande maioria da população;
- Objectivo de construção de habitações sociais nos
próximos 4 anos; - Necessidade de um plano e de uma
estratégia de financiamento adequados aos avultados
investimentos necessários para atingir aqueles
objectivos.
ENVOLVIMENTO DO SECTOR BANCÁRIO/
FINANCEIRO NO FOMENTO À HABITAÇÃO
• O sector bancário deverá representar um papel
importante no apoio às políticas do Governo para o
sector da habitação
• Apresentamos duas abordagens típicas de
envolvimento do sector financeiro no fomento de
programas de habitação promovidas por alguns países
de economia de mercado e uma sugestão ajustada aos
objectivos do Programa Nacional de Urbanismo e
Habitação:
- Abordagem 1: Bonificação de juros no crédito à
habitação;
- Abordagem 2: Renda garantida;
- Sugestão sobre o financiamento do Programa
Nacional de Urbanismo e Habitação
ABORDAGEM 1: BONIFICAÇÃO DE JUROS NO
CRÉDITO À HABITAÇÃO
• Experiência com sucesso no fomento à habitação em
economias desenvolvidas;
• Necessidade de selecção criteriosa sobre beneficiários
dos juros bonificados;
• Necessidade de eficiência no processo administrativo
e legal tendente à constituição de hipotecas;
• Perigo de encarecimento de casas de baixa renda;
• Perigo de exposição dos bancos ao risco de crédito
elevado (subprime).
ABORDAGEM 2: MECANISMO DE RENDA
GARANTIDA
Redução do risco de crédito; • Necessidade de
promover eficiência ao nível dos custos:
Negociação de contratos;
Fiscalização;
• Aposta em tecnologia com preços mais competitivos;
• Forte necessidade de funding

(Fundos);
• Necessidade de selecção criteriosa dos beneficiários
de arrendamento;
Difícil execução financeira;
• Elevada carga administrativa que se reflectirá nos
custos.
• Existência de enquadramento legal;
Subscrição do Fundo:
Estado – (10%-25%);
B. Nacionais – (10%- 25%); outros investidores –
restante; • Subscrição por tranches em função das
necessidades;
• Rentabilidade do fundo superior aos DP's; Prazo do
fundo – a definir;
• Tipo de Fundo – fechado até ao montante total do
investimento; DP'S transaccionavam;
• Enquadramento fiscal e cambial favorável;
• Redução do risco de crédito;
• Selecção mais rápida, com menos custos e mais
criteriosa dos beneficiários do activo do Fundo;
• Base muito maior de financiadores, o que permite
menor esforço financeiro por investidor maior
potencial de sucesso na captação dos recursos
financeiros;
• Parceria Estado/Soe. Gestora (com competências nas
várias fases de desenvolvimento de projectos Real
Estate):
(i) Gestão e acompanhamento dos projectos do Fundo;
(ü) Promover as melhores práticas ao nível da eficiência
nos custos financeiros e administrativos;
(iii) Apoio ao Estado na estruturação financeira do
fundo;
• Necessidade de fixação de rentabilidade do Fundo de
forma a atrair investidores (em função da estruturação
financeira do fundo);
• Envolvimento de investidores nacionais em projecto
de desígnio nacional com rentabilidade e benefícios
fiscais atractivos (equidade);
• Possibilidade de introdução de flexibilidade do
modelo (aquisição de imóveis, etc.);
• Capacidade de implementação no curto prazo.

09.4.3 Prenda pode ser desocupado
brevemente
O País 10 de Abril de 2009

O plano de requalificação e ordenamento do bairro
Prenda já foi autorizado administrativamente e poderá
ter inicio ainda este ano com a construção das
residências onde serão abrigados os actuais ocupantes.
Esta informação foi avançada esta quinta-feira, 9, a O
País pelo director do Instituto de Planeamento e
Gestão Urbana de Luanda (IPGU), Hélder José.
Neste momento, está a ser finalizado o pacote
publicitário por parte da empresa de construção civil
Pedi Urbana e Tanix, que vai executar os trabalhos,
bem como os mecanismos de relacionamento com os
actuais ocupantes desse perímetro.

Segundo Hélder José, a maquete do local para onde
serão transferidos os moradores já foi aprovada, os
técnicos já têm em sua posse os equipamentos de
construção e, neste momento, os parceiros do Governo
estão a envidar todos os esforços necessários para
conseguirem o capital financeiro para arrancarem com
as obras.
A primeira fase do projecto do bairro Prenda abarca a
Avenida Revolução de Outubro, a Comandante
Arguelles, a Rua da Samba e toda a zona da vala de
drenagem que passa pelo antigo dispensário de
tuberculose.
"Serão realojamentos de qualidade numa área já
seleccionada, com edifícios dentro dos padn5es
estabelecidos que vão servir de moeda de troca com os
actuais ocupantes ou titulares de direito de
apartamento", explicou Hélder José, recusando-se a
avançar outros detalhes sobre o assunto, alegando que
o público terá mais informações quando o mesmo for
lançado ainda este ano.
O interlocutor deixou claro que o Governo pretende
implementar naquela zona o primeiro produto de
requalificação urbana no âmbito dessa parceria público
privada, ou seja, o Estado como facilitador na cedência
do espaço e a empresa privada que vai buscar os
fundos para fazer com que a zona deixe de ser um
ponto negativo da cidade.
O segundo projecto a ser implementado será o de
renovação urbana dos Lotes do Prenda, que consistirá
na manutenção da estrutura dos edifícios actualmente
existentes, o melhoramento das tachadas e da qualidade
da arquitectura, não deixando de parte toda a parte dó
térreo dos edifícios que se encontram degradados.
Atendendo às dificuldades que encontraram para
localizar os antecedentes das edificações, visto que a
mesma era em número de três no programa de
ordenamento do plano director do período colonial, os
técnicos do GPL estão a fazer um novo levantamento
dos imóveis, "Estamos a tentar recuperar toda a
informação possível paro trabalharmos com as
empresas que vão elaborar os projectos directores da
zona, bem como criar uma base de dados com toda a
informação paro melhor preservar os documentos em
papéis existentes", frisou.
Hélder José declarou que a única pessoa autorizada a
fazer a concessão de terreno para vários fins é o
Estado, mas para talos interessados devem formalizar a
sua solicitação através da administração municipal.
Depois de aprovada, o administrador remeterá ao
instituto para verificar se a mesma está de acordo com
as grandes manchas de ordenamento previstas pelo
macro-plano de ordenamento do território provincial.
"Uma vez autorizada a concepção, passamos para

outros mecanismos quase que faseados, que começa
com uma construção precária no início, mas que
poderá ser alterada em junção de um titulo que
determina as regras estabelecida entre a pessoa que
recepciona o espaço e a administração", explicou.
Atendendo ao programado Governo Central, o GPL
cancelou a expansão de terrenos no Benfica e está a
ponderar a emissão de qualquer documento que
garanta a propriedade de uma parcela de terra naquele
local.
"Vamos dar terrenos sim, mas terrenos com infraestruturas, ou seja, com espaços reservados para
aplicação de passagens de condutas, de ruas e de
colocação de equipamentos sociais", precisou.
Na esperança de melhorar a qualidade de vida dos
habitantes de alguns bairros que foram organizados na
perspectiva de autoconstruções dirigidas, o GPL está a
procurar encontrar mecanismos financeiros para tornálos como uma estrutura ou modelo recomendável em
todo o mundo.
"No meu ponto de vista não temos autoconstruções
dirigidos, o que acontecia até aqui era que, como o
Estado tinha dificuldade em dar terrenos infra
estruturados na sua plenitude, fê-lo com infraestruturas mínimas.
Abriu algumas ruas, determinou as áreas para ocupação
com residências e as pessoas começam a construir. Mas
o problema é que cada um começou a construir a sua
maneira desrespeitando o ordenamento previamente
estabelecido", disse.
No princípio deste ano, o Governo lançou um
concurso público para que a elaboração de projectos
executivos de infra -estruturação de algumas zonas da
cidade, nomeadamente, Benfica, Palanca, Golfo n,
entre outros, tendo em consideração a matriz territorial
da habitação.
Comparando os bairros erguidos nas áreas formais e
informais, Hélder José esclareceu que existem poucos
formais, como são os casos do Panguila, Zangu e o
Projecto Morar.
"Registou-se a urbanização de algumas zonas como o
trajecto do Morro Bento ao Talatona, mas há outras
zonas que também surgiram dentro de um contexto,
como o caso dos'1oteamentos do Benfica, do
Kapalanca (Viana) e o bairro Vila Académica
(Cacuaco)", rematou.

09.4.4 Programa de Urbanismo e
Habitação é analisado em
Conferência Nacional
Jornal de Angola 10 de Abril de 2009

A estratégia e os caminhos por onde vai passar o
processo da construção de um milhão de casas e a
adopção de um novo plano urbanístico e habitacional
para o país, começam a ser debatidos, na próxima
segunda-feira, na Conferência Nacional sobre
Habitação, a decorrer no Palácio dos Congressos, em
Luanda, anunciou ontem, o ministro das Obras
Públicas, Higino Carneiro.
Falando no final da reunião da comissão organizadora
do evento, o ministro das Obras Públicas disse que a
conferência, que termina no mesmo dia, é uma
iniciativa do Governo e insere-se no âmbito da estratégia
de desenvolvimento do Programa Nacional de
Urbanismo e Habitação.
"O Governo propõe-se conduzir neste programa com a
participação _ de todos os angolanos interessados neste
amplo movimento, de maneira que, no período do
quadriénio 2008/2013, possamos alcançar a meta da
construção de um milhão de habitações conforme
anunciou o Presidente da República", disse.
A conferência tem como lema "Habitação: Um Desafio
para Todos" e é constituída por três painéis. O primeiro
painel vai abordar "O Programa de Urbanização para a
Promoção Habitacional e Estratégia de Implementação" e
é presidido pelo ministro do Urbanismo e Habitação, Sita
José.
O segundo painel é apresentado pelo ministro das Obras
Públicas, Higino Carneiro, e vai tratar de "Tecnologias
Construtivas, Infra-estruturas Básicas e Materiais de
Construção".
O terceiro e último painel abordam o tema "Os
Mecanismos de Financiamento do Programa de
Desenvolvimento Urbano e Promoção Habitacional", a
ser presidido pelo ministro das Finanças, Severim de
Morais.
"Já existem prelectores e moderadores para os diversos
temas que compõem os três painéis que estão em
discussão", frisou o ministro Higino Carneiro,
sublinhando que vão participar na conferência mais de
700 pessoas ligadas à promoção imobiliária, produção
de materiais de construção, elaboração de projectos
urbanísticos e a sociedade civil interessada em
contribuir para melhorar o programa no sentido de se
atingir o grande objectivo que é a construção de um
milhão de casas para os angolanos.
"Os órgãos responsáveis pela organização,
asseguramento, credenciamento e de outros serviços de
apoio à conferência estão já disponíveis para credenciar,
distribuir documentação e material de apoio a partir das
9hOO e até às 20hOO de sábado e também no domingo,
no mesmo horário, no Palácio dos Congressos" explicou
o ministro das Obras Públicas.
Higino Carneiro disse que, além dos convidados
residentes em Luanda, a organização decidiu trazer

responsáveis das províncias, encabeçadas pelos
governadores provinciais e acompanhados dos
administradores municipais, principalmente os
considerados de nível "A", num total de 54.

09.4.6 A quem se destinam as
políticas habitacionais?

Para Luanda, acrescentou, abriu-se uma excepção.
Além dos administradores municipais, participam
também os
administradores comunais, porque existem em Luanda
maiores problemas no domínio da habitação.

O mais elementar conceito de política habitacional
indica que é o nome atribuído aos vários processos de
urbanização adaptados pelo poder público para
atendimento à população de baixa renda.

09.4.5 Discutir os problemas da
habitação
Novo jornal 10 De Abril de 2009

É o PRIMEIR.O e principal objectivo do 10 Congresso
Nacional da Habitação e Urbanismo, que vai decorrer
em Luanda, no Palácio dos Congressos, no próximo
dia 13, segunda-feira: discutir a problemática da
habitação, chamando todos os que quiserem participar,
sejam eles pessoas individuais, empresários ou
dirigentes políticos.
A mensagem foi divulgada ontem, 9, pelo ministro das
Obras Públicas, Higino Carneiro.
O evento vai servir também para se discutir a estratégia
de implementação do programa do governo, que
preconiza a construção de 1 milhão de casas pelos
países fora. Por isso, Higino Carneiro reforçou que são
bem-vindos os contributos de diferentes entidades e
actores, estejam eles '1igados à promoção imobiliária,
aos projectos urbanísticos ou à comercialização de
materiais de construção", disse em conferência de
imprensa.
O titular da pasta das Obras Públicas deixou também
um repto a quem quiser contribuir para a discussão:
"Todos os angolanos estão convidados a apresentar
propostas e a contar a sua experiência".
Este encontro vai ter a presença de cerca de 700
pessoas, entre delegações provinciais oficiais
(Governador e Administrador), sendo que Luanda vai
também levar ao
encontro os responsáveis comunais.
A actividade terá 3 painéis: Urbanização (dirigido pelo
ministro do Urbanismo e Ambiente, Diakumpuna José;
Tecnologias de Construção, Infra-estruturas e Materiais
(dirigido por Higino Carneiro) e Financiamentos, que
será coordenado por Severim de Morais, ministro das
Finanças.
O lema do Congresso é "Habitação, um desafio para
todos" e Higino Carneiro frisou que "é também uma
oportunidade para discutir a necessária harmonização
do crescimento imobiliário" em Angola e o
Deixou também um repto a quem quiser contribuir
para a discussão:

O Independente 11 de Abril de 2009

Posto isso estamos em condições de perceber então o
que se quer com a realização de uma conferência
nacional sobre habitação, conforme determinação do
presidente do MPLA, José Eduardo dos Santos, na
mais recente reunião do Comité Central.
Ao convocar representantes do governo, das empresas,
das cooperativas, e da sociedade civil, com o propósito
de se recolher subsídios para enriquecer a política
habitacional do Estado, através da qual se pretende dar
luta a um dos maiores problemas da nossa sociedade: a
falta de casas.
É certo que a velocidade em que se constroem casas
em Angola não acompanha a necessidade de habitação
dos cidadãos. Ou seja, a procura é muito, mas muito
maior que a oferta, daí a dificuldade que se tem em
conseguir a preço justo uma habitação condigna.
E o problema se agrava na medida em que se entende
por complexa a sociedade angolana. É que não existem
elementos que nos garantam, com a fidelidade desejada,
uma estratificação social que sirva de guia para uma
política habitacional em sentido lato, pelo que
quaisquer que sejam as medidas a adoptar nesta
conferência, terão como primeira dificuldade a relativa
difusão do público alvo.
Daí as muitas interrogações.
Quem poderá ter acesso a casa construída ou
simplesmente financiada pelo Estado? Qual a política
ideal para se distribuírem as casas? Quem em Angola é
considerado cidadão de baixa renda? Enfim. Um
cortejo de quês e porquês que só um elevado sentido
de responsabilidade social poderá levar a que os
diferentes actores que concorrem na execução da
política habitacional do Estado saíram com nota
positiva, dia 13, no Palácio dos Congressos.

09.4.7 Debate sobre habitação
Jornal de Angola 11 De Abril de 2009

A questão da habitação constitui um dos grandes temas
que Governo, políticos e sociedade civil têm
regularmente debatido, sendo muitas as ideias sobre a
melhor forma de resolver um dos problemas mais
complexos que Angola enfrenta e que afecta
particularmente a nossa juventude.
O Governo já gizou uma estratégia de
Desenvolvimento do Programa Nacional de Urbanismo e
Habitação, mas quer continuar a colher subsídios da

sociedade civil e da comunidade académica, para se
traçarem os melhores caminhos na execução de tarefas
que têm a ver com o processo de construção de um
milhão de casas no quadriénio 2008-20013 e da
adopção de um novo plano urbanístico e habitacional
para o país.
As autoridades, ao pretenderem que diferentes
segmentos da sociedade participem em debates à volta
da estratégia de construção de um número tão elevado
de habitações, estão a dar um sinal de que levam muito
a sério a questão da habitação e querem que todos
dêem a sua contribuição para que esse grande projecto
vá realmente ao encontro dos interesses dos cidadãos.
Na próxima segunda-feira, vai decorrer em Luanda
uma conferência nacional sobre habitação, que junta no
Palácio dos Congressos 700 especialistas na matéria,
para debater temas pertinentes como "o Programa de
urbanização para a promoção habitacional e estratégia
de implementação", "Tecnologias construtivas, infraestruturas básicas e materiais de construção" e os
"Mecanismos de financiamento do programa de
desenvolvimento urbano e promoção habitacional".
A meta para a construção de um milhão de casas está
traçada. Resta agora encontrar as melhores vias para se
chegar a essa meta. Isto sem perder de vista que desde
a tomada de posse do Governo até ao final do primeiro
trimestre deste ano, já foram construídas milhares de
habitações sociais, para jovens e comunidades de
baixos rendimentos.
O Governo tomou a iniciativa de realizar a conferência
para obter contributos que possam melhorar o
programa nacional de urbanismo e habitação. No
palácio dos Congressos vão estar técnicos e gestores
ligados à promoção imobiliária, industriais da produção
de materiais de construção e especialistas na elaboração
de projectos urbanísticos.
A sociedade espera que os debates que vão decorrer
sob o sugestivo lema "Habitação, um desafio para
todos", produzam ideias que vão no sentido de ajudar
as autoridades a encontrar as melhores opções para a
resolução do problema da habitação no nosso país.
O Governo tomou uma decisão acertada ao avançar
para a execução da sua estratégia para o urbanismo e
habitação auscultando a sociedade civil e especialistas,
porque assim é possível encontrar melhores e mais
fáceis soluções num processo dinâmico que está sujeito
a correcções permanentes.

que se destina a promover o bem comum. O Governo
deseja que a sua estratégia de Desenvolvimento do
Programa Nacional de Urbanismo e Habitação seja
também uma estratégia de todos os angolanos
interessados na criação de condições de vida condignas
para todos os angolanos.

09.4.8 Mais de 50 mil milhões para
habitação
Jornal de Angola 12 De Abril de 2009

O Governo está a mobilizar 50 mil milhões de dólares
para investir em habitações sociais nos próximos quatro
anos. O dinheiro vai ser aplicado na construção de um
milhão de casas em todo o país, um compromisso que
consta no programa de fomento habitacional para o
período 2009 a 2012.
O valor, que representa gastos anuais de 12,5 mil
milhões de dólares, equivalente a 24 por cento dos
gastos do Estado para o ano de 2009, confirma a
preocupação do Estado em reduzir o défice de habitação
no país e proporcionar aos cidadãos uma vida condigna.
Para a execução do programa, o Estado vai urbanizar
100 mil hectares, o equivalente a 100 mil campos de
futebol. Até ao final deste ano, fica concluída a
urbanização de 3.600 hectares de reservas fundiárias
nas capitais das 18 províncias do país.
O plano incide no loteamento dos terrenos, armamentos,
iluminação pública, água canalizada e valas de drenagem.
Foi já iniciada a elaboração de planos directores
municipais e de ordenamento do território.
O objectivo é definir uma estratégia destes territórios e da
rede urbana nas vertentes social, económica e, também,
na sua interacção com os sectores agrícola, industrial, de
logística, turismo e infra-estruturas aeroportuárias,
ferroviárias, e outras.
O Governo está também a incentivar a auto construção
dirigida que, além de contribuir para a inclusão social,
vai acabar com as construções precárias e garantir que
as novas casas sejam erguidas em zonas com infraestruturas básicas, água, luz, saneamento, arruamentos,
acessibilidades.

O debate de ideias gera progressos. E sempre bom
ouvir todos os que têm voto na matéria, mesmo que
tenham opiniões contrárias às nossas. O contraditório é
bem-vindo. Nem sempre a unanimidade nos leva às
melhores soluções para os problemas.

Dados indicam que mais de 50 por cento dos angolanos
não têm habitação condigna e cerca de 60 por cento não
têm acesso à água tratada e à energia. No seu
pronunciamento durante a visita do Papa Bento XVI a
Angola, o Presidente da República considerou a habitação
como um dos principais desafios do Governo que
procura "os melhores caminhos para a reconstrução do
que foi destruído no passado recente e para a construção
de uma sociedade moderna".

E de louvar a iniciativa do Governo de mobilizar
centenas de especialistas para melhorar uma estratégia

O programa da habitação, a executar entre 2009 e 2012,
prevê a mobilização dos promotores públicos,

assegurando a construção de mais de metade das
unidades habitacionais necessárias nas zonas urbanas e
rurais. O plano visa, também, combater a especulação
Imobiliária que se regista no mercado nacional, com
maior incidência em Luanda.
O Ministério do Urbanismo e Habitação garante
prestar assistência técnica aos Governos Provinciais na
elaboração de instrumentos de gestão territorial,
execução de programas de requalificação do Musseques
e regularização da ocupação dos terrenos nas zonas
suburbanas. A estratégia de execução e mecanismos de
financiamento para promoção habitacional esta amanhã
em abordagem, na conferência Nacional sobre
Habitação, a decorrer no Palácio dos Congressos, em
Luanda, sob o tema “ Habitação um desafio para
todos”.
Na presença de 700 participantes, especialistas dos
diferentes sectores vão apresentar soluções para o
problema e algumas experiências de sucesso.

09.4.9 Construção cresce em
proporção indirecta à população
Jornal de Economia e Finanças 14 de Abril de 2009

A população angolana ronda na actualidade os 15
milhões de habitantes, com uma terça parte de cinco
milhões - a residir na província de Luanda, na maior
parte dos casos em condições de habitabilidade
deploráveis.
O país registava, em 2008, um défice habitacional de 1
milhão e 700 mil fogos, com a projecção de chegar a 1
milhão e 900 mil, em 2012.
A redução gradual desse défice habitacional é um dos
pilares do programa do Governo, que, além da
projecção de construção de novas casas, passa pelo
melhoramento das condições de habitabilidade nos
bairros de génese ilegal, onde residem cerca de 80% da
população urbana do país, ou seja, aproximadamente
7,2 milhões.
Quanto às casas projectadas para construir, até 2012,
elas serão 1 milhão, para alojar 6 milhões de pessoas.
Desse total de fogos, 115 mil (11,5%) estarão a cargo
do sector público, 120 mil (12%), da iniciativa privada,
80 mil (8%), das cooperativas, e 685 (68,5%), para
beneficiar a auto-construção assistida nos meios urbano
e rural.
A implementação do programa prevê a criação de cerca
de 600 mil empregos directos no sector público e 100
mil na parceria público-privada e outros tantos na
iniciativa privada.
E objectivo específico do programa a produção estatal
de conjuntos habitacionais, baseando-se em modelos
de casas com padrão económico pré-definido e a
realizar-se em regime de custos controlados.

Os projectos serão executados através de operações de
loteamentos urbanos e de construção de obras de
urbanização, devidamente equipados com infraestruturas. Haverá, também, um sub-programada
chamada habitação de mercado, pensada para famílias
de renda média, média alta e alta.
As casas sociais destinam-se, preferencialmente, a
realojamentos induzidos por obras de requalificação e
dotação de infra-estruturas básicas de cidades, cheias e '
outros riscos naturais. Os antigos combatentes e a
juventude são dois outros segmentos sociais a ter em
conta na hora de distribuição das moradias.
Outra prioridade tem a ver com a construção de
habitações para atrair e fixar os funcionários públicos,
em especial os jovens recém-formados, nas áreas onde
sejam necessários" reforçando a capacidade de gestão
das administrações provinciais e municipais.
O acesso às casas será feito em regime de compra,
renda resolúvel ou arrendamento, mediante regras
definidas em diploma específico.
Questões técnicas
O Programa Nacional de Urbanismo e Habitação é 0
instrumento legal que se propõe a atacar o problema no
seu todo, com vista à concretização do grande objectivo
de construção de 1 milhão de casas em todo o país, nos
próximos quatro anos.
Nesta batalha, deixa de haver a simples intervenção do
Estado no processo, através do financiamento directo
das unidades habitacionais, para dar lugar a parcerias
estratégicas com promotores do fomento habitacional,
nacionais e estrangeiros, sobretudo privados e
cooperativistas.
O processo que se vai dinamizar passa pela observação
de uma série de questões técnicas, como, por exemplo,
o quê, como, onde, quando e para quê construir.
Acrescentam-se ainda outros aspectos, que têm que ver
com as próprias tecnologias construtivas, os padrões e
modelos de casas a edificar, tendo sempre a preocupação
se alia r a qualidade ao preço, as infra-estruturas básicas e
os materiais de construção.
Um outro aspecto que se reveste de importância capital
no processo está relacionado com os mecanismos de
financiamento do programa de desenvolvimento urbano e
a promoção habitacional.

09.4.10Tecnologias relacionadas
com tipologias dos edifícios
Jornal de Angola 14 de Abril de 2009

O docente universitário e arquitecto português Troufa
Real defendeu, ontem, em Luanda, uma relação entre
as tecnologias a adoptar no programa habitacional do

Governo e as tipologias dos edifícios.
O arquitecto, que falava na Conferência Nacional sobre
Habitação, disse que as tecnologias são variadas,
destacando as construções em alvenaria de blocos de
adobe, de tijolo cerâmico ou de cimento, de madeira,
de betão armado, em gesso cartonado, em painéis préfabricados e metálica.
Troufa Real disse que a construção em blocos de
adobe, internacionalmente conhecida como
"arquitectura da terra", é muito utilizada no mundo,
pelo facto ser amiga do ambiente, fácil de produzir em
regiões onde os solos o permitem, e por ser barata.
A construção em alvenarias de tijolo cerâmico ou de
cimento, acrescentou, estão totalmente banalizadas,
pois até se fabricam e vendem ao longo das estradas.
Troufa Real disse haver um "uso e abuso
descontrolado" da construção em betão armado, com
muita má qualidade e riscos de segurança. Neste tipo de
construção, acrescentou, regista-se ainda o mau uso,
infiltrações de água, esgotos, fragilização de fundações.
. "Todo o cuidado é pouco", alertou o arquitecto,
sublinhando, também, que este tipo de construção está
sujeito a custos especulativos pelo excesso de utilização
e consequente procura.
O conferencista considerou haver uma grande
variedade de tecnologias, parte delas já adaptadas, mas
sublinhou que há, em alguns casos, uma certa
dificuldade selectiva quanto à qualidade, origem das
patentes e sistema de coordenação modular, o que,
frisou, cria dificuldades na construção, pela
"descoordenação na combinação com outros
materiais", como mosaicos, azulejos e tectos falsos.
N a óptica de Troufa Real, as coberturas são outro
elemento importante na construção, pois, afirmou,
constituem matéria a acautelar quanto às tecnologias a
adoptar devido à insolação (inércia térmica) e às
chuvas.
As coberturas, lembrou, podem serem forma de terraço
ou inclinadas. Para certas regiões, disse, recomendamse inclinações e fixações adequadas.

09.4.11 Défice de casas sempre a
aumentar
Jornal de Angola 14 de Abril de 2009

O Primeiro-Ministro, Paulo Kassoma, calculou em
cerca de dois milhões de unidades o défice de
habitações nos próximos quatro anos. Kassoma, que
discursava no encerramento da conferência, afirmou
que o desafio do Governo em matéria de
desenvolvimento habitacional é a redução gradual da
"enorme procura".

Kassoma anunciou a aprovação de mecanismos que
incluem a instituição do Fundo de Fomento Habitacional,
a actualização do cadastro imobiliário urbano e rural, a
revisão dos mecanismos de concessão de terrenos e a
aprovação de regulamentação da actividade imobiliária.
As conclusões da conferência
são "referência obrigatória" para as politicas do Estado
em matéria de desenvolvimento urbano e habitacional.

09.4.13 Casas para a juventude
prontas no fim do mês Jornal de
Angola 14 de Abril de 2009

As chuvas constantes e a chegada tardia dos materiais
de construção comprometeram a entrega da primeira
fase das 100 casas da juventude em Ndalatando,
província do Kwanza-Norte. As primeiras 50 casas
deviam ficar prontas hoje, Dia da Juventude, mas os
atrasos levaram a que o empreiteiro apenas as entregue
no final do mês de Abril.
As casas para jovens estão a ser construídas no bairro
Catome de Baixo, em Ndalatando e as obras começaram
em meados do ano passado e cada habitação custa 35 mil
dólares.
De acordo como projecto as vendas são feitas através
do sistema de crédito bancário, financiadas pelo Banco
de Poupança e Crédito, e os beneficiários são jovens
empregados, com idades compreendidas entre os 18 e
35 anos.
Para além das 100 casas para juventude, estão em
construção mais dois centros comunitários nos
municípios de Cambambe e Golungo Alto e uma casa da
juventude no Cazengo, no âmbito do Programa Angola
Jovem.
O chefe do departamento da Juventude, Manuel
Martins, disse que para a aquisição das casas está em
execução o regulamento que será estendido a todo o
país, mas o processo de inscrições já começou.
Oscritérios de atribuição das casas são claros e imparciais.
Os concorrentes que não forem contemplados não
ficam excluídos, podem aguardar a segunda fase do
projecto.

09.4.12 Estado deve assumir um
papel dinamizador
Jornal de Angola 14 de Abril de 2009

Os participantes da primeira Conferência Nacional
Sobre Habitação recomendaram que o Estado deve
assumir o seu papel orientador, dinamizador e regulador
na solução do problema da habitação no país.

Um comunicado lido pela ministra do Comércio,
Idalina Valente, refere que o Estado deve dar
prioridade às soluções de habitação dos grupos mais
vulneráveis, criando as infra-estruturas básicas, de
saneamento, abastecimento de água, energia eléctrica,
vias de acesso e de investimentos na, saúde e na
educação.
O estabelecimento de regras para compatibilizar o
desenvolvimento económico com a utilização racional
dos recursos naturais, de forma a responder às
necessidades e aspirações individuais e colectivas no
uso dos solos, é outra conclusão da conferência.
Os bairros de Origem ilegal devem ser dotados de
infra-estruturas técnica de serviços, visando garantir a
posse Jurídica sobre os terrenos, frisou uma das
conclusões.
Outra das recomendações saídas da conferência é a
simplificação do processo, por parte das administrações
locais, na aquisição de terrenos para urbanização e
construção de casas, devidamente estruturadas.
A harmonização dos vários planos existentes, a nível do
país e uma atitude sistemática de avaliação da sua
aplicação prática e dos custos de investimento, constam
igualmente das conclusões da conferência.
O documento recomenda a promoção, pelos governos
provinciais, das áreas definidas como reservas
fundiárias para fins habitacionais nas conservatórias
competentes.
Os participantes realçaram o reforço das políticas
ambientais tendentes a valorizar a conservação do
património natural e paisagístico e â necessidade de
observância da legislação ambiel1tal na realização de
estudos de impacto e licenciamento ambiental.

província, está prevista a construção até 2012 de 2.300
casas, que vão beneficiar 16.200 pessoas.
A governadora sublinha que a prioridade é para os
técnicos. "O Bié é uma das províncias que sofreu muito
com a guerra, daí a necessidade da criação de condições
para os técnicos e profissionais."
Cândida Celeste recorda que as calamidades que se
abateram sobre a província do Bié destruíram cerca de
7.000 casas. Mas garante que o governo provincial vai
construir um condomínio, com casas de rendas baixas,
para distribuir às populações sinistradas; e vai promover a
autoconstrução dirigida.
No Bié já foi feita a reserva fundiária e estão indicados
os locais para a construção das casas de baixas rendas.
Segundo a governadora, uma das preocupações da
província
prende-se com a falta de água e energia: "embora
o Bié seja uma província cercada de água, a água
potável ainda não chega a toda população".
No Huambo é a requalificação O governador Albino
Malungo revelou que para o Huambo está prevista a
construção de 4500 casas.
Numa primeira fase, o governador vai dar prioridade à
requalificação dos bairros mais pobres e criar melhores
condições nos municípios.
A província do Huambo tem mais de 1.500 hectares
reservados para habitação social. "O Huambo tem uma
população juvenil muito alta. Por isso, as expectativas
quanto a estes projectos é grande", afirma Albindo
Malungo, salientando que a província precisa de crescer
e, para tal, precisa de atrair mais quadros para a
província.

09.4.14 Garantia de acesso à
habitação adequada
Jornal de Angola 14 de Abril de 2009

A província do Cunene, segundo o seu governador,
António Didalelua, prevê a construção de mais de 4.000
casas, sendo 2.500 da responsabilidade do Ministério das
Obras Públicas, 1.200 do Ministério do Urbanismo e
Habitação e 92 do Ministério da Juventude e Desportos.

Os Governos Provinciais têm como prioridade o
atendimento das necessidades que têm repercussões na
promoção social e económica, em particular das
famílias de menores recursos e as consideradas
vulneráveis.

Com a execução do Programa Nacional de Habitação,
o Governo pretende mobilizar e fazer intervir as
instituições públicas e os agentes privados, no sentido
da participação sustentada na materialização.

Em declarações ao Jornal de Angola, à margem da
conferência sobre habitação, o governador do KuandoKubango, Eusébio Teixeira, informou que para o
quadriénio 2009-2012 está planificada a construção na
província de 4.500 casas, das quais 614 para este ano.
Numa primeira fase, as casas vão beneficiar as camadas
de baixos rendimentos, antigos combatentes, juventude
e funcionários. O objectivo, segundo Eusébio Teixeira,
é atrair potencial humano para a província.
Prioridade no Bié é para os técnicos Cândida Celeste,
governadora do Bié, anunciou que, para a sua

09.4.15 Ministro das Finanças
assegura que o Governo vai
financiar programa habitacional.
Jornal de Angola 14 De Abril de 2009

O ministro das Finanças, Eduardo 5everim de Morais,
afirmou ontem não haver necessidade de cepticismo
quanto à implementação do programa habitacional, na
medida em que, sublinhou, o Governo possui

mecanismos e fontes de financiamentos necessários
para a execução do projecto.

garantias, poderia ser um instrumento eficaz de gestão de
risco de crédito.

Severim de Morais respondia a algumas preocupações e
dúvidas levantadas no painel dedicado ao
financiamento do programa habitacional. "Vamos
conseguir financiar o programa com todas as fontes
possíveis garantiu.

Por outro lado, o presidente e da Comissão Executiva do
Banco Africano de Investimentos) (BAI), José
Massano, deu ênfase à necessidade do arranque da
Central de Riscos de forma a minimizar os
constrangimentos inerentes ao risco de crédito
habitacional e outros.

Acrescentou que o Ministério que tutela vai tomar
medidas rígidas e 1 económicas para que o programa
não seja aproveitado para a especulação pelo sector
imobiliário.
Num outro prisma, o presidente da Comissão
Executiva do Banco Espírito Santo Angola (BESA),
Álvaro Sobrinho, sugeriu da criação de um Fundo de
Investimento Imobiliário para possibilitar o êxito do
Programa Nacional de Urbanização e Habitação.
O bancário, que dissertava sobre os vil mecanismos de
financiamento do programa habitacional, precisou que
este fundo deve congregar várias entidades
subscritoras, nomeadamente os bancos nacionais,
instituições financeiras, for investidores nacionais e
internacionais além do próprio Estado.
De acordo com Álvaro Sobrinho, actualmente mais de
60% do financiamento imobiliário no crédito bancário
(mundo é feito pelos fundos imobiliários). Na opinião
do gestor bancário, o fundo seria subscrito pelo Estado
em 25 a 40% '- os bancos nacionais com 25% t J o
restante distribuído por outro! Investidores. O fundo,
segundo acrescentou, estaria aberto até I que se
conseguisse o montante desejado. Seria gerido por uma
sociedade.
"Devemos encontrar soluções conjuntas para que a
banca possa participar deste importante segmento de
mercado. A implementação deste programa só é
possível com a experiência de todos, pois a construção
de um milhão de casas, a um preço médio de USO 40
mil, implica um custo de mais USO 40 mil milhões",
referiu.
A fonte acrescentou ainda que a criação do
Fundo de Investimento Imobiliário para o Programa
Habitacional vai permitir reduzir o risco de crédito à
habitação e a possibilidade de entrada de investidores
que irão dar, maior reforço financeiro e maior potencial
de sucesso na captação de recursos financeiros. "O
fundo vai permitir o envolvimento de investidores
nacionais em projectos de desígnio nacional com
rentabilidade e benefícios a fiscais
atractivos”acrescentou.
Por sua vez, o presidente da comissão Executiva do
Banco de Fomento Angola (BFA), Emídio Pinheiro,
afirmou que a criação de um fundo de garantia, cuja
actividade se consubstancie na hospitalização e na
aquisição de crédito mal parado, além da execução de

A ausência de normas e de instrumentos de seguro de
risco de crédito, dificuldades de execução (de garantias
foram os principais constrangimentos apontadas f pelo
gestor na concessão de créditos habitação. "No nosso
caso, e a ausência de regulamentação, quer sobre o
promotor imobiliário, quer sobre a concessão de crédito a
particulares, origina a especulação imobiliária e torna o
sistema bancário permissivo a abusos e violações",
sublinhou.
A concretização do Programa Nacional de Urbanismo e
Habitação I (PNUH), que visa a construção de um
milhão de casas, vai ser possível através da
implementação de um mecanismo de financiamento
assente em duas entidades, nomeadamente o Fundo de
Fomento à Habitação (FFH) e 0 Instituto Financeiro de
Gestão (IFG), segundo informações avançadas pelo
vice-ministro das Finanças, Cruz Neto. Segundo Cruz
Neto, o primeiro" (FFH) será o principal financiador
dos programas de habitação social para famílias
carenciadas.
Vai igualmente financiar os projectos de autoconstrução
com o apoio do Instituto Nacional de
Habitação, para além de financiar os projectos
imobiliários que tenham por alvo a habitação com
preços controlados. Por seu turno, o Instituto Financeiro
de Gestão (IFG) terá como missão elaborar o programa
de financiamento nos mercados com base
nas orientações do Governo em matéria habitacional.

09.4.16 Minha terra, minha casa!
Jornal de Angola 14 De Abril

A seriedade, a amplitude e a dimensão social do desafio
do Governo angolano de construir um milhão de casas,
até 2012, no quadro da estratégia de implementação do
programa nacional de urbanismo e habitação, podem
ser mensuradas a partir da I Conferência Nacional
sobre a Habitação, realizada ontem, em Luanda.
Prestigiado com a presença do Presidente da República,
José Eduardo dos Santos, o encontro reuniu mais de
700 delegados dos mais diversos sectores da economia
nacional tiveram algo a dizer em relação a este tão
importante quanto difícil repto. Um único propósito
moveu os mais variados actores, o de se esboçarem IS
vias mais expeditas e menos onerosas, para a consecução
daquela meta, seguramente um dos maiores desafios a que
se propuseram as autoridades angolanas.»

A aposta é tão ambiciosa quanto são imensuráveis as
dificuldades e carências que continuam a viver os
angolanos, que, em 34 anos de independência, apenas
viveram sete de paz. E, entre as imensas dificuldades da
maioria populacional angolana, o acesso a uma
habitação condigna e o défice habitacional que se
regista pelo país inteiro são das maiores.
A ideia de se ter uma casa própria continua uma
miragem para milhares de angolanos, seja porque os
preços que as imobiliárias praticam são inacessíveis
para a maioria populacional, ou porque caros são
também os próprios materiais? De construção, o que
desencoraja quem queira avançar para a
autoconstrução, ou, ainda, porque são bastante
restritivas as condições de acesso aos créditos
habitacionais.
A aposta é tão ambiciosa quanto são imensuráveis as
dificuldades e carências que continuam a viver os
angolanos, que, em 34 anos de independência, apenas
viveram sete de paz. E, entre as imensas dificuldades da
maioria populacional angolana, o acesso a uma
habitação condigna e o défice habitacional que se
regista pelo país inteiro são das maiores.
A ideia de se ter uma casa própria continua uma
miragem para, milhares de angolanos, seja porque os
preços que as imobiliárias praticam são inacessíveis
para a maioria populacional, ou porque caros são
também os próprios materiais de construção, o que
desencoraja quem queira avançar para a
autoconstrução, ou, ainda, porque são bastante
restritivas as condições de acesso aos créditos
habitacionais.
Assim, ganha uma dimensão social de amplitude sem
precedentes nem paralelos na história de Angola e de
muitos países a aposta do Governo angolano de
edificar 1 milhão de residências sociais nas cidades,
vilas e aldeias de Angola, num vultuoso investimento
de USD 50 mil milhões.
E uma quantia astronómica, mas que, se pensar na
dimensão da empreitada e dos benefícios sociais dela
decorrentes, será insignificante e ficará bastante
esmaecida a sua aparente extravagância. Essa soma
inclui já a edificação de outras infra-estruturas ligadas à
distribuição de água,energia eléctrica e de saneamento
básico, bem como espaços verdes, escolas, hospitais,
estradas e vias de acesso.
Enfim, a instalação de toda uma gama de equipamentos
adequados que conformam um espaço onde a
população se possa orgulhar de habitar, no quadro dos
padrões mínimos internacionalmente exigidos,
mormente a nível do Programa das Nações Unidas para
os Assentamentos Humanos (UN-Habitat, na sigla
inglesa). Este assinalou o seu Dia, a 6 de Outubro de
2008, precisamente em Luanda, como reconhecimento
dos esforços dos angolanos em matéria habitacional, do

ordenamento territorial e urbanístico, bem -como da
defesa e preservação ambientais.
Vale dizer também que este repto das autoridades
angolanas representa uma grande oportunidade de
negócios para as pequenas e médias empresas nacionais
de construção, muitas delas concorrentes às
empreitadas.
O mesmo acontece com o segmento da
indústria e do comércio de materiais utilizados nas
obras, já que o Governo envolve e incentiva outros
actores a participarem do desafio designadamente a
iniciativa privada, organizações da sociedade civil e
instituições internacionais, publicas e privadas.
Sem a pretensão de sermos exaustivos, acrescentaríamos a
essas mais valias outras tão
importantes, como são os casos da criação de mais
empregos, o acesso a habitação condigna a preços mais
baixos do que os praticados no mercado, bem como a
dinamização permanente de um dos sectores da
economia que mais riqueza e benefícios sociais geram.
Em termos de crise, em que a diversificação da
economia é a palavra de ordem, o sector da construção
habitacional é uma das saídas possíveis, que, ainda
assim, consegue captar investimento directo não
estrangeiro, como também interno Por isso, mãos a obra,
senhores.

09.4.17 Governadores dão apoio ao
Governo na execução do
programa habitacional
Jornal de Angola 15 de Abril de 2009

O Primeiro-ministro, Paulo Kassoma, reuniu ontem,
em Luanda, com os governadores provinciais e
membros do Governo Central, para informar sobre a
criação das Comissões Provinciais de Desenvolvimento
Urbano e da Promoção Habitacional, na sequência da
conferência nacional sobre habitação, que decorreu
segunda-feira, no Palácio dos Congressos.
N o final da reunião em que se analisou igualmente o
plano de implantação das regiões académicas, os
governadores enalteceram a prestação do Governo na
adopção de medidas executivas urgentes que permitam
a boa execução do Programa Habitacional.
De acordo com um comunicado de imprensa lido pelo
assessor do Primeiro-ministro para os assuntos
regionais e locais, João Fernandes, há necessidade da
realização de conferências provinciais sobre Habitação,
e a criação de uma equipa técnica multidisciplinar que
tem como missão o acompanhamento das conferências.
Relativamente às regiões académicas do ensino superior,
os governadores foram informados sobre o

programa para a sua consolidação, com vista à
expansão do ensino superior no país.
Os governadores foram igualmente informados da
necessidade de prestarem prestação uma atenção
especial à concessão de facilidades e apoios que
permitam assegurar a permanência dos quadros,
garantindo as mínimas condições para o bom
funcionamento das reitorias das seis Universidades
Públicas recentemente criadas.
Os governadores assumiram o compromisso de
elaborar os Planos de Desenvolvimento Institucional e
enalteceram os passos que têm vindo a ser dados em
relação à criação das regiões académicas com vista à sua
boa instalação e acomodação dos professores.

09.4.18 Governo Provincial e
Ministério da Cultura analisam
desenvolvimento urbano de Luanda
Jornal de Angola 16 de Abril de 2009

O Governo Provincial de Luanda realiza amanhã, em
parceira com o Ministério da Cultura, uma jornada de
reflexão sobre a preservação da memória e
desenvolvimento urbano de Luanda, na Escola
Nacional da Administração (ENAD).
A jornada, que é presidida pela ministra governadora de
Luanda, Francisca do Espírito Santo e a ministra da
Cultura, Rosa Cruz e Silva, consta do colóquio
"Preservação do Centro histórico de Luanda itinerários,
lugares e monumentos". Integra, igualmente, o
seminário "Baixa de Luanda – princípios e directrizes
para a preservação da memória e desenvolvimento
urbano", a acontecer no dia 24 de Abril.
O simpósio tem como tópicos "Luanda e a sua história
– os desafios da modernidade", "A evolução da cidade
de Luanda do ponto de vista arquitectónico e urbano",
"Preservação dos monumentos do Centro Histórico de
Luanda", "Imagens e locais sagrado no quotidiano
cívico", "Roteiro do imaginário da Luanda antiga:
testemunhos de um munícipe" e "Palácio de Ferro:
estudo do caso", tratados pela historiadora Arleth
Leandro, a arquitecta Isabel Martins, e o antropólogo
Ziva Domingos. O sociólogo Paulo de Carvalho, o
nacionalista Amadeu Amorim e o antropólogo Samuel
Aço também participam.
O seminário vai abordar os "Fundamentos e práticas da
preservação do património histórico – experiências
internacionais", "Perímetro e directrizes do uso e
ocupação da Baixa de Luanda", "Instrumentos de
gestão para a preservação da memória e
desenvolvimento urbano" e "Gestão dos espaços
históricos", pelos arquitectos Ciro Correia Victor,
Hélder José, Alexandre Pedroso, e outros nomes a
confirmar.
A sessão plenária vai apresentar as conclusões sobre o

uso e ocupação da Baixa de Luanda e instrumentos
para preservar o desenvolvimento urbano.

09.4.19 Financiamento à habitação
condicionada por falta de garantia
A Capital 18 de Abril de 2009

Os bancos comerciais a operarem no país dizem ser do
seu interesse financiar projectos habitacionais, através
do crédito afim. Mas gestores bancários referem haver
o handicap de tal produto estar envolto de muitos
riscos por falta de garantias seguras por parte de quem,
muitas vezes, solicita o empréstimo.
O crédito habitacional vai por 550, continuar a ser um
dos produtos financeiros mais escassos no mercado
angolano, onde a banca comercial parece dedicar-se
mais a modalidade de empréstimos de curto prazo.
Pelo menos é o que se deduz das declarações do
bancário Mário Mendonça, que apresenta como razões
o facto de existirem no mercado factores que «limitam
aquilo que pode ser o potencial de um produto tão
importante quanto o crédito habitacional».
Mendonça referia-se mais propriamente a factores que
se prendem com o facto de serem bastante insignificantes
os depósitos de longo prazo, enquanto fontes que à
partida, sustentariam os empréstimos para
projectos habitacionais.
«A nossa estrutura de depósito é feita por depósitos de
curto e media prazos quando o crédito habitacional
exige claramente reembolso de longo prazo» disse o
bancário que se serve desse mesmo factor para explicar
a imaturidade do sistema financeiro face a este aspecto
concreta

09.4.20 Modelos do tipo Zango com
nota negativa
O Independente 18 De Abril de 2009

Nas casas em perspectiva, JES disse que não quer
modelos de urbanização sem o mínimo de condições
de habitabilidade e infra-estruturação. Para que as
populações não rejeitem as habitações que lhe são
atribuídas, JES defendeu que o incremento da
autoconstrução dirigida tem que estar baseado em
projectos bem Estruturados e devem responder às
necessidades e aos factores de identidade cultural das
populações.
Para os projectos em perspectiva o Governo garantiu já
a solução do problema das infra-estruturas básicas de,
saneamento, de abastecimento de água e energia
eléctrica, de vias de acesso e de investimento na saúde e
na Educação. Muitos projectos, Como Zango e a Sapú,
enfrentam alguns destes problemas desde a sua
concepção, o que tem estado na base de contestações

diárias de pessoas que são desalojadas dos arredores da
cidade.
Tal como disse JES, é imperioso que sejam adoptadas
«políticas de cidade e de habitação sérias e realistas
susceptíveis de resolver paulatinamente os nossos
problemas nestes domínios».
O projecto de recuperação das valas de drenagem da
Samba, em Luanda, tem neste momento um diferendo
com as populações visadas pelas demolições.
Os populares aceitam ser alojados num outro lugar
mais seguro, mas confrontados com o local de destino
rejeitaram redondamente as casas, alegando que não
têm o mínimo de condições de habitabilidade e infraestruturas.
JES terá lançado um alerta às administrações para a
necessidade de ponderarem as demolições sistemáticas,
ao reconhecer que os bairros suburbanos e peri-rbanas
são modestas «soluções espontâneas encontradas pela
população».
A preocupação revelada sobre a forma desordenada,
caótica e sem as necessárias infra-estruturas e
equipamentos sociais é legítima porque, tal como JES
constatou, condensam no seu seio gravíssimos
problemas que a longo prazo, caso não sejam
resolvidos, podem dar origem a focos de instabilidade
social.

09.4.21 Aqui só entra paga bem

inclusive, um gerador.
«Nós oferecemos, paga quem quiser ou necessitar,
quem se sentir à altura», esclareceu, para acrescentar
que os estrangeiros têm sido os maiores interessados
em imobiliários por estes apartamentos. Enquanto isso,
um apartamento localizado na Avenida Brasil orça os três
mil dólares, tais como nos disse o dono, senhor Joaquim.
O apartamento, explicou, tem três quartos, duas salas,
uma cozinha espaçosa, duas varandas e está toda
climatizada.
«O pagamento pode ser feito para seis meses, em caso
de renovação do contrato. Mas se o interessado tiver
dinheiro para um ano, é muito melhor», atestou
Joaquim. Depois da Ia Conferencia Nacional sobre a
Habitação a expectativa dos cidadãos cresceu na
esperança de desta vez, ou pelo menos nos próximos
quatro anos serem bafejados pela sorte de possuírem
uma casa.
O que, no entanto, tem frustrado muita gente é o facto de
em todas as circunstâncias como as que se adivinham no
futuro, quanto a habitação, os mais abastados serem
sempre os mais beneficiados.
O que a maioria dos angolanos esperam é que os
critérios de acesso às futuras casas seja revisto, de
forma a não penalizar mais as minorias em beneficio de
pessoas que hoje detêm residências em cada
condomínio que se ergue, não obstante as vivendas e
quintas que alguns deles já ostentam.

A Capital 18 de Abril de 2009

Nas páginas dos classificados do Jornal de Angola não
se encontram só ofertas, pedidos de emprego, perdidos
e achados. Há também venda e arrendamento de
apartamentos e vivendas nos mais diversos cantos da
cidade, com maior ênfase para o centro da cidade e nos
condomínios que vão surgindo.
Enquanto os que arrendam nos bairros da periferia
oscilam entre uma média de 200 dólares norteamericanos e uma máxima de 400, os que procuram
estar no centro da cidade e, agora com a tendência para
os condomínios, pagam milhares, quer na compra, que
no arrendamento de imóveis.
Nestes últimos, os apartamentos rondam os cinco mil e
os 20 mil dólares norte-americanos. Contudo, quando a
casa for arrendada por uma empresa, o preçário é um
pouco mais elevado. Por exemplo, a mensalidade vai
desde os 30 mil aos 700 mil dólares.
Caetano, intermediário de um apartamento no prédio
adjacente à ex-Oliva, disse-nos que a mensalidade do
mesmo está fixada em 20 mil dólares, sem desconto.
Tudo porque o imóvel luxuoso, segundo Caetano, já
está mobilado.
Comporta quatro quartos, três salas, varandas, garagem,

09.4.22 Falta poder de compra
A Capital 18 de Abril de 2009

Intermediário no negócio de casas, Carlos Neto
adiantou à nossa reportagem que existem muitas
residências, só que não são todos os interessados que
têm capacidade de pagamento. Ele diz que recebe
várias solicitações por dia, mas assim que tomam
conhecimento dos preços ou rendas, os candidatos nem
sequer chegam a conhecer a casa.
«As casas que temos estão no centro da cidade, e isto
torna a renda mais cara», esclareceu Neto, ele que
quando o encontramos tinha três casas por arrendar,
mas os preços afugentavam os interessados.
Duas das casas em posse de Neto se encontram na Ilha
de Luanda. A que tem dois quartos, sala grande,
cozinha, casa de banho e garagem, fica a mil dólares
norte-americanos, mês. Já a de um quarto, sala e
cozinha, frisou o intermediário, está com uma
mensalidade de 350 dólares norte-americanos.
Uma casa situada na zona da Angoship, que tenha um
quarto, sala, cozinha e esteja apetrecha da com ar
condicionado, está disponível com uma renda mensal
de 500 dólares.

«Nós praticamos os preços que os proprietários
indicam», justificou, acrescentando que em uma semana
chega a receber 12 casas para arrendar, mas deste
número só consegue despachar entre quatro a seis, na
sua maioria, as mais baratas.
Quando os arrendatários procuram por uma residência,
para eles, não basta que a localização da casa seja o
centro da cidade, não é tudo. Muitos arrendatários
procuram casas que facilita o seu trajecto de casa para o
local de trabalho ou mesmo para a escola e, vice-versa.

09.4.23 Há défice de materiais de
construção
A Capital 18 de Abril de 2009

A pensar no êxito do programa, o Governo iniciou
investimentos para recuperar o universo de cerâmicas
existentes no país, num projecto que inclui a
construção de novas cimenteiras, bem como o
reatamento da produção de ferro, para viabilizar a
oferta de materiais de construção no mercado.
A revelação é do director nacional dos Materiais de
construção, que diz estar o Governo, desta forma, a
cumprir a parte que lhe cabe nesse aspecto, embora
reconheça ser papel do sector privado investir nesse
segmento de negócio.
Manuel Victor, que falou à este jornal à margem da
conferência sobre problemática habitacional, justificou
a intervenção do Estado com o facto de o país estar a
confrontar-se com um gritante défice, no que toca à
oferta de desses inputs, por força do volume de obras
em curso no país.
Para relançar esta indústria, a Direcção Nacional dos
Materiais de Construção, revelou, está já em fase de
construção de uma série de unidades ligadas à produção
de tintas e verniz, materiais eclécticos, fábrica de
cimento, entre outras, num total de noventa, que a
curto e médio prazos poderão contribuir para o
aumento da oferta dos diferentes produtos utilizados
em obras de construção.
Presentemente, o ministério das Obras Públicas,
através da sua direcção afim, controla a existência de
um parque industrial constituído por 25 fábricas de
materiais de construção, todavia, insuficiente para fazer
face à actual demanda.
Em distintas ocasiões, a vice-ministra das Obras
Públicas, Manuela Bezerra, considerou que «o nosso
mercado não produz o suficiente para cobrir as
necessidades locais», reconhecendo que grande parte do
material de construção «vem do mercado externo», o
que, segundo a governante, «influencia em grande
medida o preço do metro quadrado de construção».

Um estudo da responsabilidade da empresa de consultoria
Proprime, por exemplo, dá razão à
preocupação de Bezerra.
Tal estudo apontou para preços astronómicos dos
apartamentos e vivendas erguidos nos diferentes bairros
de Luanda, onde os preços, por cada metro quadrado
construído, chegam a situa-se na ordem dos 7 mil dólares.
De acordo com a avaliação da Proprime, um dos
factores por detrás do elevado preço dos imóveis em
Luanda é a desproporção entre a procura e a oferta do
património habitacional.
«Esse desequilíbrio existente faz com que os
promotores imobiliários, estejam interessados em
satisfazer apenas aqueles que têm mais rendimentos»,
conforme justificou, Nelson Rego, director dessa
consultora de direito angolano.
Intervenientes do mercado de construção concordam
com o resultado do estudo da Proprime, todavia,
referem que a razão para o encarecimento da
construção decorre, fundamentalmente, da escassez de
materiais de construção. O facto explica o convite
formulado ao sector privado, no sentido de investir na
indústria de materiais de construção.

09.4.24 A renda da nossa
desgraça
A Capital 18 de Abril de 2009

Natália Simão, 28 anos, comerciante, é mãe de dois
filhos. Como centenas de angolanos, vive com o
marido numa casa de renda. Há muito nutrem o sonho
da casa própria sem sucesso.
O principal empecilho, é a condição financeira do casal.
Entretanto, têm alguma vantagem. Possuem terreno,
onde tentam levantar a casa, cuja obra iniciada há mais de
dois anos se encontra agora interrompida, por causa da
alta do preço de cimento, matéria-prima para quem quer
erguer uma casa.
«Tivemos que parar as obras por falta de dinheiro»,
lamentou Natália. Durante quatro anos, o casal teve que
se hospedar em casa da mãe de Natália, o único recurso
possível na altura. Só que, o tempo foi passando e os
planos viam-se cada vez mais frustrados.
A relação na casa de acolhimentos já não era das
melhores, de tal modo que o casal viu-se obrigado a optar
pelo arrendamento de uma residência, modesta que fosse.
«Havia muita confusão em casa e eu, por eu ser a filha
mais velha, a ter que viver lá com o meu marido e os
meus filhos, era impossível», disse Natália, mas enfatiza
que a procura da casa arrendada não foi fácil.
Sondaram vários bairros, envolvendo amigos e parentes
na procura de urna casa que não custasse os olhos da

cara. Conseguiram, enfim, e é onde moram
actualmente.
Há cinco anos na nova casa, o casal já se depara com
outros problemas. É que o senhorio pretende que a
renda seja regular, ou seja, paga de oito em oito meses.
Qualquer atraso implica multa.
«Não entendo o porquê deste procedimento, apesar de
já termos conversado com ele. Dissemos-lhe que
estamos dispostos a ficar no sítio até terminar a nossa
casa, mas mesmo assim», lamentou.
Outro cidadão que padece na mesma senda é Carlos
Silva. Com o crescimento da família já não era possível
continuar a morar com a mãe. Pai de quatro filhos
Carlos Silva, 34 anos, permaneceu em casa de sua mãe
por muito tempo, porque perdeu os seus bens num
incêndio que arruinou a residência de dois quartos, sala,
cozinha e casa de banho, onde habitava.
Das pessoas mais próximas para lhe dar acolhimento só
a mãe aparecia. Foi para a lá que foi morar na
companhia de sua esposa e filhos. Passado entretanto
algum tempo, Silva ganhou mais um filho, o que lhe
colocou numa situação melindrosa.
«Tive que dobrar os esforços para conseguir uma casa»,
afirmou Carlos Silva, que acrescentou não ter sido fácil,
uma vez que a procura é maior do que a oferta. Conta
que teve que ficar numa espécie de «lista de espera» dos
intermediários do negócio de compra e arrendamento
de casas.

Esta é apenas uma resenha do caos vivido por vários
cidadãos, um pouco por todo o país. Cada vez
confrangedor é ver pessoas nas ruas atentas aos reclames
colados em paredes com dizeres como: «vende-se ou
arrenda-se uma casa».
Não importam as dimensões da mesma, o que importa,
de facto, para os interessados, é ter um tecto que possa
acolhê-lo. Alguns com mais sorte conseguem uma casa,
outros continuam à espera que a sorte lhes bata à porta.
Estas centenas de pessoas esperam ansiosas pela
monumental promessa da construção de um milhão de
casas e pela revisão da legislação atinente ao inquilinato,
feita pelo Presidente da República, José Eduardo dos
Santos.
Uma verdade é que a crise financeira mundial que já
tem reflexos na nossa vida real, pode, de acordo com
sociólogos, ter consequências no negócio imobiliário,
através da multiplicação de situações de despejo, por
falta de cumprimento dos prazos de pagamentos das
rendas, muitas vezes dependente do pagamento salarial.
Nos últimos tempos, provavelmente, em função já da
crise, é notório o atraso acentuado dos ordenados nas
mais diferentes empresas, inclusive do Estado.

09.4.25 Novo Panguila a crescer
O País 24 De Abril de 2009

«Aguardei cerca de um ano para ter a minha casa de
renda», para a qual paga uma mensalidade equivalente a
300 dólares norte-americanos. Ainda assim, o sonho de
voltar a erguer a casa própria continua ardente, até que
as condições financeiras o permitam.

NOS próximos meses, o bairro do Panguila, no
município de Cacuaco, em Luanda, terá no seu
aglomerado habitacional mais mil casas Pré-fabricadas.
Neste momento já foram erguidas as primeiras 12, disse a
O PAÍs o director nacional das Infra -estruturas do
Ministério das Obras Públicas (MINOPU), José Silva.

Mas não é tudo. Márcio Horácio, 25 anos, também
procura por uma casa para arrendar e nela acomodar a
74 mulher, por sinal, à espera de bebé. Actualmente
vivem em casa da tia que o criou desde pequeno.
Receia que o nascimento do seu filho venha a criar
embaraços em casa.

A concretizar-se este projecto,
Panguila terá, no total, sete mil residências de dois a
três quartos, cozinha, casa de banho e quintal vasto,
deu a conhecer o responsável do MINOPU.

«Só depois de quatro meses é que consegui a casa, que
ainda assim, é muito cara», disse Horácio.
Mário Horácio é segurança.
O salário nestas empresas nem sempre satisfaz. É por
isso que Horácio se vê algo insatisfeito com o preço
praticado pelo proprietário da casa. São 200 dólares
norte-americanos para um quarto e sala. Para viver ali,
como conta, tem que fazer das «tripas coração», para
não ter dívidas e correr o risco de regressar à casa da tia
de onde saiu.
«É muito sofrimento junto, mas temos que aguentar,
porque não temos outra alternativa», manifestou
Horácio.

O novo projecto habitacional em curso difere do
anterior, urna vez que a qualidade dos materiais que
construção e completamente diferente, tal como a
empreiteira contratada.
Erguido em 2002, o projecto Panguila contemplou
inicialmente mil residências de dois e três quartos, para
realojar as pessoas que viviam em zonas de alto risco
no município da Samba, em Luanda.
Hoje, o Panguila, segundo a nossa fonte, tem 3.950
residências, congregando um total de 30.400 pessoas,
não só as provenientes das zonas de risco, como alguns
trabalhadores do MINOPU, bem como de outras
instituições do Estado.

"Havia a necessidade de se fazer as obras da Via
Expresso da Samba, bem como da construção da vala
de drenagem. Então criou-se este projecto com o
objectivo de realojar a população que se encontrava em
zonas de risco" , disse José Silva, que no MINOPU
substituiu Jogares André, que agora é vice-ministro.
As casas inicialmente entregues à população não tinha
os acabamentos necessários, o que levou os
beneficiários a procederem aos acabamentos à sua
maneira em função do bolso. Outros não fizeram
rigorosamente nada, estando desde 2003 nas mesmas
condições em que as receberam.
A qualidade das casas, bem como dos materiais de
construção empregues, são agora os problemas que
afligem os moradores do Panguila. Algumas delas
apresentam graves fissuras, com risco de desabarem.
Sobre o assunto, José Silva diz que a zona onde estão
erguidas as casas no Panguila é de "argila dispersiva, o
que obriga a que as fundações tenham uma
característica que se adequada ao tipo do solo"
O que acontece, explicou.
É que, às vezes, há situações em que o empreiteiro
comete falhas, o que faz com que algumas casas
apresentem fissuras".
Aquando da última chuva que se abateu sobre Luanda,
algumas casas do Panguila foram seriamente afectadas,
com a soltura das chapas e dos varões de suporte,
situação que o director nacional das Infra -estruturas
Públicas justificou alegando ter-se tratado de "casas
inacabadas que não tinham as vigas de amarração na
parte superior, o que originou a instabilidade"
Mudança arquitectónica O Panguila erguido em 2002
não tem nada a ver com o Panguila dos nossos dias.
Se algumas casas mantêm o desenho inicial, outras
foram completamente transfiguradas.
Do mesmo bairro já é possível divisar casas construídas
na vertical, ou seja entre dois a três andares, com
terraço inclusive. Tem escolas, esquadra da Polícia
Nacional e discoteca.
As ruas já têm postes de iluminação pública, a
circulação é feita em boas condições, visto que as
autoridades estão a melhorara as vias do interior do
bairro.

chega a cerca de 80 Por cento dos habitantes, uma central
de captação teve de ser construída.

09.4.26 Conferência sobre
habitação não travou o preço
duro do cimento
Folha 8 25 de Abril de 2009

O Cimento é um produto que os angolanos usam,
frequentemente, para a construção; o Roque é uma das
fontes de aquisição, do qual constatamos os preços,
lucros, origem do produto e outros aspectos.
Os vendedores de cimento do mercado Roque Santeiro
encontram-se à beira da estrada, tal como outros
produtos comercializados naquele mercado. As
vendedeiras são maioritariamente mulheres.
O mercado dispõe de dois tipos de cimento; o primeiro
é o da Cimangola; o segundo vem da China.
Questionados pelo F8 sobre o melhor, os vendedores
responderam que tudo é bom. André, de 38 anos, 15
dos quais dedicados à construção de residências, sem
ter passado por uma escola senão a da vida, diferenciou
os dois, afirmando que o da Cimangola era melhor.
"O cimento da Cimangola é melhor, pois seca
lentamente e isso possibilita maior segurança na terra",
disse, acrescentando o cimento da China secar
rapidamente, mas parte como se de uma pedra se tratasse.
Realça que este último é mais económico, pois onde se
gasta 20 baldes de cimento da Cimangola podes gastar
16 ou17 da China.
O cimento da Cimangola traz duas marcas, Tunga1 e 2.
Este último, segundo os vendedores, escasseou, em
virtude de a sua fabricação parar por causa dei uma
avaria mecânica.
Os vendedores lamentam o facto de adquirem o
cimento nos armazéns ao preço de 1600 ou 1700
kwanzas, em relação a antes, adquirido da fábrica
Cimangola, pois compravam por 10 USD.
Os vendedores pagam a transportação do armazém de
compra ao mercado 50 ou 100 kwanzas por unidade,
além da fiscalização que cobra 100 Kwanzas
diariamente.

O director nacional das Infra-estruturas Públicas do
MINOPU disse estarem em curso contactos para a
construção de uma subestação de energia eléctrica, não
só para abastecer na plenitude o Panguila, como os
bairros circundantes.

O saco é comercializado por 1800 ou 1900.00 kwanzas,
ao contrário dos 1100, praticados no ano findo. De
realçar que ainda neste ano, o saco chegou a ser
vendido por 2500 kwanzas.

Avaliado em 30 milhões de dólares, o investimento, no
dizer de José Silva, implica a participação de outros
agentes.

Segundo os vendedores, se antes as pessoas, desde que
tivessem meios financeiros, podiam comprar, hoje apenas
têm acesso se for uma empresa cadastrada para tal.

No que diz respeito à distribuição de água, que só

Uma fonte fidedigna informou ao F8 de que houve um
acordo entre a Cimangola e a Soklinker, uma empresa
de parceiros comerciais pertencente a Isabel dos
Santos, filha do presidente da República, José Eduardo
dos Santos.
O acordo dá direito somente a esta empresa a comprar
o cimento da Cimangola e, posteriormente, vender a
outras empresas privadas.
Os vendedores retalhistas do Roque Santeiro estão a
ver "navios", pois, nesta mesma empresa, só se pode
comprar a partir de 700 sacos, o que, para esses
retalhistas, é uma pena de morte, pois vêem-se na
obrigação de adquirir através de terceiros.
Com a subida do cimento, reduziu o número de
clientes
baixaram, pois os vendedores afirmam muitos serem os
que têm obras paralisadas à espera que o preço baixe.
"No ano passado, havia clientes vindo das outras
províncias, mas, neste ano, não, por causa do preço que
disparou", disse Eva dos Santos, 35 anos.
Os vendedores são ainda unânimes em afirmar que o
pão de cada dia não falta, mas lamentam o facto de
terem filhos fora do sistema normal de ensino por
motivos financeiros. É o caso de Eva dos Santos, 35
anos. Os últimos dias de cada mês são os mais
rentáveis ao longo do ano, sobretudo os meses de
Novembro e Dezembro.
Vendedores querem lugar próprio Os vendedores
querem lugar adequado, porque muitas vezes são
corridos pelos agentes da Polícia, por venderem em
sítio impróprio. "A Polícia afirma estarem numa
posição imprópria, por causa do risco de acidente",
disse um vendedor.
Os comerciantes afirmam os agentes policiais rasgarem,
muitas vezes, os sacos de cimento. Questionados se já
fizeram chegar a preocupação à administração do
mercado, os vendedores responderam que jamais esta a
mandou esperar. A nossa equipa de reportagem tentou
contactar com a direcção da Cimangola, mas sem
sucesso.

09.4.27 Novo Panguila a crescer
O País 24 De Abril de 2009

NOS próximos meses, o bairro do Panguila, no
município de Cacuaco, em Luanda, terá no seu
aglomerado habitacional mais mil casas Pré-fabricadas.
Neste momento já foram erguidas as primeiras 12,
disse a O PAÍS o director nacional das Infra -estruturas
do Ministério das Obras Públicas (MINOPU), José
Silva.
A concretizar-se este projecto,
Panguila terá, no total, sete mil residências de dois a

três quartos, cozinha, casa de banho e quintal vasto,
deu a conhecer o responsável do MINOPU.
O novo projecto habitacional em curso difere do
anterior, urna vez que a qualidade dos materiais que
construção e completamente diferente, tal como a
empreiteira contratada.
Erguido em 2002, o projecto Panguila contemplou
inicialmente mil residências de dois e três quartos, para
realojar as pessoas que viviam em zonas de alto risco
76
no município da Samba, em Luanda.
Hoje, o Panguila, segundo a nossa fonte, tem 3.950
residências, congregando um total de 30.400 pessoas,
não só as provenientes das zonas de risco, como alguns
trabalhadores do MINOPU, bem como de outras
instituições do Estado.
"Havia a necessidade de se fazer as obras da Via
Expresso da Samba, bem como da construção da vala
de drenagem. Então criou-se este projecto com o
objectivo de realojar a população que se encontrava em
zonas de risco" , disse José Silva, que no MINOPU
substituiu Jogares André, que agora é vice-ministro.
As casas inicialmente entregues à população não tinha
os acabamentos necessários, o que levou
os beneficiários a procederem aos acabamentos à sua
maneira em função do bolso. Outros não fizeram
rigorosamente nada, estando desde 2003 nas mesmas
condições em que as receberam.
A qualidade das casas, bem como dos materiais de
construção empregues, são agora os problemas que
afligem os moradores do Panguila. Algumas delas
apresentam graves fissuras, com risco de desabarem.
Sobre o assunto, José Silva diz que a zona onde estão
erguidas as casas no Panguila é de "argila dispersiva, o
que obriga a que as fundações tenham uma
característica que se adequada ao tipo do solo"
O que acontece, explicou.
É que, às vezes, há situações em que o empreiteiro
comete falhas, o que faz com que algumas casas
apresentem fissuras".
Aquando da última chuva que se abateu sobre Luanda,
algumas casas do Panguila foram seriamente afectadas,
com a soltura das chapas e dos varões de suporte,
situação que o director nacional das Infra -estruturas
Públicas justificou alegando ter-se tratado de "casas
inacabadas que não tinham as vigas de amarração na
parte superior, o que originou a instabilidade".
Mudança arquitectónica O Panguila erguido em 2002 não
tem nada a ver com o Panguila dos nossos dias. Se
algumas casas mantêm o desenho inicial, outras foram
completamente transfiguradas.
Do mesmo bairro já é possível divisar casas construídas
na vertical, ou seja entre dois a três andares, com

terraço inclusive. Tem escolas, esquadra da Polícia
Nacional e discoteca.
As ruas já têm postes de iluminação pública, a
circulação é feita em boas condições, visto que as
autoridades estão a melhorara as vias do interior do
bairro.
O director nacional das Infra-estruturas Públicas do
MINOPU disse estarem em curso contactos para a
construção de uma subestação de energia eléctrica, não
só para abastecer na plenitude o Panguila, como os
bairros circundantes.
Avaliado em 30 milhões de dólares, o investimento, no
dizer de José Silva, implica a participação de outros
agentes.
No que diz respeito à distribuição de água, que só
chega a cerca de 80 Por cento dos habitantes, uma
central de captação teve de ser construída.

09.4.28 Haja dinheiro para a
autoconstrução
Semanário Angolense 18 a 25 de Abril de 2009

O Governo organizou a conferência nacional sobre a
habitação. Os resultados foram mais ou menos os
esperados. Na verdade, o Governo fez o que deveria
ter feito há muito. Bem-vinda a crise económica que
permitiu que alguns dos nossos governantes voltassem
a ter os pés na terra. Finalmente, o nosso Governo foi
convencido pela crise de que o projecto de um milhão
de casas em quatro anos só é realizável com a larga
participação da sociedade.
Se 10% dos angolanos puderem construir as suas casas
em quatro anos o objectivo estará cumprido e até se
poderá ultrapassar essa meta de um milhão de casas.
Portanto, a mobilização da sociedade é não só
bemvinda como absolutamente necessária. Compete ao
Governo mobilizar, regular, fiscalizar e criar condições
para que um maior número de pessoas se possa lançar
ao desafio de construir a casa própria.
A questão passa então a ser se existem condições para
que tanta gente lance mãos à construção civil.
O primeiro grande constrangimento é a falta de
dinheiro.
Numa sociedade marcada por míseros salários, por
trabalho informal e por uma generalizada falta de
capacidade de endividamento dos cidadãos junto dos
bancos não acreditamos que se consiga encorajar tanta
gente a construir casas.
Os angolanos trabalham e ganham para o dia a dia. Na
maior parte das casas o salário não chega sequer à
segunda quinzena do mês.

Não há poupanças para investir em cimento, tijolos,
blocos, pedreiros, carpinteiros, água, luz e toda cadeia
de necessidades. A conferencia levantou, e muito bem,
a questão dos materiais de construção. Por mais
fábricas de tijolos que apareçam, por mais fábricas de
cimento que venham os preços ao consumidor não
deve baixar muito.
Ou melhor, os preços de fabrico até podem baixar mas
depois, vêm as comissões, os especuladores, os
revendedores, o transporte e, no final das contas,
sempre faltará dinheiro.
Existe um consentimento generalizado destas situações.
Para construir casas, e não cubatas, num rigoroso tempo
de quatro exige-se uma disciplina em toda a estrutura
comercial dos materiais de construção, o que,
francamente, não temos nem é previsível que venhamos a
ter brevemente.
O problema, a nosso ver, não é chegar à meta de um
milhão de casas. Embora seja um número alto,
matematicamente é possível se a sociedade for
suficientemente mobilizada para se lançar à obra. Essa
mobilização é obviamente política e propagandística
mas não só.
O grande mobilizador é a capacidade real do mercado
oferecer essa oportunidade. E aqui residem
as nossas grandes dúvidas. Começa dos terrenos.
Luanda, que é o grande centro populacional, está
ocupada do Panguila à barra do Kwanza. Largas
extensões de terra foram entregues a pessoas que não
fazem nenhum uso dela, para além, claro, do muro ou
do gradeamento a demarcar a propriedade privada. Os
terrenos que sobram são a grande fonte de rendimento
dos funcionários das administrações comunais e
municipais.
Custam aquilo que um cidadão honesto não
tem como pagar.
As áreas para possíveis construções são distantes, de
difícil acesso, sem pontos de ligação de água e energia e
sem grande valor financeiro. Para essas zonas o
transporte de materiais e os custos de produção são
duas ou três vezes mais caros. Vai tudo dar ao mesmo:
falta de dinheiro. Muito pouca gente tem recursos
financeiros para custear nesse tempo mínimo tantos
gastos com a obra. Uma volta pelas obras particulares
de Luanda sul deixa a nu as dificuldades dos seus
proprietários. Muitas das obras arrastam-se por longos
anos e há já quem esteja a vender casas inacabadas.
O quadro não se vai alterar, mesmo com mais materiais
no mercado. Os bancos disseram claramente na
conferência que não querem nem vão correr riscos, a
menos que o Governo assuma o risco por eles.
Os cidadãos não têm salários nem podem apresentar os
seus terrenos (mesmo valendo pouco) como garantia.

Não têm outros bens valiosos para empenhar no
banco.
Então estamos numa situação de pescadinha com rabo
na boca. É um círculo vicioso. Apesar das inúmeras
ideias apresentadas durante a conferência, as soluções
para os problemas subjectivos deste programa ficaram
por encontrar. Ficou claro que o programa do milhão
de casas é essencialmente orientado para casas sociais,
o
que quer dizer que os beneficiários e cidadãos
convidados a aderir à autoconstrução dirigida são da
classe média, baixa e pobres. Ganham menos de mil
dólares.
Com que dinheiro vão eles construir, pagar rendas
resolúveis ou participar em cooperativas?
Algumas das recentes experiências mostram que
mesmo lá onde o Governo constrói não é líquido que
as casas fiquem nas mãos dos mais necessitados. Muitas
das casas dos bairros sociais recentemente criados
foram parar às mãos de dirigentes e quadros superiores
e intermédios do Governo.
Os desfavorecidos e os mais necessitados quando
conseguem um tecto nesses novos bairros vão na
condição de inquilinos e, mais tarde ou mais cedo
acabam levantando uma barraca sua num terreno
proibido à espera da demolição e posterior
realojamento. Não é uma realidade que se resolva por
decreto. É necessário muita disciplina, muita
organização e muita fiscalização. Em nenhum destes
casos somos famosos.
Algumas figuras próximas do Governo começam a
dizer que pode não ser exactamente um milhão de
casas. Fazem mal. O problema não é o número.
O programa é ambicioso e se for criado um
movimento
mobilizador pode ser realizado, agora que o Governo
desceu à terra e resolveu apelar à participação dos
cidadãos.
O essencial é facilitar a vida aos cidadãos para
que cada um possa aceitar o desafio. Sendo um
programa transversal vai enfermar de todos os vícios da
nossa função pública. O cabritismo, o aproveitamento
dos poderosos e a exploração comercial. Não é o
número que aflige. Outros países conseguiram e
mesmo na conferência abordaram exemplos
internacionais.
O que aflige é termos definida uma meta do primeiro
mundo para um país com os problemas básicos que
nós temos. O que aflige é não existir na sociedade uma
estrutura que nos dê a garantia de que possa liderar um
programa desta natureza com lisura, transparência e em
estrito e rigoroso beneficio dos que pretendam
construir a sua casa. Não há nenhuma confiança de que
as mesmas administrações que deram os melhores
terrenos a gente que nada faz com eles, tenham agora

igual deferência a anónimos cidadãos que ousarem tentar.
É a subjectividade toda que passou ao
lado da conferência.

09.4.29 Empresários com práticas
especulativas fazem encarecer os
preços do imobiliário
Jornal de Angola 26 de Abril de 2009

O combate à especulação dos preços das casas, em
Luanda, passa por um aumento de acções na fiscalização
das obras e pela criação de um diploma legal que organize
o sector imobiliário, afirmou a presidente da Associação
de Profissionais Imobiliários de Angola.
Branca do Espírito Santo reconheceu a existência de
oportunismo por parte dos investidores que, ante a
crescente procura, perseguem lucros muito superiores
aos investimentos aplicados.
De acordo com um estudo efectuado pela empresa de
consultoria e avaliação imobiliária Proprime, os preços
dos apartamentos do tipo T 4 com 580 metros
quadrados, na cidade de Luanda chegam a custar cerca
de três milhões de dólares.
O município da Maianga é uma das zonas de Luanda
onde os preços dos apartamentos são mais elevados.
Os T4 custam três milhões, os T2 de 165 metros
quadrados custam 774 mil dólares e um milhão de dólares
os de 220 metros quadrados.
Depois da Maianga, segue-se o município da
Ingombota com apartamentos do tipo T4, com 223
metros quadrados (m2), no valor de um 1,3 milhão de
dólares, enquanto os TI, com 64 m2, custam 380 mil
dólares.
Em Luanda-Sul, o valor médio de um apartamento do
tipo TI é de 249 mil dólares de 57 m2 e o T4 1,08
milhão de dólares com 179 m2. Em Viana, os TI com
56 m2 custam 206 mil dólares, e os T2 de variam entre
285 mil, os de 82 m2, e 378 mil dólares, os de 119m2.
N a zona do Camama, o valor médio de um
apartamento de 60 m2 do tipo T I é 210 mil dólares e
os apartamentos do tipo T2 variam entre os 285 mil
dólares (85m2) e 365 mil (120m2).
Apartamentos são mais caros O estudo demonstra que
os apartamentos chegam a ser muito mais caros do que
as vivendas. No Talatona, uma moradia do tipo V3
com 385m2 custa 2,1 milhões de dólares, enquanto a
V4 (525m2) custa 2,4 milhões.
Em Luanda Sul, a vivenda do tipo V3 (400m2) custa
perto de dois milhões de dólares e a V 4 450m2), 2.1
milhões.
O preço do metro quadrado dos apartamentos é alto.
No município da Ingombota, cada metro quadrado de

um apartamento chega a atingir os 5.760 dólares.
A zona com valores mais baixos é a do Camama, onde
o
metro quadrado custa 3.300 dólares. O estudo concluiu
que os valores médios do metro quadrado podem
descer em função do aumento das áreas de construção.
A Associação de Profissionais Imobiliários de Angola
pretende estabelecer um acordo com as autoridades
governamentais no sentido de se encontrarem soluções
imediatas para -que, num curto espaço de tempo, a
situação ganhe outra dinâmica.
Defende a necessidade da criação de fundos
imobiliários, sociedades de hipotecas e cooperativas
com o propósito de financiar habitação social.
O mercado ainda tem pouca oferta de habitações para
cidadãos com baixos rendimentos. "A maior parte das
construções está dirigida à classe média e de altos
rendimentos, aumentando assim o desequilíbrio que
existe entre a procura e a oferta", disse Branca do
Espírito Santo.

Além de moradias, o espaço será igualmente
preenchido com estabelecimentos comerciais, uma área
de lazer e um parque de estacionamento subterrâneo
com uma capacidade de cerca de 600 viaturas.
150 trabalhadores
A empreitada teve início em 2008 e está a cargo de 150
trabalhadores. A primeira fase de entrega da obra aos
beneficiários acontece ainda este ano, enquanto a última
ocorrerá em 2011.
Um outro projecto habitacional que envolve a Tecnisa,
de acordo com a fonte, é a construção de três edifícios
com 144 apartamentos, centros comerciais e áreas de
lazer. Os empreendimentos estão a ser erguidos no
bairro Cuca, em Luanda.
Segundo Ramon Macedo, a construção dos referidos
edifícios, num espaço de 20 mil metros quadrados, teve
início em 2007. O seu termo está marcado para meados
de 2009. A obra permitiu que mais de 100 pessoas
beneficiassem de empregos directos.

Com vista a atender grande parte da população, o
Governo tem desenvolvido algumas acções de
construção de casas sociais em Luanda, como são os
casos dos projectos Morar e Zango em Luanda Sul.

Porém, a conclusão da empreitada, de acordo com o
gerente, conheceu alguns incumprimentos dado ao
défice de material de construção que se regista no
mercado em algumas fases do ano, tendo ditado a
dilatação das datas de entrega das obras.

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos,
assumiu, em 2008,0 compromisso de serem investidos
50 mil milhões de dólares na construção de um milhão
de habitações sociais nos próximos quatro anos.

"Chega uma fase em que o material de construção é
escasso. Assim, não conseguimos cumprir com as datas
e, consequentemente, estrangulamos os acordos entre
as partes envolvidas nos projectos".

A Associação de Profissionais Imobiliários de Angola
foi criada em 11 de Abril de 2008, com o objectivo de
organizar a classe e fazer chegar as preocupações dos
associados aos órgãos competentes.

A Tecnisa, com um capital social 100% angolano, está a
introduzir no mercado de construção novas
tecnologias, que, segundo a fonte, são rentáveis,
económicas, comparativamente com os antigos.

09.4.30 Sete edifícios para
moradores estão a ser erguidos
defronte à Filda pela Tecnisa
Jornal de Economia e Finanças 28 de Abril de 2009

Sete edifícios com oito andares, com um total de 544
apartamentos, estão a ser erguidos pela construtora
Tecnisa no quadro dos esforços com vista à redução do
défice habitacional no país.
A construção está a ser feita num espaço de 40 mil
metros quadrados e está localizada defronte à Feira
Internacional de Luanda (Filda).
O gerente da Tecnisa, Ramon Macedo, não revelou o
montante do investimento aplicado na empreitada.
Disse apenas que os edifícios terão apartamentos do
tipo T3 e serão habitados por 544 famílias. Estão todos
a serem erguidos ao longo da linha-férrea na
perspectiva de facilitar a, deslocação dos habitantes.

A tecnologia consiste na construção dos primeiros
andares com estruturas de betão armado. A partir do
terceiro andar, é feito em bloco de betão, a chamada
"alvenaria armada". "Esta tecnologia provém do Brasil,
não se usa pilares, o que dá mais velocidade à obra,
poupa-se mais e a sua segurança é maior", disse.
Alargamento
A Tecnisa pretende alargar os seus projectos
imobiliários para as outras províncias. Numa primeira
fase, as cidades do Lobito e Lubango serão as primeiras
a serem contempladas fora de Luanda. Segundo a
fonte, vários empreendimentos imobiliários serão
edificados nas duas urbes.
Em sua opinião, o mercado imobiliário angolano
continua a ser fértil para as construtoras e refere que a
crise financeira mundial não inviabilizou o curso de
muitas empreitadas em Angola.
O único problema que aflige os construtores, de acordo
com Ramon Macedo, tem haver com a escassez do

material de construção. Os cidadãos interessados em
ter às referidas habitações poderão optar pela compra
directa ou aluguer, ainda de acordo com o gerente da
Tecnisa.
Fábrica de cimento
Para suportar as obras sob a sua alçada, a Tecnisa é
proprietária de uma fábrica de material de construção
feito de cimento. Localizada no município de Viana,
província de Luanda, a fábrica ocupa um espaço de 70
mil metros de área de construção.
Tem urna capacidade para produzir 120 mil blocos de
cimento e igual número de betão armado diariamente.
O trabalho é assegurado por um grupo de 150
trabalhadores, maioritariamente nacionais.

09.4.31 Construção de um milhão
de casas é uma falsa
Agora 28 de Abril de 2009

O ministro das Obras Públicas, Higino Carneiro, que
falava à imprensa na última segunda-feira, 23, deu a
mão à "palmatória" ao confessar que não há condições
para o cumprimento do programa que prevê a
construção de um milhão de casas e alguns projectos
previstos no Plano Nacional para o presente ano.
De acordo com o governante, tais projectos poderão se
chumbados e transferidos para 2010.
Em Outubro do ano passado, o PR garantiu que o
Executivo iria aplicar mais de cinco mil milhões de
dólares num programa de habitação que inclui a
construção de um milhão de casas.
O Chefe de Estado admitiu na ocasião que não seria
um exercício fácil, tendo em conta que o preço médio
destas casas estava calculado em cerca de 50 mil
dólares, mas que aceitava o desafio, tendo igualmente
assegurando que já se estava a trabalhar nesse sentido.
Eduardo dos Santos, que discursava em Luanda na
cerimónia que assinalou o Dia Mundial do Habitat, e
que teve lugar no Centro de Convenções de Talatona
sob iniciativa da Organização das Nações Unidas
(ONU), esclareceu igualmente que o referido programa
previa criar mais 1,3 milhões de empregos.
A oposição já tinha manifestado cepticismo, face ao
programa apresentado pelos camaradas na véspera das
eleições legislativas, tendo dirigido críticas em protesto
contra os custos astronómicos da empreitada.
O secretário-geral UNITA, Camalata Numa,
desqualificou o programa tendo-o considerado de "
falsa questão", na medida em que o Governo estava a
importar mão-de-obra chinesa.

09.4.32 Governo quer especialistas
no ordenamento territorial
Jornal de Angola 28 de Abril de 2009

O ministro do Urbanismo e Habitação, José Ferreira,
solicitou ontem, em Luanda, a contribuição de peritos
internacionais ligados ao sector habitacional, com vista
a um melhor ordenamento do território e o
desenvolvimento urbano sustentável.
José Ferreira discursava na abertura do encontro que
reuniu no Hotel Alvalade peritos das Nações Unidas
afectos ao sector habitacional, responsáveis e técnicos do
Ministério do Urbanismo e Habitação.
Os peritos estão a discutir e aperfeiçoar os programas
do Ministério do Urbanismo e Habitação, que têm a ver
com a Política Nacional da Habitação, o Programa
Nacional de Melhoramento dos Assentamentos
Precários Urbanos, Programa de Estudos e Capacitação
para o Desenvolvimento Urbano Sustentável e o
Sistema Nacional e Informação Territorial.
O ministro recordou que a Política Nacional de
Habitação, para além de garantir o direito à habitação e
promover a qualificação do território, cria também
condições económicas, sociais e técnicas, para a
redução do défice habitacional.
Sublinhou que a discussão dos programas surge na
sequência da alteração das condições dos assentamentos
humanos no país devido à guerra que causou a destruição
das infra-estruturas básicas, a deslocação das populações e
a ocupação desordenada das áreas suburbanas das
principais cidades.
O ministro espera que da discussão dos documentos
submetidos à reunião, saia a definição de prioridades e
as linhas de acção que possam ser partilhadas pelo
Governo e parceiros. José Ferreira defendeu a
promoção da troca de experiências para a melhoria dos
programas habitacionais do país.
Para a discussão dos temas agendados foram criados
quatro grupos de trabalho. O encontro termina hoje
com a leitura de recomendações gerais.

MAIO 2008
09.5.1 As demolições na Kinanga e
na Ilha
Novo Jornal 1 de Maio de 2009

1. E sempre com bastante dor que assistimos às
demolições de casas de pacatos cidadãos, muitos dos
quais enganados pelas administrações que, hoje, lhes
viram as costas.
2. Embora, como é óbvio, não seja apologista de uma
urbanização desorganizada, sem estradas nem
saneamento básico, sem luz nem água, por outro lado,
também não concordo com o modo desumano (este,
mais grave) como têm sido feitas as demolições e as
deslocações dos nossos concidadãos de uma zona para
a outra, sem se garantir o mínimo de condições
indispensáveis que a natureza humana exige, longe do
modo animalesco que tem sido praticado. Em pleno
século XXI, não se pode permitir que se atire ao
relento, à sua sorte, quem tinha casa própria, ainda que
precária.
3. Para se evitarem estes males no futuro, é necessário
dizer, claramente, para quem é a cidade! É para os
ricos? Para uma certa elite? Para os detentores do
poder? É urgentíssimo que se criem zonas de
urbanização harmoniosas onde o cidadão comum que
necessite de uma casa, possa livremente erguê-la, sem
constrangimentos de ordem alguma nem recurso a
esquemas.
É preciso desburocratizar o acesso à licença de
construção, que, na verdade, deveria ser uma
autorização, visto a habitação ser um direito e não um
favor.
4. Estas demolições abusivas e deslocações
compulsivas violam os mais elementares direitos da
pessoa humana.
Não precisamos de humilhar para alcançarmos os
nossos objectivos. A ilha do futuro deve ser construída
sob base harmoniosa, para que não venha a ser lugar de
ódio para os que de lá foram "desterrados".
5. Estes "desterros" provocam, obviamente, revolta,
sobretudo quando as promessas anunciadas não se
reflectem na realidade diária. Quem não vive a
realidade não imagina o que significa viver ao relento
ou numa tenda que serve de cozinha, despensa,
dormitório, quarto-de-banho, esconderijo de
mosquitos, ratos e outros animais. Por isso, mal avisado
ou cinicamente não reconhece o mal feito nem se
esforça em corrigi-lo.
6. Como país que já viveu muitos tempos de dor e de
sofrimento provocados pela guerra, precisamos de

prestar atenção para não cometermos os mesmos erros
exclusivistas do passado que, depois, levaram os
humilhados à revolta.
7. Também não faz sentido que haja reservas do Estado
em todo o lado, arrogantemente expropriadas daqueles
que dela tiravam o seu sustento há muitos anos. Tais
reservas podem não passar de espaços para
empreendimentos única e simplesmente privados,
condomínios inalcançáveis pelos seus preços e pelo
acesso aos mesmos. Em alguns casos, é preciso
trabalhar até muitos anos depois de morrer, se possível
fosse, para se ter o mínimo de habitação condigna.
8. Para concluir, creio que seria bom:
- Expropriar, por utilidade pública, e garantir uma justa
indemnização;
- Dialogar honestamente com os destinatários de
determinada política habitacional e garantir-lhes os
meios indispensáveis para o seu realojamento;
- Esmerar-se por um recenseamento credível, antes da
expropriação, para se evitarem os oportunistas;
- Responsabilizar administrativa e judicialmente aqueles
que, nas administrações municipais ou comunais,
assinaram licenças ou outros documentos que
autorizaram as vendas dos terrenos e as consequentes
construções;
- Criar parcerias com a sociedade civil e igrejas para se
educar o povo a conhecer e a respeitar as leis. As
escolas públicas e privadas, os centros de alfabetização
devem trabalhar neste sentido.
- Desburocratizar e facilitar o acesso à habitação, e
indicar espaços disponíveis onde se possa construir.
-Evitar, a todo o custo, a violência e a arrogância na
governação.

09.5.2 Catintom a terra esquecida
Angolense 02 a 09 de Maio 2009

O Catintom é o bairro mais novo do município da
Maianga, com menos de dez anos de existência, faz
fronteira com o bairro do Cassequel, da terra vermelha,
da lixeira e o da Gamek. Logo na entrada do bairro, nos
deparamos com um troço de via de terra batida, que
partia da estrada até ao portão da Força Aérea. Daí,
para chegar ao centro do bairro só encontramos
dificuldades.
Segundo os moradores, o bairro carece de muitas
necessidades no que diz respeito ao abastecimento de
água potável e energia eléctrica, bens essenciais. É um
verdadeiro salve-se quem poder.
Para ter água potável é preciso pagar os proprietários
de camiões cisternas que colocam água nos tanques
erguidos no quintal. Para os que não o têm, são obrigados
a comprar uma bacia de água a setenta ou noventa
Kwanzas, por cada recipiente de água.
"Estamos Cansados com essa situação, não existe
nenhuma cabine de energia da EDEL que é a responsável
pela energia de toda cidade Luanda, só temos postos da

ENE, que cobra mensalmente e que também não está
capacitada para fornecer a energia no bairro. Por vezes,
ficamos semanas e semanas sem ter energia", lamentou
uma das moradoras. A situação faz com que os
habitantes do bairro tenham que comprar os produtos
perecíveis diariamente, provocando sérios transtornos
aos residentes no bairro.
Como alternativa com a falta de energia os moradores
que têm alguma posse decidiram comprar geradores,
enfrentando a poluição sonora e o fumo. De acordo
com outra moradora, as crianças não conseguir dormir
por causa do barulho e dos mosquitos.
Segundo um grupo de senhoras que encontramos na
entrada do bairro e que se ofereceram para
acompanhar-nos na nossa ronda. Outro problema que
enfrentar no bairro é a falta de escola Em todo bairro
não existe sequer uma instituição de ensino.
"Esse é um bairro que não tem nenhuma escola do
Estado, apenas existem uma em construção na rua,
direita que dá acesso ao bairro do Cassequel. As escola
que existem aqui no bairro são privadas e só leccionam,
primária, não existem nenhuma escola de ensino médio
aqui no bairro", explicou uma das senhoras que
lamentou o facto de a sua filha estar a frequentar um
instituto médio longe do bairro só volta a casa quando
a ruas já estão escuras.
No Catintom há também urna creche que foi
inaugurada no ano passado pela Governadora de
Luanda, mas, segundo os trabalhadores, só atendem
crianças a partir dos três anos. "Tenho um bebé de um
ano e uma de três, trabalho, não tenho com quem
deixar a criança de um ano, se pudesse deixa-la na
creche a minha vida seria mais fácil", lamentou a nossa
interlocutora.
Enquanto caminhávamos, avistamos apenas três
escolas primárias, sem nenhumas condições. Dona
Mize, moradora do bairro há oito anos, disse que
durante estes anos sempre teve a esperança de que tudo
iria de mudar, mas com o tempo só tem piorado.
"Tudo bem que é um bairro novo, mas aqui ao menos
uma escola do Estado devia ter, as nossas crianças têm
de ir tão distante para estudar, correndo risco de serem
atropelados e a falta de energia já incentiva a
criminalidade", lamentou Ainda no local, nas
proximidades da comissão dos moradores, deparamonos com um amontoado de lixo, que deitava um cheiro
nauseabundo. Segundo apurámos, há uma empresa
responsável pela recolha do lixo mas a mesma não faz
limpeza naquela área.
Outra moradora, Maria Vicente, que vive no Catintom
há seis anos, disse que com o aparecimento do
mercado veio contribuir para a poluição e prejudicar a
saúde, uma vez que eles acabam de vender, amontoam
o lixo e o cheiro todo que sai é um atentado à saúde de
todos.

"Aqui no bairro não tem nenhum posto médico, há a
clínica que é a única do bairro, mas não está capacitada
para receber mais de trinta pacientes por dia. Nós aqui
estamos mesmo mal, sem água, luz, escolas, esquadra
policial, postos médicos, creches para nossas crianças,
igrejas e campo de lazer para jovens.
Por isso é que muitos deles, a partir das 17 horas,
C concentram-se para começar n a assaltar as
pessoas que por d ali passam. Posso dizer que os
moradores deste bairro foram totalmente esquecidos e
pelo Governo e pela própria administração do bairro",
lamentou Augusto Vicente, moradora, disse que no
bairro falta tudo.
"Esse é um bairro que não tem nada, a única coisa que
temos é apenas o mercado que é famoso e faz com que as
pessoas se apercebam que, ao lado do mercado existe um
bairro com o mesmo nome.
Existem algumas ruas que estão bem perfiladas, mas o
grande problema é os buracos que elas apresentam e o
lixo que está espalhado por todo o lado.
Eu e alguns moradores já fomos à administração, mostrar
a nossa preocupação, mas só no mês passado é que
notamos que estão a erguer a comissão do bairro,
lamentou.

09.5.3 Samakuva recebido em
apoteose pelos desalojados
Angolense De 02 a 09 Maio 2009

A visita transformou-se em manifestação de apoio a
Samakuva e seu partido UNITA e de repúdio pela
situação em que se encontram os cidadãos transferidos
para aquela zona.
A reportagem constatou, neste campo sem vida do
Zango, pessoas sem perspectiva, furiosas e
desesperadas por terem perdido tudo instantaneamente,
desde as suas casas, sentadas ou de pé junto ao resto
dos haveres que conseguiram salvar do martelo
demolidor.
A visita de Samakuva serviu de álibi para o rebentar do
furúnculo para repudiar este acto que os moradores
consideram de desumano.
Samakuva, que percorreu minuciosamente todo o
recinto, mostrou-se chocado pelo que viu, situação que
o líder político qualificou de uma violação flagrante dos
Direitos Humanos.
Ansiosos de ouvirem as declarações de Samakuva, na
esperança de que o líder dos "maninhos" servisse de
"Moisés da Bíblia" para a sua salvação, os sinistrados
seguiram-no em todos os cantos ao centro.
Samakuva não fez pronunciamento público e não
prometeu nada aos sinistrados, tendo falado apenas
durante uma conferência de imprensa que deu no dia

seguinte, na Presidência da UNITA, na Maianga.
O presidente da UNITA fez-se acompanhar de alguns
deputados da bancada parlamentar da UNITA, entre os
quais Alda Juliana Sachiambo, Abílio Kamalata Numa,
Demóstenes Amos Chilingutila, Raul Danda, do
general
Isaías Chitombi e Sabino Sakutala, secretário para a
reinserção social e inspector do partido,
respectivamente.
"Vim solidarizar-me a vocês, não gostei do que vos
fizeram; pois o angolano merece um tratamento digno
e
humano" – explicava Samakuva aos visitados que
escutavam atentamente.
O Governo provincial de Luanda distribuiu algumas
tendas, mas os sinistrados dizem que a quantidade é
insignificante a ponto de que muitas pessoas vivem e
dormem ao relento.
"A pretexto da protecção contra as calemas, centenas
de famílias foram desumanamente transladadas das
suas habitações, para serem colocadas ao relento, em
campo aberto, sem quaisquer equipamentos sociais,
algures no Zangu, município de Viana" lamentou.

09.5.4 Projectos imobiliários em
risco
Novo Jornal 8 de Maio de 2009

O BANCO NACIONAL de Angola está a ponderar
autorizar a utilização de parte das reservas líquidas
depositadas pelos bancos comerciais na compra de
bilhetes de tesouro. Mas, esta medida, contida num email enviado esta semana aos bancos comerciais, seria
logo a seguir congelada para uma maior maturação das
suas consequências.
A decisão, segundo alguns analistas, corresponderia a
uma primeira reacção a um pacote de recomendações
enviado pela Associação Angolana dos Bancos (Abanc)
ao governador do BNA e ao ministro das Finanças.
O documento, a que o Novo Jornal teve acesso,
assinala a eminência da redução da liquidez imposta aos
bancos comerciais, poder vir a provocar o colapso da
economia não petrolífera e ter um impacto negativo na
política de emprego de conseq1Jências imprevisíveis a
médio prazo. "Com o fim da concessão de créditos,
muitos projectos na área imobiliária correm o risco de
não serem concluídos" advertiu um especialista, para
quem as autoridades angolanas têm de ser mais
agressivas no agenciamento de financiamento no
exterior para sustentar, neste período de crise, a balança
de pagamentos.
Na esteira das suas preocupações, a Abanc alerta para o
risco de se precipitar" o fim prematuro de muitas
iniciativas e projectos com impacto no crescimento e

sustentação económica nacional". Os bancos comerciais
defendem ainda o aumento do montante
mínimo para pagamentos sem recurso a cartas de
crédito e o controlo à posteriori de transacções de
invisíveis correntes.
"É preciso também clarificar as regras de concessão de
crédito em moeda estrangeira e proceder a alteração
gradual do regime cambial do sector petrolífero" defendeu um alto funcionário do Banco de Poupança e
Crédito.
As operações cambiais para aquisição de património no
exterior e a realização de investimentos no exterior para
residentes cambiais deverão, segundo defendeu um gestor
do Banco Sol, ser objecto de urgente regulamentação. "A
inclusão do desconto do
numerário em moeda estrangeira no cálculo das
reservas sugerida pelos bancos poderá vir a ser
ponderada" - disse fonte do BNA.
Com as medidas até agora tomadas, em diversos
círculos bancários continua a pairar no ar o fantasma
do regresso à era administrativa que, no passado, sob a
batuta do ministro Emanuel Carneiro, comandou a
gestão macro-económica do país. "Poderemos deitar
por terra conquistas que levaram anos a credibilizar o
nosso sistema financeiro, pondo novamente na rua as
kinguilas a controlar o negócio da compra e venda de
divisas" - advertiu um economista do Ministério do
Planeamento.
Para a mesma fonte, a "ausência de regras de redesconto
da mais recente emissão do Tesouro ao
influenciar o limite de exposição cambial, poderá
também limitar o investimento". Os banqueiros
insurgem-se ainda contra a limitação da sua função de
intermediação financeira que, em lugar de atenuar os
efeitos da crise, poderá vir a contribuir
involuntariamente para o seu aprofundamento.
A Abane, no seu documento, sustenta ainda que se não
forem adoptadas políticas complementares no domínio
da eficiência fiscal e revistas algumas práticas ao
investimento privado, as medidas do Governo não
surtirão efeito algum, podendo mesmo "o recurso isolado
e permanente a políticas monetárias de contracção, vir a
colocar em causa a sanidade e estabilidade do sistema
financeiro nacional emergente".

09.5.5 Mais de sete mil casas em
construção no Zaire
Jornal de Angola 8 de Maio de 2009

A província do Zaire vai construir7.900 casas, no
âmbito do programa do Governo Central, que prevê a
construção até 2012 de um milhão de fogos
habitacionais em todo o país.
Em declarações ao Jornal de Angola, o director

provincial do Ordenamento do Território, Urbanismo e
Ambiente no Zaire, Cláudio Francisco Fortunato,
explicou que, até ao final do presente ano, são
construídas na província 985 moradias, das quais 585
são de baixa e média rendas e 400 outras de alta renda.
Cláudio Francisco Fortunato explicou que o Governo
se encarregou da execução de 50 por cento do projecto,
que deve também contar com a parceria do sector
imobiliário privado.
"Os fogos habitacionais construídos pelos agentes
imobiliários do sector privado são vendidos dentro dos
parâmetros estipulados pelo Estado. O programa vai
contar com a colaboração das cooperativas, para
incentivar a auto -construção dirigida", disse.
O arquitecto Cláudio Fortunato disse ainda que o
cidadão que tiver recursos financeiros e pretender
construir uma casa a seu gosto deve contactar os
órgãos competentes para lhe ser atribuído um lote de
terreno, de acordo com os parâmetros estabelecidos
para a auto-construção dirigida.
O director provincial do Ordenamento do Território,
Urbanismo e Ambiente no Zaire acentuou que o
governo traçou este programa no intuito de resolver o
problema da habitação.
Cláudio Fortunato disse que, devido ao crescimento
populacional, o governo leva a cabo uma acção de
requalificação das cidades.
Resgate da zona verde Questionado sobre as medidas
de contenção ao surgimento desordenado de bairros,
Cláudio Fortunato disse que o fenómeno "bairros
desordenados" pode ser controlado, através da criação
e desenvolvimento de planos urbanísticos pelos
governos provinciais e administrações municipais,
elaborados de acordo com a tendência de crescimento
demográfico de cada região.
O alto funcionário do Governo do Zaire disse, ainda,
que a sua direcção, recém-criada na região, tem como
prioridade, para este ano, a execução de um projecto
urbanístico virado para o resgate da malha verde dos
municípios da província do Zaire.
Explicou que o programa visa resgatar o verde dos
parques e jardins que se encontram em estado de
degradação e influenciar a população no sentido de
velar pela conservação das paisagens à sua volta.
"Nós queremos começar com um projecto urbanístico
virado essencialmente para os jardins, parques e toda a
malha verde dos municípios porque é com o verde que
começamos a perceber o quanto a nossa cidade é
bonita", frisou Cláudio Furtado.

09.5.6 Bunker para os milionários
Folha 8 9 de Maio de 2009

Empreendimentos de luxo nascem ao lado dos

musseques. Indiferente à pressão dos musseques que
cercam a cidade, nasce mais um prédio de luxo no
centro de Luanda. Com 24 andares e 150 metros de
altura, o edifício Espírito Santo custou ao grupo
português, liderado por Ricardo Salgado, 115 milhões de
euros.
Tem uma zona comercial, com lojas e esplanadas, e
escritórios, entre o quarto e o décimo sexto andares.
No topo, com vista privilegiada sobre a baía de Luanda,
foram construídos quatro apartamentos. Para já, sabe-se
que Ricardo Salgado deverá ficar com uma dessas
casas cujos valores oscilam entre os 625 mil e um
milhão de euros. O preço dos escritórios é ainda mais
elevado: três vezes o preço do andar mais caro. Estão
todos vendidos.
Apenas dois tipos de pessoas têm acesso a estes
empreendimentos que proliferam pela capital angolana:
os ricos, altos cargos de empresas estrangeiras, e os
muito ricos, nomenclatura do MPLA e generais que
subiram na vida à custa da guerra civil. A sua identidade
não é segredo para ninguém. Em Fevereiro de 2003, o
jornal O Angolense publicou os nomes dos angolanos
com fortunas superiores a 32 milhões de euros, num
artigo intitulado os nossos milionários.
A ousadia de escrever a verdade valeu aos dois editores
do jornal perseguições a ameaças, segundo o que
contaram ao Human Rights Watch, e o jornalista Graça
Campos acabou oito meses fechado numa prisão.
Também no centro da cidade, no famoso bairro de
Miramar onde o Presidente José Eduardo dos Santos
tem uma das suas residências não oficiais, ergue-se mais
uma torre imponente. Em breve, será ocupada pela
Wayfield, holding empresas de fabrico e comércio de
produtos alimentares, como a Refriango. Para os
últimos andares foram projectados dois duplexes de
1l00m2 com casa de banho revestidas de pedras
semipreciosas.
Um deles já tem dono: o líder do grupo, o
português Luís Vicente. Ali bem perto, em Alvalade, o
bairro mais caro da cidade, onde o preço do aluguer de
uma moradia não é menos do que dez mil euros por
mês, vive Fernando Teles, presidente do BIC (Banco
Internacional de Crédito) numa moradia com todas as
comodidades, incluindo piscina.
A maioria dos empresários portugueses com negócios
em Angola, como Américo Amorim, prefere, no
entanto, hospedar-se em hotéis ou em casas de amigos.
Luanda é demasiado perigosa e assusta muitos destes
empresários, que evitam comprar uma casa e preferem
a comodidade e segurança de se instalarem um hotel,
contou ao DN um angolano que pediu para não ser
identificado.
Se comprar casa só está ao alcance de alguns, alugar
também não é para todos. A invasão de estrangeiros
endinheirados numa cidade sobrelotada (Luanda foi

projectada para receber 500 mil habitantes, hoje tem
cinco milhões) fez com que os preços dos
arrendamentos disparassem nos últimos cinco anos.
Um português expatriado em Angola contou ao DN
que o grosso dos engenheiros, advogados e arquitectos
estrangeiros estão instalados no centro da cidade, na
zona de Kinaxixi onde pagam em média dois mil euros
por mês por um T2 num prédio com mais de 30 anos,
sem elevador e com constantes infiltrações,
entupimentos e falhas de energia.
Já os altos quadros de empresas estrangeiras e os
angolanos milionários vivem barricadas em
condomínios de luxo em Luanda Sul a 17 km do centro
da cidade, resguardados dos musseques que os cercam.
Seguranças armados à porta 24 horas por dia, piscina
nas traseiras e heliporto no quintal isolam os muito
ricos do resto da paisagem decadente. Deslocam-se em
seus jipes e Porsches de vidros fumados indiferentes a
que 80% da população da cidade não tenha energia
eléctrica (segundo um estudo da UNICEF) e que 11
milhões de pessoas vivam abaixo da linha da pobreza.
Uma visita ao Google Earth é esclarecedora das
assimetrias abissais.
Condomínios em forma de trevo com as suas piscinas
de um azul profundo destacam-se entre a imensidão do
musseque que do céu parece um amontoado de lata
velha.
O fosso entre os muitos ricos e os muito pobres
escava-se diariamente. Em breve, outro condomínio irá
nascer em Luanda Sul. Da responsabilidade do maior
consórcio diamantífero de Angola, o Catoca/Endiama,
as casas estão a ser comercializadas em segredo, apenas
através de contactos pessoais.
Ao mesmo passo a que a cólera invade os musseques e
as barracas invadem a cidade, constrói-se mais um
bunker para os milionários.
O luxo na baía. Na baía de Luanda os novos prédios
que se erguem com vista sobre o mar são luxuosas
sedes de grandes empresas corno a BP e a Exxon
Mobil. A requalificação da marginal é uma iniciativa do
consórcio Luanda Waterfront Corporation, do
empresário português José Récio, muito próximo de
José Eduardo dos Santo.
O projecto, aprovado pelo Governo em 2005, inclui a
construção de parques de estacionamento, de uma nova
ponte de acesso à ilha de Luanda, a criação de espaços
verdes, a par da construção de hotéis e prédios de
escritórios. Inicialmente, foi também aprovada a
construção de uma ilha artificial, inspirada na famosa
Palm do Dubai. Mas os veementes protestos de
ambientalistas deram os seus frutos e, por agora, o
projecto parece ter sido abandonado.

09.5.7 Conferência em Menongue
recomenda planos diferentes
Jornal de Angola 11 De Maio de 2009

Os participantes na Conferência Provincial sobre
Habitação do Kuando-Kubango, que decorreu em
Menongue, concluíram haver necessidade do governo
local promover a elaboração de planos directores em
todos os municípios da região.
Apenas o município de Menongue tem plano director,
facto louvado pelos conferencistas, já que o
instrumento de gestão se enquadra na perspectiva de
desenvolvimento do país nos próximos 15 anos.
Os conferencistas, entre directores de diversas
instituições, magistrados, vice-governadores,
representantes de igrejas, autoridades tradicionais,
referiramse, no comunicado final, à importância da
dinamização e angariação de investimentos privados que
contribuam para uma imagem diferente da cidade capital
do Kuando-Kubango.
A necessidade urgente de execução do Programa
Nacional de Urbanismo e Habitação e do Programa da
Indústria de Materiais de Construção foram,
igualmente, temas de muitas intervenções.
Foi recomendada a desburocratização dos processos de
concessão de terrenos para fins de habitação social e o
estudo dos mecanismos para o fomento e distribuição
de habitações, melhoria das condições de habitabilidade
dos bairros periféricos, onde as infra-estruturas técnicas
e sociais não devem ser descuradas.

09.5.8 Governador anuncia
construção de 18 mil habitações
na província
Jornal de Angola 12 de Maio de 2009

O governador da província do Kuando-Kubango,
Eusébio de Brito Teixeira, anunciou a construção de 18
mil fogos habitacionais em Menongue, no quadro do
programa do Governo de construção de um milhão de
fogos habitacionais até ao ano de 2012.
Eusébio de Brito Teixeira falava durante a Conferência
Provincial sobre Habitação, que decorreu em
Menongue sob o lema "Habitação um desafio para
todos". O governador do Kuando- Kubango defendeu
que os governos provinciais devem registar as áreas
definidas como reservas fundiárias para fins habitacionais
nas Conservatórias.
O governador defendeu que as políticas do Ambiente
tendentes a valorizar a conservação do património
natural e paisagístico devem ser reforçadas e que tem
de ser obrigatória a realização de estudos de impacto e
licenciamento ambientais. Eusébio de Brito Teixeira
afirmou que os vários planos existentes no país devem

ser harmonizados a par de uma atitude sistemática
assente na avaliação da sua aplicação prática e dos
centros de investimentos.
Por isso, disse, as administrações locais devem
simplificar o processo de aquisição de terrenos para
urbanização e construção de casas, devidamente
estruturadas, e os bairros de origem ilegal têm que estar
dotados de infra-estruturas técnicas e de serviços.
Eusébio de Brito Teixeira acrescentou que devem ser
criadas regras para compatibilizar o desenvolvimento
económico com a utilização racional dos recursos
naturais, de forma a responder às necessidades e
aspirações individuais e colectivas no uso dos solos.
O governador do Kuando-Kubango defendeu, ainda,
que o Estado deve assumir o seu papel orientador,
dinamizador e regulador na solução do problema
habitacional no país, para dar prioridade às soluções de
habitação dos grupos mais vulneráveis, criando as infraestruturas básicas, de saneamento, abastecimento de
água, energia eléctrica, vias de acesso e de
investimentos na saúde e na educação.
Eusébio Teixeira disse, ainda, que a Conferência
Provincial sobre a Habitação "é sinónimo da
materialização de um dos grandes objectivos para a
construção de um milhão de fogos habitacionais, sendo
por isso, este o exemplo do empenho do Governo, no
que diz respeito à sua aposta de reconfigurar o quadro
urbanístico e habitacional do país".
O governador do Kuando-Kubango frisou que o
"Governo e parceiros sociais estudaram as melhores
vias para resolver o problema habitacional na província,
dentro da estratégia nacional". E acrescentou que é
uma tarefa difícil que "vai exigir entrega e espírito de
missão. Para o seu êxito todos juntos seremos poucos".

09.5.9 Município do Lubango
constrói balneários públicos II
Jornal de Angola 13 de Maio de 2009

O administrador municipal do Lubango, Virgílio
Tyova, anunciou a construção, ainda este ano, de três
balneários públicos na capital da província da Huíla.
Virgílio Tyova disse que a obra consta do Programa de
Intervenção Municipal (PIM). O administrador do
Lubango, falava numa palestra sobre a "Caracterização
Política, Socio-económica e Cultural do Município do
Lubango no Contexto de um Estado Moderno",
promovida pelo Comité Municipal da JMPLA no
Lubango.
Virgílio Tyova disse que o projecto visa evitar que os
cidadãos façam as suas necessidades ao ar livre e tomar
a cidade mais agradável, onde as pessoas não
transgridam as normas administrativas.

Os sanitários são construídos junto ao jardim da Sé
Catedral, no parque do Bairro Lucrécia e na Praça 1º de
Maio, onde se prevê reabilitar um balneário já existente.
"Com a realização do Campeonato Africano das
Nações em futebol, no início do próximo ano, vamos
construir mais quatro balneários, principalmente nas
zonas de maior concentração de pessoas, como
estações de caminhos-de-ferro, bancos e escolas", disse.
Virgílio Tyova solicitou aos jovens uma maior
participação nas acções que a administração municipal
leva a cabo, no sentido de melhorar as condições de
higiene na cidade e nos bairros.
A palestra foi dirigida aos militantes da JMPLA,
associações juvenis e estudantes, por ocasião das
comemorações do 31 de Maio, dia da Cidade do
Lubango.

09.5.9 Brigada do Ambriz
desminou as áreas reservadas à
construção da nova cidade
Jornal de Angola 14 de Maio de 2009

A brigada do Instituto Nacional de Desminagem da
província do Bengo, localizada no município do
Ambriz, procedeu, até ontem, à desminagem de 120 mil
metros quadrados.
O chefe de departamento provincial do Instituto
Nacional de Desminagem do Bengo, Oliveira dos
Santos, disse que a actividade, iniciada a 20 de Janeiro
último, previa desminar, durante oito meses, 1,2
milhões de metros quadrados. O espaço a ser
desminado vai ser utilizado para a construção da nova
cidade do Ambriz, no âmbito do processo de
reconstrução nacional.
Oliveira dos Santos revelou que a perspectiva inicial era
concluir a tarefa em oito meses, mas a chuva
comprometeu os prazos previstos.
Quanto ao equipamento, o responsável da desminagem
referiu que duas máquinas estão a funcionar na
localidade.
Os operadores são angolanos que recebem formação.
Para prevenir as populações de possíveis acidentes, a
actividade de desminagem é sempre antecedida de
campanhas de sensibilização dos munícipes contra o
risco de minas. "A população está sensibilizada para
não circular nas áreas sinalizadas, para que não surja
qualquer incidente", disse Oliveira dos Santos.
O Instituto, além das actividades que realiza no
Ambriz, tem também trabalhado na remoção de
engenhos explosivos na comuna na comuna das
Mabubas.
Oliveira dos Santos disse igualmente que a sua brigada
desenvolve acções de desminagem na linha de

implantação do cabo de fibra óptica no troço Caxito,
ponte sobre o rio Dande.
Bengo é das mais afectadas
A província do Bengo é das mais afectadas com minas
terrestres e outros engenhos explosivos. A revelação é
do chefe de departamento provincial do Instituto
Nacional de Desminagem do Bengo, Oliveira dos
Santos.
O responsável da desminagem justificou o facto com a
protecção que se deu, em tempo de guerra, aos
empreendimentos estratégicos, principalmente os
existentes na zona das Mabubas. Na altura foram
implantadas dezenas de minas. As autoridades
provinciais dirigiram agora o processo nestas
localidades.
A brigada do Instituto Nacional de Desminagem
no Bengo é constituída por 51 técnicos, incluindo
sapadores.
O administrador municipal do Ambriz, António Luís,
congratulou-se com o processo de desminagem, porque
vai permitir a construção da futura cidade do Ambriz.
O município tem uma área reservada de 100 hectares,
para erguer a nova Ambriz modernizada.
Além deste espaço, a administração está a preparar
outros 170 hectares, que se destinam à autoconstrução
dirigi da e para a construção de casas de alta e média
renda.
António Luís revelou que na nova urbanização vão ser
construí das 1.600 casas para a construção dirigida e
autoconstrução. O administrador disse que com o
programa de intervenção municipal foi possível
construir e reabilitar várias escolas e casas para
professores.
Na área da saúde, disse o administrador, foram
construídos e reabilitados postos médicos. Existem
várias cartas de intenções para investimento nas áreas
da agricultura, turismo e indústria.

09.5.10 Ginga Cristina
O País 15 de Maio de 2009

A segunda etapa do Residencial Ginga Cristina é um
sucesso de vendas. O empreendimento de 448
unidades diferencia se por situar-se em um condomínio
fechado, com perímetro vedado, segurança e controlo
de acesso.
Além disso, dispõe de instalações de lazer deo melhor
nível, como campos polidesportivos, salões de festa,
ginásio e parque infantil. À porta do condomínio, serão
instalada uma escola infantil e um centro médico
privado. A poucos metros já se encontra em construção
o Ginga Shopping.
Localização

O Residencial Ginga Cristina localiza-se no município
de Viana. Tal município funciona como um pólo de
influência para diversas outras regiões de Luanda Sul e
da Província de Luanda.
A região de Viana é atravessada pelo Estrada do Catete
e grande parte do tráfego com destino ao PIV utiliza o
eixo rodoviário para efectuar as suas deslocações. Este
crescente fluxo de mercadorias e pessoas determinou a
construção da Estrada de Luanda Sul (Estrada
Camama Viana), que liga o Talatona à Viana.
O Ginga Cristina, localizado nesta nova estrada, coloca
-se em posição privilegiada em relação aos pontos de
interesse de Viana e às principais rotas da região, com
fáceis e múltiplos acessos aos aglomerados de do
Camama, Nova Vida, Golfe e Talatona. Desta forma,
ao mesmo tempo que encontra -se próximo a à região
das indústrias e do futuro aeroporto, está a meio
caminho da sofisticação e dos serviços de Talatona.
Tecnologia construtiva/velocidade das Obras
Ao a dotar a tecnologia de alvenaria estrutural, a Genea
Angola pode garantir um ritmo muito mais acelerado às
obras, um custo mais competitivo e um produto mais
bem acabado. Com isso, foi possível antecipar em seis
meses a entrega do empreendimento, com a segunda
fase prevista para Junho de 2010.
Oportunidade de investimentos
Investir em Viana é antecipar o potencial de
desenvolvimento da região sul de Luanda. Com uma
área de mais de 1.343 km e uma população superior a 1
milhão 500 mil habitantes Viana experimenta uma fase
de grande diversificação de suas actividades
económicas, estando prestes a iniciar uma nova fase de
expansão da sua dimensão regional.
A procura de espaços para médias e grandes empresas
para actividade industrial e comercial do PIV; as
plataformas logísticas de produtos/ mercadorias e os
serviços que virão com o novo aeroporto irão ampliar
vertiginosamente uma região que terá de ser adaptada.
Adaptação essa que já está em curso, como o
demonstra o posicionamento do Governo Provincial
através das obras de infra-estrutura, dos novos
condomínios e estabelecimentos comerciais que já
surgiram e que irão surgir na região ou do avolumar de
novos projectos que se vão conhecendo.
Destaca-se, também, o investimento que será aplicado
no futuro Aeroporto Internacional de Luanda.
Constituir-se-á num impulso muito forte ao
desenvolvimento económico e geral desta região, quer
directamente no que se refere à construção já em
andamento das instalações, quer indirectamente, na
criação de uma nova rede de serviços associados ao
aeroporto.
Tal crescimento tende a expandir a procura por imóveis
residenciais para abrigar os novos trabalhadores que se
dirigem a à esta região, sejam estes nacionais ou

expatriados. Devido à oferta relativamente pequena e a
à grande demanda que tem surgido, os imóveis de
padrão semelhante da região já tiveram valorização de
quase 300% em menos de dois anos. O Residencial
Ginga Cristina mostra-se, assim, uma grande
oportunidade para investimentos.
Apartamento modelo
Com o intuito de agregar valor ao projecto e
possibilitar aos futuros clientes uma melhor percepção
espacial do produto, a Genea Angola finalizou o
acabamento e decorou duas unidades do Residencial
Ginga Cristina.
Os apartamentos foram decorados em parceria com
empresas renomadas no mercado angolano, como a
Movi flor, a Marluk Audiovisual e a MOB Cozinhas
Planejadas. Apresentam estilo diferenciado e único,
permitindo aos clientes uma visão das inúmeras
possibilidades de decoração que o imóvel oferece.
As unidades decoradas têm a vantagem de estarem
localizadas no próprio edifício em construção, com
vista privilegiada (da varanda) para o restante da obra.
Isto possibilita melhor observação de toda obra e dos
trabalhos que estão a ser executados. A Genea Angola
agradece a todas as pessoas e empresas que
colaboraram na decoração do imóvel e convida os
interessados a visitar as obras e conhecer os
apartamentos mobilados.
Para efectuar o agendamento de sua visita, poderá fazêlo utilizando os seguintes contactos: 222333739, 222
290428,924576670 e 924 m 717.
Genea Angola
A Genea Angola é uma marca de referência no
desenvolvimento de empreendimentos imobiliários de
elevada qualidade e alto índice de retorno sobre
investimento. Ao aliar à extrema selecção das
localizações e à diferenciação dos projectos
imobiliários, os empreendimentos da Genea Angola
tornam-se são uma oferta distinta, que têm sido
referenciados sistematicamente como produtos que
proporcionam elevada satisfação aos seus proprietários
e uma permanente valorização do investimento
efectuado. Conheça mais sobre a empresa e seus
empreendimentos através do site www.geneangola.com
ou directamente no escritório central sito à Estrada
Camama Viana, KM 09.5, Viana, Luanda.

09.5.11 “Kassequel, Mártires do
Kifangondo e o Rocha Pinto
serão requalificados”
Angolense 16 de Maio de 2009

Angolense (ANG): Ao longo das reportagens que
fizemos notamos que o município da Maianga tem
muitos problemas sociais por resolver. Que projectos a
administração da Maianga tem em curso para inverter
este quadro?

Manuel Marta M.M.: Para o ano em curso os nossos
projectos estão condicionados a uma orientação que
será baixada pelos Ministérios das Finanças e da
Administração do Território, para além do órgão de
tutela, que é o Governo Provincial de Luanda, isto
tendo em conta a revisão do orçamento.
Neste momento, a Administração Municipal da
Maianga, no que consta do nosso orçamento para ano,
não temos despesas de capital, foi-nos apenas dada uma
verba para bens e serviços no valor de cinquenta
milhões e setecentos e tal mil Kwanzas, o que significa
que os projectos que tínhamos no âmbito do
orçamento ficam sem efeito, mas existem projectos a
nível do Governo Provincial e do Governo central que
vão ser inseridos no nosso município, projectos esses
que iniciaram no ano passado e que serão concluídos
neste ano.
Quanto aos projectos para podermos absolver os
chamados cinco milhões de dólares, também estão
condicionados a disponibilização desta verba, através
do Ministério das Finanças. Teremos uma reunião, que
está a ser agendada a nível nacional, para recebermos
orientações precisas, junto do Ministério das Finanças e
da Administração do Território sobre como gastar esses
cinco milhões. Há quem diga até que vai ser cortado, por
isso temos um projecto em carreira, mas não posso
menciona-las.
ANG: Falando da educação, no que toca às infraestruturas, qual é e o défice?
M.M.: Neste momento, tendo em conta os projectos já
em curso desde o ano passado, estão em curso duas
escolas de raiz do ensino primário, com 12 salas de
aulas, com espaço para recreação dos alunos, na
comuna do Cassequel, na área do Cantinton, que serão
entregues antes do primeiro semestre, provavelmente
até Junho. Temos também a reparação de duas escolas,
o Ngola Canine e a escola Primeiro de Maio. Não vai
cobrir a demanda, mas vai ajudar-nos parcialmente a
resolver o problema dos alunos daquela área.
ANG: Ao longo das reportagens que efectuamos
notamos que em muitos bairros periféricos não há
serviços de saúde. Qual é a análise que faz do sector da
saúde no município da Maianga?
M.M.: Não vamos dizer que estamos bem, mas também
não estamos mal. Temos sete centros de saúde, para
não falarmos dos outros estabelecimentos privados que
existem. Esses centros foram totalmente reabilitados e
apetrechados neste ano. O do Prenda e do Cassequel
estão em fase de conclusão, mas há um projecto em
curso para a construção de um hospital municipal, que
será construído na área do Cantinton.
ANG: Como andam as obras de requalificação que o
município está a sofrer?
M.M.: O nosso município está a sofrer obras de
restauro ou requalificação, quase no território todo.

Começamos a reabilitar, por exemplo, o bairro do
Cassequel, na área do Largo das Escolas, temos a
Deolinda Rodrigues, que já esta quase no fim; temos a
Hochi Min, a envolvente do aeroporto. Há também um
projecto que está a ser implementado pela Odebrecht
para reabilitar o Mártires do Kifangondo; ver os
problemas de lancis, passeios, esgotos, mudança de
tapete, iluminação pública, um projecto que vai levar
dezoito meses para conclusão.

lixo no nosso município, que é genérico na cidade de
Luanda, passa pela sensibilização da nossa população.

Neste momento está em curso a reabilitação do bairro
do Cassenda, onde está a sede da administração, há
também o mesmo prazo, mas não está a ser fácil,
porque os esgotos são ainda do tempo do colonial, há
áreas que se construíram em cima de sarjetas, passeios,
por isso a operadora está a encontrar grandes
dificuldades, porque não há sensibilidade por parte de
alguns munícipes e então a obra está um bocado
atrasada. Como pode ver, mesmo em frente da
administração, estão a mudar novamente a manilha dos
esgotos e esse trabalho está adjudicado à empresa
Metro-Europa. Pensamos que nos próximos seis
meses, se não houver muitas chuvas, o Cassenda será
devidamente reabilitado.

A Elisal por si só tem feito tudo, mas ainda há muito para
se fazer. Por exemplo, temos uma circulação de viaturas
que não é fácil devido ao trânsito, por isso criou-se
centros de concentração de resíduos, de dia determinadas
viaturas ou meios tractores com carroça recolhem o lixo e
despejam no centro, para a noite as viaturas pesadas
poderem recolher e levarem
ao aterro nos Mulenvos.

AN G: E quanto ao Cassequel, onde existem vias em
péssimo estado, o que pensam fazer? M.M: Tanto o
Cassequel como o Rocha Pinto serão profundamente
requalificados, aí não há esgotos, não há saneamento, é
um projecto ambicioso sobre o qual não nos vamos
debruçar agora. O projecto está em curso a nível
superior e nos próximos tempos também beneficiarão
da requalificação. Temos o Alvalade, que está na fase
final de requalificação.

Para resolver este problema ainda temos muito para fazer.

As ruas já têm novos tapetes, agora está a se resolver a
questão do saneamento, colocar novas manilhas para
poder se escoar as águas residuais. Estamos também,
neste momento, a requalificar a área do bairro da
Maianga, ali a 28 de Maio.
O maior problema é que surgiram as chuvas e quando
se fazem obras com chuvas, há sempre grandes
constrangimentos, mas pensamos que nos próximos
dias as coisas vão melhorar.
O maior problema que temos é o saneamento básico,
que já não é só um problema do Governo, mas
também de educação da própria população, porque o
Governo contratou duas operadoras para o nosso
município, mas se nota alguma inoperância, não por
falta de meios, mas sim por causa do comportamento
da própria população.
Há um horário próprio para deitarem o lixo, mas
infelizmente a população não cumpre e depois o lixo
amo moa-se.
Nos sítios em que o acesso não é possível temos um
acordo com a Casa Militar, que por dia recolhe mais de
trinta toneladas de resíduos sólidos, ali na área do
Catintom, no Cassequel, Rocha Pinto. O problema de

Se a população não for educada de que ao acordar tem
que colocar o lixo no saco e as horas marcadas colocar
no sitio para a recolha, vamos ter muitos problemas.
Estão a fazer estudos, a nível superior, para ver qual o
modelo que devemos utilizar para minimizar esta
situação.

No nosso orçamento previmos marchas e encontros de
sensibilização e educação cívica à população, começando
pelas escolas, Igrejas, para ver se conseguimos transmitir
uma mensagem de que a sociedade deve ajudar as
próprias operadoras.

No nosso plano de actividade, chamado programa de
investimento municipal, está previsto também uns bons
cifrões para resolver os problemas de saneamento
básico.
ANG: Há poucos contentores no município da
Maianga, isso não contribui para o aumento de
amontoados de lixo?
M.M: A Elisal tem uma política de que quantos mais
contentores tiverem mais lixo se vai produzindo,
porque indivíduos que saem longe, indivíduos que saem
do Rangel, são capazes de vir deitar o lixo aqui, porque
sabe que na Maianga tem contentares. Como eles são os
protagonistas, são os especialistas na área de
saneamento, acham que os contentores devem
desaparecer para dar lugar a baldes.
O que tem acontecido é que, mesmo nos prédios em
que colocam os baldes, estes somem, são roubados.
Os especialistas têm dito que os contentores são
colocados num determinado sítio e, às vezes, vão para
lá crianças que ao invés de deitarem o lixo no contentor
fazem-no no chão e quando o tractor chega para
recolher o lixo ao invés de tirar do contentor, a
tendência é escavar onde o contentor se encontra. Nós
respeitamos as linhas de orientação da Elisal.

09.5.12 Administração constrói
casas para as vítimas das chuvas
Jornal de Angola 19 de Maio de 2009

As vítimas das chuvas das comunas do Cazenga, HojiyaHenda e Tala-Hady, município do Cazenga, vão ser, em

breve, alojadas, em casas, que estão a ser construí das
na circunscrição.

o mês de Agosto, o que está a criar enormes expectativas
entre a juventude.

As casas, no bairro de Kala-Huenda, resultam de um
investimento da Administração Municipal, dentro do
Fundo de Gestão Municipal estimado em cinco
milhões de dólares.

Se o sonho da casa própria não passava de uma utopia
para muitos jovens, o Bairro Social da Juventude vai
tomar os sonhos em realidade. Muitos jovens do Lubango
estão ansiosos por conhecer"as modalidades de acesso às
casas e batem diariamente à porta da
Direcção Provincial da Juventude e Desportos na
Huíla.

Com dois quartos, sala, cozinha, casa de banho,
marquise e quintal, as casas estão concluídas dentro de
nove meses, com diz a placa colocada à entrada da
obra.
Carlos Natureza, chefe da Repartição de Estudos e
Planeamento da Administração Municipal, disse que as
"obras estão paradas, desde Janeiro, por causa das
fortes chuvas que tem dificultado o acesso, ao local,
dos camiões com material de construção".
Outras casas estão a ser construídas na comuna do
Cazenga para as pessoas que viviam próximo da vala de
drenagem, de onde, por precaução, foram retiradas.
"As pessoas retiradas dessas áreas foram colocadas em
tendas, agora estamos a criar condições de
habitabilidade para que possam viver condignamente",
explicou o administrador municipal, Tany Narciso.
Segurança e Saúde A administração municipal do
Cazenga chamou a si a responsabilidade da construção
de um posto policial.
Tany Narciso disse que a construção do posto de
polícia vai melhorar a segurança da população que vive
nas áreas que limitam os municípios de Viana e
Cacuaco.
A Administração Municipal, aproveitando-se do Fundo
de Gestão Municipal, reabilitou e ampliou, em 2008, o
laboratório de análise clínicas, a secretaria e instalou
aparelhos de ar condicionado no centro de saúde José
Maria de Carvalho, no bairro da Vila da Mata.
A administradora do Centro de Saúde, Maria Alberto,
disse que com a reabilitação do laboratório já é possível
fazer testes de hemograma, gota espessa, hemoglobina
e de urina, mas queixou-se da falta de técnicos para
manusear os novos instrumentos.

09.5.13 Obras do bairro da
juventude em fase adiantada

António Tchioco, 25 anos, pai de três crianças, casado,
funcionário de uma casa de fotocópias, encontrava-se
na secretaria da Direcção Provincial da Juventude e
Desportos quando a reportagem do JA colhia dados
sobre o projecto. O seu objectivo era obter um
esclarecimento a respeito da abertura das candidaturas
para o acesso às moradias do Bairro Social da
Juventude.
Pacientemente, uma vez por semana, António passa
pela instituição para se inteirar das novidades e visita as
obras da Tchavala, para ver o andamento dos trabalhos.
"Tenho apenas a 6a classe, ganho um salário mensal de
7 mil kwanzas que mal chega para sustentar a minha
família, composta pela minha mulher, que está
desempregada, três filhos e um irmã. Preciso
urgentemente de uma casa, revelou.
Joana Henriques, 33 anos, viúva, mãe de duas meninas
e funcionária pública, disse que o projecto lhe devolveu
a esperança de um dia ter casa própria, pois com o
salário que aufere é impossível. "O Governo teve uma
boa ideia em construir um bairro social para os jovens,
porque vai ajudar a resolver os problemas de habitação
que quase todos nós enfrentamos", desabafou.
Joana Henriques tem fé que, das 92 casas, uma seja
para ela, na medida em que foi informada que as mães
solteiras, com idade entre os 23 e 35 anos, têm
prioridade. O director provincial da Juventude e
Desportos na Huíla, André de Jesus, disse que existe
muita expectativa em relação a distribuição das casas.
"Infelizmente, as 92 moradias não vão satisfazer a
procura. Mas o compromisso do Governo, com este
projecto, é construir todos os anos 100 casas em cada
província para ajudar a resolver o problema
habitacional entre os jovens", disse André de Jesus.

Na localidade da Tchavala, arredores da cidade do
Lubango, está a ser erguido o Bairro Social da
Juventude.

Prioridade às mães solteiras Todos os jovens, sejam eles
funcionários públicos ou privados, com uma formação
básica média ou superior, com maiores ou menores
rendimentos, vão candidatar-se
em igualdade de circunstâncias, através de um
processo transparente e participativo.

As obras, iniciadas a 15 de Julho do ano passado,
encontram-se em fase adiantada de execução: 70 por
cento das casas estão prontas. Enquadrado no
programa "Angola Jovem", o projecto tem 92 casas
económicas, cuja conclusão e entrega está prevista para

A partida, ninguém é privilegiado, todos os jovens vão
participar de forma aberta e transparente no processo
de selecção, que vai culminar com a escolha daqueles
que preencherem os requisitos exigidos no
regulamento.

Jornal de Angola 23 de Maio de 2009

Esta garantia foi dada pelo secretário do Conselho
Provincial da Juventude na Huíla, Fernando Cativa,
acrescentando que é importante que os jovens estejam
sensibilizados para as condições do concurso. Para ter
acesso às moradias, os jovens devem ter entre os 23 e
os 35 anos, serem casados e possuírem uma fonte de
rendimento mensal. Têm prioridade as mães solteiras,
sublinhou Fernando Cativa. As candidaturas, segundo
Fernando Cativa, abrem logo que as obras estejam
concluídas.
Preços baixos
O Bairro Social da Juventude surge como uma
componente do programa "Angola Jovem", com uma
modalidade de crédito à habitação que os beneficiários
vão pagar durante um prazo mínimo de 20 anos.
Daí a razão pela qual um dos requisitos exigidos é os
beneficiários terem um rendimento mensal: Fernando
Cativa explicou que não importa se o emprego é no
Estado, numa empresa privada, ou se o concorrente
trabalha por conta própria: "mas tem de ter um
rendimento mensal que permita liquidar o crédito em
prestações muito baixas".
Empreiteiro recupera tempo
Apesar de algumas dificuldades no arranque do
projecto, devido à chegada tardia do material
importado, o empreiteiro procura recuperar o tempo
perdido para, o mais tardar, no mês de Agosto entregar
a obra concluída. A empreitada conheceu, nos últimos
dias, um maior dinamismo. Em média estão a levantar
as paredes de uma casa por dia, o que leva a crer que
antes de Julho o dono da obra, Ministério da Juventude
e Desportos, pode receber o projecto concluído. Fruto
deste dinamismo, pelo menos 70 casas já se
encontravam com as paredes levantadas, sistemas de
água e energia eléctrica instalados, das quais 20 com
cobertura.
Características das casas
Cada moradia ocupa um espaço de 600 metros
quadrados, sendo 70 metros quadrados a área coberta e
o resto quintal. Segundo fonte ligada à execução do
projecto, as dimensões das moradias são adequadas a
casais j 0vens em fase inicial da vida, sem muitos filhos.
Por isso é que as construções dispõem de um quintal
vasto para que futuramente possam ter anexos.

09.5.14 Quadros do sector
recomendam elaboração de
instrumentos de planeamento
territorial
Jornal de Angola 23 de Maio de 2009

O Conselho Superior do Ministério da Administração
do Território (MAT), realizado quinta-feira, na cidade
de Cabinda, recomendou a "produção e aprovação dos
instrumentos de planeamento territorial necessários a
uma gestão mais racional, disciplinada e competente do
território".

A recomendação consta de um comunicado aprovado
no termo da sessão, no qual se sublinha a "necessidade
da execução efectiva das normas legais sobre o regime
financeiro local", no sentido de tornar "mais justo e
efectivo o beneficio de arrecadação das receitas da
parte dos órgãos da administração local".
Os participantes à reunião aconselharam "tomada de
medidas, pelos órgãos competentes afins, que garantam o
melhor desempenho institucional e o reforço da
autoridade dos serviços locais de justiça".
O encontro, orientado pelo titular da pasta, Virgílio de
Fontes Pereira, sugeriu uma "profunda reflexão sobre
os critérios de atribuição do tecto orçamental para cada
município", com o "concurso de actores dos Governos
provinciais e central".
Os participantes recomendaram, também, que fossem
revistos os procedimentos e os prazos para a
"elaboração e aprovação dos programas de intervenção
municipal, a fim de permitir a participação de todos os
intervenientes" no processo.
O encontro defendeu a "clarificação dos níveis de
intervenção" do Governo central, das províncias e dos
municípios em matéria de planeamento, fiscalização e
responsabilidade jurídico-administrativa e a promoção do
intercâmbio de experiências entre si.
Os participantes reconheceram o mérito do fundo de
gestão, "tendo em conta o impacto positivo que a sua
execução produziu na grande maioria das localidades
abrangi das, apesar das dificuldades e
constrangimentos" que ainda as caracterizam.
Face aos constantes incumprimentos da parte de alguns
empreiteiros na conclusão das obras que lhes são
adjudicadas, o encontro propôs ao Governo a
publicação de uma "lista negra" com os nomes das
empresas e "demais prestadores de serviços que não
honram" os compromissos assumidos.
O encontro sugeriu, ainda, a elaboração de um "estudo
abrangente, urgente e sistematizado sobre a
reestruturação dos quadros orgânicos e de pessoal dos
órgãos da administração local".
A sessão, realizada na sala de reuniões do Comando
Provincial da Polícia Nacional, contou com a
participação de governadores provinciais, dos vice62
ministros e de directores nacionais do Ministério da
Administração do Território.
O assessor do Primeiro-Ministro para os assuntos
regionais e locais, a vice-ministra da Justiça e
representantes dos Ministérios do Urbanismo e Habitação
e das Finanças assistiram à sessão.

09.5.15 Ordenar e planear o

território

Folha 8 23 de Maio de 2009

1. Nós entendemos o ordenamento do território, como
a gestão da interacção Homem / espaço natural,
consiste no planeamento das ocupações, no potenciar
do aproveitamento das infra-estruturas existentes e
sobretudo no assegurar da preservação de recursos
limitados.
2. Os planos para serem enquadráveis nas mais diversas
escalas de análise, dependem da efectividade e
coerência dos mesmos. Um plano nacional de
ordenamento do território tem de se basear na lógica
dos planos das diferentes regiões; estes, por sua vez
têm por base os planos municipais que definem o uso
dos solos e estabelecem princípios para a gestão das
cidades e das aldeias do local; os aglomerados deverão
ser organizados por planos operativos que regulem e
ordenem a sua estrutura construída, os seus edifícios, e
que definam coerências para a localização das
diferentes funções que neles coexistem - a indústria, o
comercio, a habitação ou a agricultura, são planos de
urbanização, os de pormenor ou de salvaguarda que, e
mais uma vez a escalas diversas, delimitam e desenham
as malhas que e definem a urbe.
3. O planeamento tem que ser pensado, compreendido
pela estrutura das ocupações humanas, a sua
diversidade, as suas inter-relações e interacções e a
complexidades das razões que justificam cada uma
delas, são diversos os tipos de ocupações do homem
no território, são diferentes os usos in1pOStOS ao
solo, são variados os aglomerados humanos resultantes,
em diferentes dimensão e características, justificando-se
e sendo ao mesmo tempo razão das utilizações que se
estabelecem no território. Funções como a agricultura
ou indústria, o comercio ou serviços encontram no tipo
de aglomerado os argumentos para o seu
estabelecimentos para o seu estabelecimento,
moldando e transformando a forma destes,
estabelecendo as relações de cumplicidade. São modos
de ocupar o território, distinto nos seus conceitos e
finalidades, que se complementam, sustentando a
colonização humana.
Os aglomerados humanos, sendo todos eles diversos e
complexos nas suas razões, relacionam-se e justificamse entre si pela forma que o homem encontrou para se
estabelecer, ocupar e usar os recursos da natureza.
4. É necessário compreender que uma vila não é uma
cidade em ponto pequeno, assim como uma aldeia não
é somente um pequeno, assim como uma aldeia não é
somente um pequeno aglomerado, mais sim um
povoamento do espaço com um tipo de vivência
próprio que o caracteriza e justifica. As diferenças entre
a urbanidade e a ruralidade advêm de culturas diversas,
razões completamente dissemelhantes de ocupar e usar
o território, de onde resultam formas de vida
singulares.

5. Quanto a cidade, a sua estrutura justifica-se em nosso
entendimento, pelo pelas actividades que nelas
ocorrem, pela sua forma, pela maneira como se
organizam e se estabelecem. Numa, urbe gerem-se
funções com características próprias; habitação, numa
larga escala, inter-relacionada com o comercio e com os
serviços; industrias articuladas com a cidade. A malha
urbana é o reflexo dessa forma de organizar o espaço,
grandes vias de circulação, que ligam os lugares e que
relacionam as diferentes funções, articuladas com locais
de estar, praças e pracetas que sustentam uma vivência
de lazer, bairros, prédios e quarteirões que organizam a
lógica da habitação na estrutura, elementos que definem
um desenho característico de que resulta,
consequentemente, uma forma de ocupar o território e de
organizar os usos do solo.
6. Em relação as aldeias, elas definem-se pelas
diferentes escalas, as menores em dimensão e em
concentração, regulam-se por uma maior proximidade da
natureza da qual dependem. A agricultura é, geralmente a
base económica que fundamenta a forma do aglomerado,
não se articulando no meio rural as forças complexas que
determinam a estrutura urbana. A habitação dispersa-se,
sendo naturalmente constituída por casas isoladas,
unifamiliares, com terrenos sobrantes, e por pátios e
quintais que utilizados como complementam à actividade
agrícola de maior escala.
Dificilmente se pode falar de uma malha rural, as
aldeias são definidas pela articulação de eixos mais ou
menos numerosos e complexos que correspondem aos
espaços definidos pelos limites das propriedades
particulares.
As pracetas são os lugares sobrantes, raramente
definidos de forma regular, dificilmente desenham
excepções assinaláveis no conjunto, pontos notáveis,
como acontece nas cidades.
7. O Urbanismo e o Ruralismo, são diferentes formas
de estruturar a ocupação do espaço, que resultam das
utilizações e dos diversos princípios como o de agir no
território, são as vivências e as maneiras de fazer as
singulares características. A urbanidade está profunda e
sistematicamente estudada. Das formas construídas à
estrutura urbana, da economia aos aspectos sociais, as
cidades foram analisadas nas suas razões, princípios e
vivências.
8. Quanto ao planeamento urbano, e o urbanismo em
si, regem-se por princípios resultantes dessa
sistematização; a própria arquitectura baseia as suas
formas e a gestão das funções dos edifícios em desenhos
claramente urbanos. Contudo, não existe uma
sistematização do planeamento rural ou do ruralismo,
apenas alguns tratados, como (o tratado de granada),
algumas verificações mais ou menos empíricas, alguns
estudos das características das formas construídas de
determinadas aldeias.

09.5.16 Novos empreendimentos
sociais melhoram as condições
do Uíje

Ao intervir na abertura da Conferência sobre
Habitação, a autoridade local destacou a necessidade da
integração do sector privado, dos cidadãos, políticos,
empresários e instituições financeiras, para, juntos,
corresponderem às exigências do programa.

A governadora em exercício da província do Uíje,
Piedade Samuel Hebo, inaugurou domingo, no
município do Sanza Pombo, 155 quilómetros a
nordeste da cidade do Uíje, novos empreendimentos
sociais, no quadro da celebração do 96° aniversário da
fundação de Sanza Pombo.

Considerou que o Programa Nacional de Urbanismo e
Habitação requer de todos os angolanos e parceiros do
governo uma entrega total em todas as frentes.

Jornal de Angola 27 de Maio de 2009

Trata-se das instalações da procuradoria municipal e
residência para o procurador, salas de internamento e a
casa mortuária para o hospital municipal, assim com
uma escola primária de quatro salas de aula da missão
católica local. Alguns empreendimentos foram
construídos no quadro do Programa de Investimentos
Públicos, enquanto outros estão inseridos em projectos
da gestão administrativa municipal, visando o aumento
dos serviços sociais básicos aos munícipes.
As salas de internamento do hospital local têm
capacidade para 20 doentes e vão contribuir para aliviar
a pressão que é exercida sobre os serviços do centro
materno municipal de Sanza Pombo, utilizado
actualmente como banco de urgência e internamento
de doentes.
Já a casa mortuária servirá para conservar entre quatro
e seis corpos, enquanto a escola primária, que
beneficiou de obras de reabilitação e depois foi
apetrechada, tem capacidade para albergar 352 alunos
em dois turnos.
N o final da cerimónia, a governadora em exercício,
Piedade Samuel Hebo, disse que o governo continuará
a colocar como prioridade absoluta os direitos da
criança, proporcionando-a melhores condições para
que possa ter um crescimento harmonioso. Na sua
intervenção, apelou igualmente aos alunos a cuidarem
da escola para que esta venha a servir outras gerações.
Numa mensagem de agradecimento, os alunos, depois
de enaltecerem os esforços do governo neste domínio,
pediram que seja aumentada a capacidade da instituição
com mais salas de aula, tendo em conta a explosão
demográfica.

09.5.17 Defendida integração
institucional para a construção
habitacional
Jornal de Angola 28 de Maio de 2009

O governador do Kwanza-Sul, Serafim do Prado,
sugeriu ontem, no Sumbe, uma maior integração
institucional com vista à rápida execução do programa
habitacional na região, "por constituir um desafio para
todos".

"Na verdade, trata-se de um programa que irá melhorar
a vida de muitos angolanos e a grandeza deste desafio
fará com que muitas famílias e jovens tenham
oportunidade, de se realizar socialmente e deste modo
proporcionar uma harmonização e maior equilíbrio nas
oportunidades da conquista que a paz trouxe aos
angolanos", disse.
A implementação deste plano estratégico do Governo,
alertou Serafim do Prado, deve ser encarada com
optimismo e espírito vencedor, capaz de erradicar da
sociedade o défice habitacional com que se debatem os
angolanos.
Para o governante, a construção habitacional irá unir os
angolanos e deixar de parte a exclusão social,
garantindo o fortalecimento e estabilidade da sociedade
de forma harmoniosa.
"Com esta acção, vamos organizar as nossas vilas e
aldeias de forma ordenada, com todos os serviços
básicos, bem como requalificar e modernizar os centros
urbanos com oferta de habitações de média e alta
renda. Isso será feito num novo modelo de estruturação
dos preços e de forma regulada, permitindo assim a
concorrência", referiu.
Afirmou ser importante que as políticas do sector da
habitação devem respeitar sempre a harmonia que deve
existir em matéria do ambiente.
A conferência, que terminou ontem, discutiu o
programa executivo do governo referente ao urbanismo e
habitação, diagnóstico das reservas fundiárias a nível da
província do Kwanza-Sul, programa preliminar de
urbanização, legislação sobre o programa de urbanismo e
habitação, bem como o programa ambienta!

09.5.18 Sonangol salva Projecto
Baía do seu afogamento total
Angolense 23 a 30 de Maio de 2009

Com o acto de adjudicação da empreitada ao consórcio
Mota/Engil-Soares da Costa, arrancou a chamada fase
terrestre do projecto Baía, sem a marítima, ainda estar
concluída, ficando por saber até que ponto a referida
não conclusão irá condicionar o normal
desenvolvimento da nova etapa das obras de
requalificação da marginal luandense. Este
condicionamento pode ser tanto técnico como financeiro.

Se tudo tivesse corrido sem os sobressaltos que se
conhecem, nomeadamente os financeiros, a obra
pública afecta a este projecto, orçada inicialmente em
cerca de 136 milhões de dólares, supostamente sem
qualquer dispêndio directo para os cofres públicos,
deveria estar terminada no primeiro semestre do
próximo ano, o que perfaria 31 meses de duração,
tendo o mês de Novembro de 2007, como a data de
inicio dos trabalhos.

detido numa percentagem muito significativa pela
50nangol.

A ter em conta os novos valores avançados e
considerando os montantes já gastos com a fase
marítima do projecto e não só, ressalta à vista a
existência de uma acentuada derrapagem financeira
nesta movimentação, numa altura em que ainda não se
sabe quais vão ser exactamente as contrapartidas que o
Estado irá "oferecer" aos promotores do
empreendimento.

Já não é bem assim. Nesta altura do campeonato e
tendo em conta a origem do financiamento que vai
suportar a fase terrestre do projecto e enquanto não se
sabe exactamente em que pés se encontram as contas
anteriores já não é possível manter intacta a ideia original.

Serão as mesmas do anterior contrato e que se
resumiam
à concessão de valiosos terrenos na orla da nossa
baía para a edificação de luxuosos projectos
imobiliários?
Aqui parece que há novidades e das grandes, na
sequência das alterações que o projectou conheceu
particularmente ao nível da sua componente mais
financeiro De acordo com a parca informação
disponibilizada, a fase terrestre que acaba de ser
adjudicada ao consórcio luso está orçada em 127
milhões de dólares, contra os anteriores 136 milhões
que correspondiam ao conjunto das duas fases.
Até meados do ano passado e a fazer fé na informação
avançada para a imprensa por uma fonte oficial afecta à
empresa promotora do Projecto Baía já tinham sido
consumidos cinquenta milhões de dólares, n'5.o tendo
sido adiantados outros pormenores em relação à forma
como aquele montante foi utilizado.
Ao que foi possível apurar, o "aperto" financeiro que o
projecto estava a viver terá sido desbloqueado a partir
do momento em que a 50nangol se tornou accionista
preponderante do Millenium-BCP/Angola, o que
parece ter uma leitura óbvia.
Com efeito, o Millennium, que foi a entidade privada
escolhida desde o início para financiar esta empreitada,
manifestou a certa altura do percurso dificuldades
visíveis em manter e prosseguir a sua parceria com o
projecto, o que levou o mesmo a entrar num
ameaçador e crítico impasse, em relação ao qual se
chegou a recear o pior em termos de futuro para a
sobrevivência da própria baía de Luanda.
Tudo leva pois a crer que o dinheiro da 50nangol, que
afinal de contas acaba por ser dinheiro público, por
razões que são do domínio do óbvio, foi o grande
salvador do Projecto Baía. Esta ideia é reforçada com o
facto do outro integrante da nova parceria financeira do
projecto, o Banco Privado do Atlântico, ser igualmente

Esta conclusão, a ser verdadeira, como parece ser, levanta
efectivamente algumas questões da maior
relevância, pois a propaganda oficial tem colocado
bastante ênfase, desde o início, no aspecto da obra
pública estar a correr por conta do promotor do
projecto que é privado.

O Estado, por via do seu braço financeiro chamado
Sonangol, desdobrado nas importantes participações
que a petrolífera detém no Millennium e no Banco
Privado do Atlântico, já é neste momento o grande
financiador do projecto Baía, restando agora saber
como é que ficarão as anteriores contrapartidas devidas
(acordadas) a este investimento quando ele foi
projectado.
Resta ainda perguntar o que é feito do empresário
português José Récio, da Tecnocarro, que foi o rosto
mais visível de toda esta movimentação desde 2003 e
que agora parece ter desaparecido do mapa, para em
seu lugar surgir um tal de José Pedro Soeiro, como
"membro da comissão executiva do projecto Baía"
conforme foi apresentado.
José Récio terá certamente uma palavra a dizer
sobretudo para esclarecer a opinião pública sobre as
razões que estiveram na origem do impasse que o
projecto conheceu o ano passado.
Esta palavra esclarecedora deveria ser dada em primeiro
lugar ao próprio governo na pessoa do titular do MINO
PU, Higino Carneiro, que no acto da adjudicação da nova
empreitada se referiu ao passado de forma muito lacónica.
"Era um momento esperado, mas foi preciso esperar
que surgissem novos impulsos e houvesse garantias de
que o projecto poderia ser levado a cabo com garantias
de sucesso", disse.
Frisando a necessidade de cumprimento dos prazos,
Higino Carneiro garantiu que "o governo vai agora
trabalhar no sentido de evitar ao máximo os
constrangimentos" de modo a que a obra "decorra sem
sobressaltos" e possa ser "realizada nos prazos
contemplados no contrato.
De fonte oficial pouco mais será possível saber em
relação ao que realmente se passou e o que se vai passar
de agora em diante a não ser, que aconteça mais uma
derrapagem, o que é sempre de admitir em projectos
com uma tal envergadura.
Ao que o Angolense apurou, José Récio mantém-se na

sociedade promotora do projecto numa posição muito
mais recuada em termos de importância, a traduzir
certamente os sobressaltos financeiros que o projecto
tem vindo a conhecer.
Mais interessante ainda a respeito de José Récio é a
informação, que o Angolense irá procurar confirmar,
segundo a qual ele já é nesta altura o detentor do
extenso terreno, de algumas centenas de hectares,
localizado na Barra do Kwanza, onde foram
implantadas as 500 palmeiras compradas no estrangeiro
pelo projecto, para serem depois transplantadas para a
baía de Luanda.
O terreno em causa foi uma concessão do governo em
apoio ao Projecto Baía mas que agora parece estar a ter
uma outra utilização que ultrapassa largamente o
propósito inicial da doação estatal.
Uma fonte deste jornal conhecedora do dossier revelou
que, para além da Baía de Luanda, as palmeiras
localizadas naquele perímetro vão agora ser vendidas ao
Governo ao preço de mais de 2.500 dólares cada uma.
O GPL já terá mesmo definido os primeiros locais da
cidade onde as palmeiras destinadas inicialmente ao
plano de arborização da Baía de Luanda serão
plantadas.
Está-se de facto diante daquilo que poderá vir a ser um
(mais um) verdadeiro "negócio da China" em Angola a
coberto de uma suposta parceria público-privada.

JUNHO 2009
09.6.1 Em Agosto arranca
construção de casas
Jornal de Angola 1 de Junho de 2009

O ministro do Urbanismo e Habitação, José Ferreira
anunciou, ontem, em Luanda, a construção de 110 mil
fogos habitacionais, a partir de Agosto próximo, no
âmbito do programa do Governo, que prevê, para os
próximos quatro anos, a construção de um milhão de
fogos em todo o território nacional.
Em declarações à imprensa, no final da reunião da
Comissão Nacional da Habitação, presidida pelo
Primeiro-Ministro, António Paulo Kassoma, na Cidade
Alta, o ministro José Ferreira referiu, que o primeiro
projecto arranca, com 10 mil casas nas províncias do
Bengo, Luanda, Huíla e Namibe.
O segundo projecto contempla a edificação de 100 mil
fogos nas províncias do Bengo, Benguela, Namibe, e
Malanje.
O ministro do Urbanismo e Habitação garantiu, que a
construção das casas começa, logo que o Conselho de
Ministros aprove o expediente relativo aos projectos.
Ontem, foi a vez de a Huíla apresentar a sua experiência
aos membros da Comissão de Habitação. José Ferreira
disse, que a escolha da Huíla deveu-se ao facto de estar
"mais adiantada" em termos de trabalhos de limpeza,
10teamentos, e entrega de terrenos, para a
auto-construção dirigida.
As atenções da comissão, disse o ministro, estão agora
viradas, para a província do Cunene.
Os membros da Comissão Nacional da Habitação
aprovaram, ontem, o relatório de actividades referentes
ao mês de Junho e procederam ao balanço do
programa de difusão das cartilhas, através dos órgãos
de comunicação social.
O ministro José Ferreira garantiu, que a partir do
próximo fim-de-semana, começam a ser divulgadas na
Rádio Nacional e Televisão Pública de Angola, os dois
tipos de cartilhas, contendo referências sobre a forma
como o cidadão, pode adquirir terreno, para a
construção, o acesso à compra da casa pronta ou pelo
sistema de auto-construção dirigida.
O ministro do Urbanismo e Habitação sublinhou, que
neste mês de Julho, a comissão deve aprovar mais duas
cartilhas, uma referente ao registo predial e outra
contendo informações detalhadas, para os investidores,
sobre a forma, de como aceder ao programa de
construção de habitações.
Ainda este mês, entra em circulação, a cartilha com
informações sobre o acesso ao crédito, para a aquisição

de habitações ou material de construção.
A Comissão Nacional da Habitação fez, também,
ontem, uma primeira abordagem à questão da isenção
de impostos aduaneiros sobre alguns materiais, que vão
incorporar, a construção da habitação social.
As discussões sobre esta matéria, disse o ministro, vão
ser aprofundadas. A próxima reunião da Comissão
Nacional da Habitação acontece antes do dia 20 deste
mês.

09.6.2 Casas sociais na aldeia de
Ngola Lombo
Jornal de Angola 2 de Junho de 2009

Na aldeia de Ngola Lombo, município de Porto
Amboim, vão ser construídas 250 casas sociais, no
quadro do programa do Governo, sobre a construção
de um milhão de Fogos nos próximos quatro anos.
A administradora comunal do Capolo, Maria Prazeres,
disse, que a população da aldeia foi informada, na
segunda-feira, sobre a "necessidade de disponibilizarem
as parcelas de terra abrangi das, para a execução do
projecto".
"Temos uma população estimada em 1.800 habitantes e
entendemos, que é ainda irrisório, mas, paulatinamente,
vamos requalificar as aldeias e garantir o acesso das
famílias a condições habitacionais adequadas", disse.
Na ocasião, o soba da aldeia, Manuel Kissanje, afirmou,
que a "construção das casas, além de diminuir a
carência, vai modernizar o bairro, dentro do respeito
das culturas e tradições locais".
O presidente da Associação Industrial de Angola, José
Severino, referiu, que a agremiação, como parceira do
Governo, "não pode ser mera espectadora".
"Tivemos a iniciativa de procurar tecnologias, que
sejam compatíveis com as condições técnicas e
económicas do nosso país, visando a construção de
casas sociais", frisou. José Severino anunciou, a
realização de um seminário, na cidade do Sumbe, onde
devem participar empresários do ramo da construção e
administradores municipais.
"O Governo vai disponibilizar cinco milhões de
dólares, para os municípios e isso pode contribuir para
a construção de uma casa por dia, com custos avaliados
em 14 mil dólares", salientou. A aldeia do Ngola
Lombo, que integra a comuna do Capolo, tem 1.800
habitantes, e existe desde 1997.

09.6.3 Vão ser erguidas duas mil
Casas, no município do Kuito
Kuanavale
Jornal de Angola 3 de Junho 2009

Duas mil casas sociais vão ser construídas no município
histórico do Kuito Kuanavale, no quadro de um

programa de requalificação e urbanização.
Numa primeira fase são construídas 350, já a partir
deste mês, destinadas funcionários público, militares e
camponeses.
O ministro das Obras Públicas, Higino Carneiro, que
visitou Kuito Kuanavale, disse que o projecto "vai
permitir acomodar, de forma digna, habitantes da
região".
O governador do Kuando-Kubango, Eusébio Teixeira
de Brito, afirmou que, com "este projecto, o município
ganha um novo estatuto, porque a taxa de emprego
para os jovens vai crescer, dando outra dinâmica de
vida a vila.
O projecto engloba, alem de casas hospitais, escolas,
palácio e administração municipal.
O município do Kuito Kuanavale, 189 quilómetro de
Menongue, tem 94 mil habitantes.

09.6.4 Governo lança projecto
inovador de extensão da cidade
do Lubango
Jornal da Angola 04 De Junho de 2009

O ministro de Urbanismo e habitação entregou aos
primeiros 50 beneficiários títulos de propriedade de
terra no bairro do Mutuando, numa área com 500
hectares, subdivididos em dois mil talhões, 170 dos
quais já prontos para serem distribuídos
.
Na zona do Eywa, estão disponíveis para este processo
de urbanização 3.724 hectare, que devem beneficiar
mais de 400 famílias.
José Ferreira disse tratar-se da primeira actividade no
âmbito das reservas fundiárias, afirmando ser um "bom
exemplo" que a Huíla transmite à outras províncias,
para que estas tenham o mesmo desempenho.
Informou que a nível nacional, o Ministério do
Urbanismo e Habitação está a trabalhar na elaboração
de cartilhas que vão orientar os cidadãos sobre como
devem ter acesso a este programa, afirmando ser
necessário que haja um programa que visualize a execução
do mesmo.
Por sua vez, o administrador municipal do Lubango,
Virgílio Tyova, disse que a prioridade na entrega de
talhões nesta primeira fase vai para cidadãos residentes
nas zonas de urbanização. Em vez de desalojá-los e
indemnizá-los, acrescentou, estes são integrados e
recebem o título de propriedade.
Virgílio Tyova afirmou ainda que esta nova área de
urbanização vai ter todas as infra-estruturas básicas
garantidas, nomeadamente armamentos, iluminação
pública, rede de distribuição de água potável, espaços
verdes, zona de equipamentos e saneamento básico.

As reservas fundiárias. a cargo, do consórcio Eywa e da
administração municipal, foram identificadas entre
Novembro e Dezembro de 2008, sendo trabalhadas em
Janeiro, onde intervieram especialistas do Instituto
Geográfico e Cadastral de Angola (IGCA) e do
Instituto Nacional de Ordenamento Territorial e
Urbanístico (INOTU).
Na província da Huíla estão disponíveis 19.682
hectares para o programa de Urbanização.

09.6.5 Fundo de Fomento
Habitacional para garantir um
milhão de casas
Jornal de Angola 6 de Junho de 2009

O ministro do Urbanismo e Habitação, José Ferreira,
lançou, na quinta-feira, na cidade do Lubango, o Fundo
de Fomento Habitacional, que vai suportar o programa
do Governo de construção de habitações.
"Este fundo será disponibilizado pelo Orçamento
Geral do Estado (OGE) para beneficiar a população e
promotores imobiliários que pretendam comprar ou
construir moradias, assim como para aquisição de
material de construção", assegurou. José F erre ira, que
falava no encontro que manteve com a classe
empresarial, sociedade civil e população da Huíla, sobre
as grandes linhas de força traçadas pelo governo para
cumprir com a promessa da construção de um milhão
de casas, até 2012, afirmou que "nós sabemos que
actualmente o nosso deficit habitacional ronda um
milhão e 700 habitações, e é nossa intenção responder
com o desafio da construção a nível do país de um
milhão de fogos", referiu.
De acordo com o governante, o executivo aprovou
recentemente o Programa Nacional do Urbanismo
Habitação, que vai ser dirigido por uma comissão
criada para a sua implementação. "Estão disponíveis
valores para atribuir a cada província para o arranque
da actividade que, numa primeira fase, vai consistir na
construção de infra-estruturas básicas como redes de
água potável, energia eléctrica e saneamento básico nas
novas urbanizações", referiu.
Para este programa, o sector público vai contribuir com
a construção de 120 mil habitações, a autoconstrução
dirigida ronda os 600 mil, da responsabilidade do sector
privado a cifra é de 115 a 120, enquanto para os outros
sectores é de 80 mil moradias.
De acordo com o ministro do Urbanismo e Habitação,
o Governo vai criar um centro logístico de venda de
material de construção, para que os empresários
possam adquirir matéria-prima a preço acessível.
Este projecto vai permitir a cada empresário ligado a
este programa ter acesso à aquisição de material de
construção a preço módico, um facto que não faz com

que o governo monopolize o mercado de material. José
Ferreira esclareceu que se prevê criarem três postos de
venda, no Norte, Centro e Sul do país, para que as
pessoas e empresários interessados em erguer casas
adquiram material a preço acessível.
Para apoiar a auto construção dirigida, serão vendidos
kits de habitação que vão de 13 mil dólares para
moradias que ocupam uma área de 80 metros
quadrados no meio rural e 20 mil dólares para as de 100
mil metros quadrados, através do programa "Nossa
Casa".

09.6.6 Contribuição para a
construção de um milhão de
casas
Jornal de Economia e Finanças 9 de Junho de 2009

Na opinião do arquitecto Luís Peixoto, a associação vai
participar na construção de mais de milhão de fogos
traçados pelo Governo indicando construtoras
nacionais com créditos aceitáveis para alcance do maior
desafio dos próximos quatro anos.
Porém, o cumprimento em tempo recorde passa, em
primeira instância, pela criação de condições jurídicolegal, assim corno a disponibilidade de logística ao nível
das exigências das obras, por ser urna empreitada
especial que tem desde logo de mobilizar toda a
sociedade.
Mobilização de forças
O arquitecto diz que e Imprescindível mobilizar toda a
indústria ligada à construção, formação de quadros no
ramo, ter disponíveis mecanismos jurídicos legais das
áreas onde serão construídas as casas.
A exequibilidade do desafio em tempo acordado, deve-se
ao facto de existirem actualmente inúmeras técnicas
que facilitam para que num espaço de pouco tempo
possam ser ergui das residências em sistema vertical e
horizontal dependendo da tipologia de residências
pretendidas.
"O projecto tem tudo para dar certo, o segredo será
mobilizar empresas com idoneidade reconhecida, o
resto acredito que vai ser conseguido em tempo
pretendido".
Volume de importação
Face à indisponibilidade de material no mercado local,
o arquitecto defende que seja aumentado o volume de
importação do material virado à construção.
Além disso, defende a criação de mecanismos para que
todo o material da construção civil não fique durante
largos meses no Porto de Luanda, conforme acontece
actualmente.
Luís Peixoto acrescentou que, tendo em conta à actual

crise financeira mundial, muitos países vão participar na
venda de material de construção a Angola.
"Haverão muitos países que estarão ver este desafio
como uma oportunidade de poderem tirar vantagens e
quando assim, penso que os problemas serão
solucionados", disse.
O arquitecto angolano frisou que logo que o Governo
consiga cumprir com a construção de um milhão de
casas proporcionalmente vai se regulado o preço do
custo de casas no mercado interno.
A fonte justifica que a partir deste momento existirá
um equilíbrio entre a oferta e a procura de casas, o que
obrigará os imobiliários a baixarem o preço dos
imóveis.
A Associação de Empreiteiros e construção civil
(Aeccopa) foi fundada em 1998 e conta com uma
filiação de 130 empresas de construção civil.

09.6.7 Projecto "Angola Jovem"
com 34 casas concluídas
Jornal de Angola 10 de Junho de 2009

A 34 casas sociais, das 70 do projecto "Angola Jovem",
na cidade do Sumbe, Kwanza-Sul, falta apenas instalar
os sistemas de água canalizada e de electricidade para
estarem concluídas prontas a habitar, disse, ontem, o
encarregado de obras da empresa construtora.
o mesmo informado r acrescentou que as casas são
entregues, dentro de 120 dias, à direcção provincial do
Kwanza Sul do Ministério da Juventude e Desportos.
"Temos j á em carteira a construção de uma escola,
centro de saúde e esquadra policial para dar uma maior
dignidade aos futuros beneficiários", disse.
O director provincial da Juventude e Desportos,
Manuel Rosa da Silva, que visitou o empreendimento,
mostrou-se satisfeito, revelando que o Governo vai
construir no local um campo de futebol, centros
comerciais e locais de diversão.

09.6.8 Famílias de mais baixos
rendimentos têm prioridade na
obtenção de casas

Baptista reconheceu, que a falta de casa própria,
sobretudo para os jovens que queiram constituir
família, tem sido a maior inquietação das populações
locais.
O governador considerou necessário adoptar planos
directores, de ordenamento do território e a construção
de casas de baixo custo, de c forma a facilitar o acesso à
habitação à população. "No quadro da implementação
do programa de urbanismo e habitação, os projectos do
Governo do Uíje estão centrados no melhoramento da
qualidade de vida das populações urbanas e rurais, com
maior prioridade para os grupos mais vulneráveis e de
baixo rendimento ", disse.
Mawete João Baptista valorizou a realização da
conferência provincial, sobre a habitação, como passo
importante na materialização dos objectivos do
Governo da província, que passam por desenvolver um
programa de urbanização, para a promoção
habitacional, envolvendo tecnologias e materiais de
construção, bem como os mecanismos, para o seu
financiamento.
O governador referiu-se, ainda, à necessidade de se
prestar maior atenção às características geofísicas e
climáticas da região, de modo a facilitar a busca de
soluções para os problemas ligados à construção de
infra-estruturas e habitações, reduzindo assim os
encargos e facilitando a sua harmoniosa integração no
ambiente circundante.
Condenada a prática ilegal de venda e trespasse de casas
O governante condenou a prática de venda, trespasse,
ocupação ilegal de terrenos e construção desordenada e
clandestina, considerando-os factores que reflectem
ignorância do processo normal de aquisição de terrenos
e da urbanização pensada e devidamente estruturada.
"A política de gestão dos solos deve constituir motivo
de realce, de modo a garantir maior eficácia no
combate ao comportamento de certos indivíduos que
primam pela venda, trespasse, ocupação ilegal de
terrenos e a construção desordenada e clandestina,
factores que demonstram uma certa ignorância ao
processo normal de aquisição de terrenos na
urbanização pensada e devidamente estruturada",
frisou.

O governador provincial do Uíje, Mawete João Baptista
disse, que durante o processo de implementação dos
projectos de construção e I concessão de fogos
habitacionais na província, as famílias de baixo
rendimento e os grupos mais vulneráveis vão merecer
prioridade.

No encerramento, o vice-governador provincial para a
organização e serviços técnicos, Nazário Bomba,
defendeu, que a solução do problema habitacional dos
angolanos exige, o engajamento, responsabilidade e
lealdade de todos. "Para se resolver este problema, que
aflige "uma parte considerável da população, é
necessário o engajamento, o contributo e a lealdade de
todas as forças vivas danação, sobretudo daqueles que
vão estar envolvidos directamente na construção das
mesmas", sublinhou.

Ao discursar na sessão de abertura da conferência
provincial, sobre a habitação, terça-feira, Mawete João

Organizada em três painéis temáticos, a conferência
serviu para abordagem do Programa Nacional de

Jornal de Angola 11 de Junho de 2009

Urbanismo e. Habitação para o período 2009/2012,
nomeadamente, aperfeiçoamento do sistema de
fabricação do adobe e inovações tecnológicas,
mecanismos de financiamento à habitação e o papel da
banca no processo habitacional.
Participaram no encontro 185 conferencistas, entre
membros do Governo, administradores municipais e
comunais; autoridades tradicionais e entidades
eclesiásticas.

09.6.9 A requalificação de Luanda
Novo Jornal 19 de Junho de 2009

Esta semana a situação em Luanda esteve em debate no
Parlamento. A motivação foi a interpelação do governo
provincial pela bancada do maior partido da oposição, a
UNITA, a respeito dos recentes despejos na ilha de
Luanda e na Corimba. Mas, compreensivelmente,
acabou por ser abordada a situação na capital em geral.
Como lembrou a governadora provincial, Francisca do
Espírito Santo, Luanda acolheu milhões de angolanos
fugidos do resto do país por causa da guerra. Como a
cidade não estava preparada para tal afluxo, a
esmagadora maioria das pessoas instalou-se em locais
sem quaisquer condições de habitabilidade.
Em sete anos de paz, era objectivamente impossível
resolver a totalidade de problemas criados durante o
conflito militar. Hoje, a situação de Luanda é, vou dizêlo, calamitosa. Desde a independência, a população
aumentou de 500 mil pessoas para um pouco menos de
nove milhões. Isso mesmo, nove milhões. O número é
assustador. Mais assustador o mesmo se torna, se não
esquecermos que as infra-estruturas não cresceram a
esse ritmo, antes pelo contrário.
De 1980 ao ano 2000, a área da: cidade passou de 165
para 485 quilómetros quadrados. Dessa área, apenas 30
por cento, aproximadamente, possui saneamento
básico e redes de água e energia. Esse sistema, além da
falta de manutenção, está tecnicamente ultrapassado. O
chamado casco urbano devidamente consolidado é uma
última parte da cidade, o resto é um grande musseque.
Quem chega à cidade de avião sabe do que estou a
falar.
As autoridades estão a fazer o melhor que podem. Está
em preparação um plano director, que deverá ficar
pronto dentro de dois a três anos. Enquanto isso, o
plano director do sistema de saneamento básico está
concluído. Vários projectos de requalificação estão em
curso ou serão iniciados em breve em diferentes áreas
da cidade. Os despejos são um reflexo de toda essa
situação. Se quiser realmente mudar a cidade, terão
necessariamente de prosseguir.
Outras cidades, em diferentes épocas e lugares, tiveram
de passar por processos idênticos. Por isso, discordo
radicalmente da condenação abstracta e generalizada

dos despejos que as autoridades estão a ser obrigadas a
realizar. Também não posso partilhar da tentativa de
recorrer a uma caricatura do conceito de luta de classes
para atacar politicamente o Governo por causa dessas
medidas. Há muito que superei a grotesca visão de que
todos os ricos são criminosos e todos os pobres,
honestos. Como em todo o lado, nos musseques também
há gente desonesta, oportunista, vigarista e que vive de
várias formas de exploração dos demais, como o aluguer
de cubatas, a venda de água, as puxadas de energia ou da
televisão e outras.
O que se deve exigir é que os despejos sejam
justificados e realizados de maneira organizada, de
maneira a causar o mínimo de constrangimentos possíveis
aos cidadãos. O diálogo com as populações visadas é,
obviamente, aconselhável Mas isso não deve paralisar a
acção governativa e muito menos implica a tolerância
com actos criminosos, como invasões organizadas de
terrenos demarcados, infiltração nos grupos de pessoas
levadas para áreas de realojamento ou negociatas com as
casas disponibilizadas pelo Governo.
A busca de soluções para a situação em que se encontra
Luanda é da responsabilidade de todos. O Governo,
além de uma estratégia clara e assente em prioridades
socialmente correctas e justas, tem de ter firmeza e
manter o rumo. Os políticos em geral só farão bem se
não caírem na demagogia e no populismo e muito
menos na tentação de politizarem e partidarizarem esse
assunto.
Aos jornalistas e outros fazedores de opinião, atrevo-me a
pedir seriedade, objectividade e sentido de
responsabilidade social Quanto a certos activistas,
perguntem aos seus patrocinadores internacionais como é
que foi feita a urbanização de cidades como Londres,
Paris e outras.
Não tenhamos dúvidas: a requalificação de Luanda
implica medidas profundas, estruturais, incómodas e
muitas vezes dolorosas. Mas isso tem de ser feito.

09.6.10 Cidadãos vendem casas e
voltam a construir em zonas de
risco
Semanário Factual 12 a 19 de Junho de 2009

Os antigos moradores da Boavista, transferidos para a
zona do Zango, município de Viana, a sul de Luanda,
estão a vender as casas atribuídas e voltaram a construir
em zonas de risco. A denúncia é dos vizinhos que
consideram o acto de puro oportunismo.
A administração da Ingombota já tem conhecimento e
promete tomar medidas. No local, os poucos espaços
deixados pelos antigos moradores da Boavista,
transferidos em 2007, estão a ser novamente ocupados.
"Essas residências estão a ser construídas pelas mesmas
pessoas que venderam as casas no Zango", fez saber

um cidadão a par do assunto.
Entretanto, os residentes e que aguardam pelo
realojamento apelam às autoridades para que travem a
nova onda de construções no local.
Estes cidadãos fazem parte de um conjunto de 32
pessoas transferidas da Boavista, zona considerada de
risco, para o Zango.
Movidos por esta má conduta, muitos cidadãos
conseguiram duas, três e quatros casas, em prejuízo do
Governo, que julgava lidar com gente honesta e
patriota.

09.6.11 Governo lança projecto de
apoio à construção dirigida em
Setembro
O Independente 20 de Junho de 2009

O Governo angolano vai lançar em Setembro deste ano
(2009) um projecto de apoio à construção dirigida de
residências, no quadro do Programa Nacional de
Urbanismo e Habitação, em curso no país, assegurou o
vice-ministro das Finanças, Manuel da Cruz Neto.
Trata-se do Programa "A Nossa Casa", iniciativa que
vai permitir a construção de 600 mil habitações em
todo o país, dentro do programa de edificação de um
milhão de casas, em quatro anos.
O preço para a aquisição do kit de auto-construção
dirigida vai variar de 20 a 22 mil dólares norteamericanos. As casas modelo do projecto terão 100 a
120 metros quadrados.
Segundo afirmou, para o arranque do programa, que
representa mais de 50 por cento do total das casas
planificadas para os próximos quatro anos, está prevista
a construção de 400 residências, numa primeira fase,
em Luanda, "número que vai permitir avaliar o índice
de aceitação no mercado".
Quanto aos critérios de acesso às habitações, disse
ainda não estarem definidos, mas espera que a
Comissão Nacional de Urbanismo e Habitação se
pronuncie a respeito antes do início do projecto.
Apesar de ainda não estarem em discussão os critérios
de acesso, o vice-ministro assegurou que os mesmos
terão urna ligação com a aquisição, de forma legal, de
terrenos por parte dos cidadãos.
"Obtendo legalmente o terreno no qual a construção
será edificada, o cidadão terá meio caminho andado
para candidatar-se à aquisição do kit de construção por
via de fundos próprios ou de mecanismos de
subvenção do crédito cedido pelo Fundo de Fomento
Habitacional", esclareceu o vice-ministro.

09.6.12 Atribuição de casas aos
jovens é transparente
Jornal de Angola 22 de Junho de 2009

Jornal de Angola - O projecto de habitação para a
juventude é dirigido a pessoas que em muitos casos não
trabalham. Como justifica esta decisão do Governo?
Yaba Alberto - Uma coisa não tem nada a ver com a
outra. Os direitos devem ser sustentados. Os direitos
têm que se fundamentar em alguma coisa. O acesso
habitacional tem que se fundar numa garantia que é o
salário regular, para que o beneficiário possa pagar a casa
nos prazos estipulados.
JA – Então as casas são só para jovens com emprego
certo?
YA – Não! Este projecto é para a generalidade dos
jovens angolanos, desde que tenham as condições
consignadas no regulamento. Tudo tem que ser na base
do princípio da legalidade. Quem não tem os requisitos
exigidos não tem acesso às casas, porque não vai ter
como pagar.
JA – Os jovens que dependem da venda ambulante ou
trabalham no campo podem concorrer a uma casa?
YA - Não se pode ver a questão de forma isolada. O
Governo tem o projecto de construção de um milhão
de casas e há várias modalidades para atingirmos essas
metas, através da construção dirigida. O Governo está a
garantir reservas fundiárias em todas as províncias e é a
partir daí que os jovens vão adquirir terrenos para
construir uma habitação à sua medida. O que estamos a
fazer nos bairros sociais da juventude, é mobilizar as
empresas bancárias no sentido de concederem créditos
aos jovens. Depois de começarmos a execução do
projecto, várias empresas privadas nos têm procurado
para construir casas. Apesar de serem habitações de
média renda, cujo preço é mais elevado, são adquiridas
a crédito bonificado por um período longo de 15 a
20anos.
Preço ronda os 40 mil dólares
JA- O regulamento diz que os jovens que aderirem ao
projecto vão ter de pagar de entrada dez a vinte por
cento do custo total do imóvel. Qual é o preço de cada
casa?
YA – O regulamento é um conjunto de normas
jurídicas e tem um carácter abstracto e geral. O preço é
um elemento concreto da casa concreta que o jovem
vai adquirir, logo não é possível estabelecermos o preço
de uma casa concreta. Mas o valor das casas
económicas ronda os quarenta mil dólares, valor que
corre o risco de aumentar devido à inflação. Dada a
crise económica, os preços no mercado estão a aumentar
e as construtoras e os empreiteiros compram o material a
preços mais elevados. Mas o preço unificado que o
Governo estipulou é de quarenta mil dólares.
JA - Caso os preços venham a subir, tem a certeza que
os jovens vão conseguir aderir ao projecto?
YA – As casas valem mais de quarenta mil dólares e o
Governo já está a subvencioná-las. Os jovens estão em

condições de pagar, porque não o vão fazer em "cash"
como tem sido hábito no nosso mercado. Vão pagar
em prestações e a longo prazo, porque 15 ou 20 anos
não é pouco tempo. OS Jovens candidatos a uma casa
precisam de ter um emprego remunerável que dê
garantias ao banco de que vão poder pagar os valores
emprestados. E bem provável que no início os jovens
tenham de superar barreiras no acesso ao crédito e é
normal que isso aconteça. Mas com o andar do tempo,
será o contrário. Os bancos vão andar atrás dos jovens
para lhes concederem crédito processo começa no
Bengo
JA – Já foi publicado o regulamento de acesso à
habitação para a juventude. Para quando as inscrições
para aquisição das coisas?
YA - Conforme temos vindo a divulgar, as inscrições
vão ser faseadas. Nós estamos a construir casas em
todo o país e o estado das obras difere de província
para província. Há medida em que as casas vão ficando
prontas, nós vamos abrir o concurso. Em cada
província vai ser criado um júri que vai monitorar o
concurso para que o projecto seja transparente.
Brevemente, vai ser estabelecido um calendário da
primeira inscrição por província. Possivelmente o
concurso vai ser aberto no próximo mês, na província
do Bengo, onde o processo está mais avançado. Todos
os concorrentes vão ser submetidos a um sorteio e
convidados a acompanhar o processo para que haja
transparência.
JA – Depois do sorteio quanto tempo o concorrente
tem de esperar para adquirir a sua casa?
YA – Nós queremos que a abertura das inscrições
coincida com o fim das obras para que não passe muito
tempo e o proprietário possa entrada da sua casa.
JA - Essas casas vão ser construídas somente nas zonas
urbanas ou perspectivam actuar também nas zonas
rurais?
YA – É nosso propósito descentralizar a construção
das casas. Mas há muitas dificuldades, porque construir
nas zonas urbanas não é a mesma coisa que nas rurais.
Outro problema tem a ver com os preços. E mais
barato construir no Sumbe do que na Gabela, porque
os empreiteiros têm que fazer longas distâncias para
transportar o material. Apesar das dificuldades estamos
a construir casas na Gabela. Na província do Cunene
vamos ter casas em Ondjiva e no município de
Ombandja. No Zaire em Mbanza Congo, Soyo e
Nzeto. Isso porque queremos descentralizar, a todo
custo, a construção de casas.
JA – Para quando a construção das casas em Luanda?
YA – Tendo em conta a sua especificidade, Luanda tem
um tratamento especial. Mas mesmo assim, temos tido
dificuldades para encontrar terrenos onde vão ser
erguidas as casas económicas. Onde encontramos
terrenos do Estado, eles estão ocupados e os populares
não querem sair. Mas importa aqui referir que Luanda é
onde estamos a encontrar empresas que oferecem casas
de média renda. Pelo menos 400 casas foram oferecidas

por uma empresa, mas o que nos interessa mais são as
casas económicas.
JA – Quais as empresas que estão a trabalhar neste
projecto?
YA – A Emproe e a Edfel.
JA -Têm encontrado dificuldades na execução do
projecto?
YA – Num país como o nosso, que acabou de sair de
uma guerra e onde tudo é importado, é normal que haja
dificuldades. Mas é nossa intenção abrir as inscrições
mal as casas ficam concluídas.
Transparência garantida
JA – Vai haver transparência neste projecto?
YA – Não há outra solução. A distribuição não será de
forma discricionária, vai ser de forma aleatória, através
de um concurso público. E importante informar os
jovens que depois de terminadas as obras e as inscrições,
vai ser aberto o concurso. Seguidamente, há a celebração
de contrato para que o jovem entre na
titularidade real da casa. Os jovens podem ficar
descansados, na execução do projecto não há falsificação,
porque as fichas vão ser codificadas. Esta distribuição é
uma incumbência do Governo e todos os actos em falso
devem ser denunciados às autoridades
competentes.
JA – A que bancos os jovens devem dirigir-se para
solicitar o empréstimo?
YA – Neste processo das casas sociais, somente ao
Banco de Poupança e Crédito (BPC), porque é o
parceiro do Governo. Os jovens não devem dirigir-se a
outros bancos para financiar o projecto de casas sociais.
JA – Há terrenos em que aparecem casas precárias
construídas durante a noite?
YA – Essa é uma questão que preocupa o Governo.
Muitas vezes os terrenos já nos estão cedidos com
documentos passados pelo Governo Provincial, mas
são ocupados de forma anárquica por pessoas que
depois nos exigem valores exorbitante para os
abandonar. Isto dificulta o trabalho das construtoras.
Apelamos aos jovens a não enveredarem por este
caminho porque é nocivo ao desenvolvimento do país.
Reivindiquem direitos que se fundamentem na Lei, não
na confusão…
JA – Qual o conselho que deixa à juventude sobre este
projecto?
YA – O primeiro conselho é que os jovens não devem
precipitar-se. Muitos estão a dizer que as inscrições já
começaram e que existem fichas falsificadas. Isso não
passa de uma mentira, porque a inscrição vai ser
pontual em cada província.
Da mesma forma que está a ser publicitado o
regulamento, o Governo vai publicitar a abertura das
inscrições e o nome de todos aqueles que forem
beneficiados. Os jornalistas e a própria juventude terão

a oportunidade de fiscalizar o nosso trabalho, para que
haja transparência na sua totalidade.

09.6.13 Casas para jovens
concluídas no Kuito
Jornal de Angola 23 de Junho de 2009

Na cidade do Kuito, trinta residências, para a juventude
foram concluídas no bairro Santo António, construí das
no âmbito do projecto "Construção de Bairros Sociais
da Juventude".
O projecto é uma acção empreendida pelo Ministério
da Juventude com o objectivo de fazer face ao
problema da falta de residências enfrentados pelos
jovens, assegurou, ontem, o director provincial da
Juventude e Desporto, Carlos da Silva.
Carlos Silvil referiu que está programada, no total, a
construção de cem residências, tendo em conta o
elevado número de jovens com famílias constituídas.
As residências são do tipo T-3 e comportam dois
quartos, uma sala, uma cozinha e um quarto de banho,
sendo que o pagamento, a crédito, vai até aos quinze
anos, num valor que se situa entre 30 a40 mil dólares,
respectivamente.
Disse que a Direcção Provincial da Juventude e
Desporto local prioriza os jovens funcionários de
empresas estatais e outras, com idade compreendida
entre os 20 e os 35 anos, tendo argumentado que esta
faixa etária tem maior dificuldade para adquirir
residências pessoais.
Carlos da Silva sublinhou que, para monitorar o
referido processo de aquisição de residência, será criado
um comité de avaliação de candidatura, coordenado
por um responsável do governo local.
A inserção social, económica, política e cultural da
juventude, no sentido de apresentar uma preparação
eficaz e enfrentar os desafios do futuro, assegurando a
continuidade do trabalho, é uma aposta contínua do
governo local, esclareceu Carlos da Silva. Referiu que a
oportunidade de formação, acesso ao emprego,
habitabilidade e a criação de condições para melhor
ocupação da juventude nos seus tempos livres através
da expansão do movimento associativo juvenil é um
processo permanente.

09.6.14 Milagres? Ninguém os faz!
Semanário Angolense 20 a 27 de Junho de 2009

A governadora de Luanda foi chamada ao Parlamento
para falar da gestão urbana.
Já era sem tempo. Mesmo nas condições do nosso
Parlamento, sempre é bom esse exercício de
fiscalização.

Nos últimos tempos passaram-se coisas graves no
relacionamento entre os munícipes e a autoridade
governativa de Luanda. Todos fomos apanhados de
surpresa com a brutalidade e com a insensibilidade da
administração das Ingombotas e do Governo Provincial
no caso dos despejos e demolições. Foi particularmente
chocante o caso particular daquela mãe que, com o filho
morto na cama, apelava a outras mulheres e mães,
nomeadamente a administradora e a governadora, que a
deixassem enterrar primeiro o filho antes do despejo.
Na semana passada ouvimos outros moradores do
mesmo município, envolvendo também a polícia da
Samba, queixarem-se de agentes policiais que lhes
batem à porta dia sim, dia não durante a madrugada. A
TV mostrou as casas destruídas e o lamento de uma
mamã de mais de 60 anos que dizia que só queria ser
angolana com direito a ter casa própria, ainda que de
chapas. "Se nós não entramos nos condomínios dos
ricos, porque é que os ricos têm de vir partir as nossas
casas?" - perguntava-se ela na LAC. O governo
provincial deveria levar isso até às últimas
consequências, saindo em defesa dos citadinos contra a
ilegalidade de agentes da policia ou de quem se faz
passar por isso.
Quando Francisca do Espírito Santo foi nomeada
certos círculos da sociedade luandense quiseram fazer
passar a ideia de que ela seria uma espécie de salvadora
da pátria. Em contraposição, fez-se passar a ideia de
que os seus antecessores tinham sido todos uns
incompetentes.
Escrevemos naquela altura que a própria
governadora deveria evitar alimentar ou sequer dar
ouvidos a quem defendesse tal tese. É que se por um
lado se estava a subir demasiado a fasquia, por outro se
estava a abrir o caminho para que o sucessor de
Francisca do Espírito Santo venha a fazer o mesmo
com ela porque, queira-se ou não, a maior parte dos
problemas de Luanda continuam como há cinco/seis
anos.
Outra corrente protagonizada sobretudo por
conhecidos círculos femininos luandenses quis dar a
entender que o facto de FES ser mulher levaria a um
relacionamento mais sensível, mais transparente, mais
acolhedor e mais um conjunto de coisas que se dizem
para sustentar, sem qualquer pejo, que o poder em
mãos femininas é um poder melhor. A realidade do
mundo já tinha mostrado que não é assim e agora
Luanda confirma o que qualquer pessoa sensata sabe.
Francisca do Espírito Santo, FES, não é melhor nem
pior que Aníbal Rocha, Simão Paulo ou Job Capapinha.
O que está em causa em Luanda não são as competências
individuais nem o sexo dos
governadores. E por mais que a nossa sociedade goste
de ser deselegante com quem termina o seu serviço
público, Luanda teve e tem hoje pessoas que
sinceramente tentaram dar o seu melhor. Sentimos que
estava a tentar fazer o seu melhor. São problemas que
vêm de longe e de soluções demoradas e transversais.

Luanda precisa de outra abordagem.
O governo de Luanda tem de ter a capacidade de
inventar um modo participativo dos cidadãos. Dar mais
poderes às comissões de bairro e de moradores. Os
problemas de Luanda são mais graves do que um
simples apontar de dedos, pintar prédios ou nomear
administradores. O conselho de concertação social
deve alargar-se aos municípios e comunas de modo a
que os munícipes possam contribuir mais na solução
dos problemas. Não se trata de meros exercícios de
show off.
Terão de ser mesmo encontros efectivos nos quais as
administrações se deverão comprometer a resolver os
problemas que afligem os munícipes ou em buscar
alternativas.
Aos poucos o caos se vai instalando, sobretudo ao nível
das obras públicas. Algumas obras ficam por concluir,
outras são realizadas durante longos e longos meses
criando transtornos desnecessários aos cidadãos e há
espalhado por toda a sociedade uma mentalidade de
deixa andar que relaciona os nossos hábitos alimentares
e de compra à imundice das praças.
Luanda não tem outro caminho. Tem de haver mais
comunicação com os cidadãos. Mais envolvimento nos
problemas e mais autoridade. Luanda tem uma gritante
falta de autoridade e não vale a pena pensar que há uma
poderosa Francisca que vai desatar a bater nas pessoas
ou a prender os empreiteiros que não terminam as
obras. Têm de ser as administrações a encontrar formas
de denúncia e de pressão sobre incumpridores e sobre
os que teimam em ter uma mentalidade do passado.
Isso inclui a questão das demolições e desalojamentos.
Na maior parte dos casos o governo tem razão para
realizar tais acções, mas o modo musculado, sem
diálogo, sem a participação do próprio cidadão, deita
tudo a perder.
Nenhum governador, seja ele quem for, tenha o sexo
que tiver, conseguirá resolver os problemas de Luanda
se não envolver verdadeiramente os cidadãos. Reuniões
pequenas, juntando comunidades que sofram de um
mesmo problema. Nada de reuniões alargadas e
improdutivas. Responsabilização e, sobretudo,
autoridade sobre os administradores que neste
momento (pelo menos dois ou três casos) são
autênticos jogadores que marcam auto-golos contra o
governo provincial. Deveriam ser rapidamente
exonerados porque o seu comportamento afasta o
munícipe de qualquer esforço para colaborar. Sem isso
temos dúvidas que Luanda seja viável.

09.6.15 Obras do bairro social da
juventude contemplam várias
infra-estruturas
Jornal de Angola 29 de Junho de 2009

Ao todo, vão ser construí das, dentro de seis meses, em
Malanje 92 casas, no âmbito do projecto Angola Jovem,
que está a ser desenvolvido pelo Ministério da Juventude
e Desportos.
As casas, cada uma delas com três quartos, duas salas, e
cozinha, estão orçadas em mais de 300 milhões de
dólares.
O vice-ministro da Juventude, que, na sexta-feira,
procedeu ao lançamento da primeira pedra para a
construção do bairro, referiu que as casas fazem parte
de um projecto social do Governo, que visa responder
as necessidades habitacionais da juventude.
Yaba Laberto mostrou-se satisfeito com o projecto,
"tendo em conta as várias inquietações que a juventude
tem vindo a apresentar".
O vice-ministro da Juventude recomendou aos líderes
das organizações juvenis, empreiteiros, empresas
fiscalizadoras e ao governo provincial que "redobrem
esforços com ideias construtivas que contribuam para a
conclusão das obras, em tempo preconizado".
O espaço, onde estão a ser construídas as casas sociais
para a juventude, vai ser contemplado com construir
outras infra-estruturas, como espaços verdes, recintos
multiuso, campo de futebol onze, bancos, esquadra
policial e centro cultural.
O projecto contempla, também, a construção de
subestações de abastecimento de energia e água, parque
infantil, posto médico, escolas do I e II níveis e bombas
de combustível.

JULHO 2009
09.7.1 250 Casas sociais serão
construídas em Porto Amboim
Novo Jornal 3 De Julho 2009

O MUNICÍPIO DE Porto Amboim vai ser o primeiro
na província do Kwanza-Sul a beneficiar das primeiras
casas a serem construídas de raiz no âmbito do
projecto do governo central que visa a construção de
um milhão de fogos habitacionais em todo o país.
Duzentos e cinquenta é o número de residências
projectadas para a localidade de Ngola Lombo, a norte
da cidade, junto da estrada nacional nº 100 que liga
Luanda a Porto Amboim, Sumbe, Lobito e Benguela.
A empreiteira Ondjwo Salo (casa e trabalho em língua
umbundu) está em carregue da execução das obras os
jovens inseridos no referido projecto mostram-se
satisfeitos pelo simples facto de, além de aprenderem
mais uma profissão, contribuírem para o processo de
reconstrução nacional.
Nós estivemos na formação desde Fevereiro e até aqui
continuamos l aprender ainda mais. Aprendemos como
manusear as máquinas hidráulicas para fabrico de
blocos e isso deixa-nos bastante satisfeitos, uma vez
que estamos a trabalhar para o bem do nosso país e de
nós mesmos", afirma um dos formandos.

nós, como parceiros sociais, não poderíamos ser
meramente observadores e tomámos iniciativas de
procurar uma tecnologia que se compatibilizasse com as
condições objectivas da maioria do nosso povo. Esta casa
não é exclusiva. Esta casa tem aplicações noutros países.
Estes materiais estão estudados laboratorialmente",
afirmou.
Severino não anunciou o montante a despender no
projecto que visa construir 250 casas sociais na localidade
de Ngola Lombo, no Município de Porto
Amboim.

09.7.2 Construção dirigida não é
para pobres
Agora 4 de Julho de 2009

O programa denominado "Nossa Casa" vai ser lançado
em Setembro próximo para apoiar as pessoas a
melhorar as condições de habitabilidade, no quadro do
plano nacional de urbanismo e habitação, em curso no
país e os números revelam que o projecto não será para
pessoas de baixa renda, se atendermos aos prazos de
pagamento.
A iniciativa vai permitir a construção de 600 mil
habitações em todo o país, no quadro da edificação de
um milhão de casas, em quatro anos.
O arranque da empreitada, que representa mais de 50%
do total das casas planificadas para os próximos quatro
anos, está previsto para Setembro próximo e a primeira
fase vai arrancar com a construção de 400 residências,
em Luanda, "número que vai permitir avaliar o índice
de aceitação no mercado e dos modelos das
residências".

Para Mário António Inácio, outro jovem envolvido no
projecto, o facto de participar no arranque de um
empreendimento desta natureza é dignificante e deixa-o
bastante satisfeito. "Estamos a verificar e tomar
contacto com uma tecnologia jamais vista entre nós e
isso enche-nos de orgulho. Acredito que em Angola
havemos de ter empregos suficientes que darão para
todos", frisou.

Os critérios de acesso às habitações, segundo o
ministro do Urbanismo e Habitação, José Ferreira,
serão na base de concurso.

O director do projecto, Alcides Flora, adiantou estarem
criadas condições técnicas, matérias e humanas para o
êxito do projecto, pelo que manifestou a sua disposição
em arrancar já com os trabalhos.

I público através da venda das cartilhas, mas o
programa poderá contemplar outros métodos, se
atendermos as conclusões da última reunião da
Comissão Nacional do Urbanismo e Habitação.

"Do nosso lado a disposição é de 100%. Estamos a dar
todo o nosso gás para que o projecto termine e a nossa
política de gestão garante a construção de pelo menos
20 mil fogos habitacionais por ano.

Apesar de ainda não estarem em discussão os critérios
de acesso, o governante garantiu que os mesmos terão
uma ligação com a aquisição, de forma legal, de terrenos
por parte dos cidadãos e contará com parceiros privados,
nomeadamente empresas brasileiras e israelitas.

Obviamente que isso estará sujeita um sistema de
fiscalização muito rigoroso para garantir esse nível de
construção e qualidade".
Em jeito de reforço, o presidente da Associação
Industrial de Angola, José Severino, que esteve na
cerimónia, disse que o tipo de casas a serem
construídas são de "um padrão e qualidade
reconhecidas" e apelou para a população colaborar. "O
Governo lançou este desafio de um milhão de casas e

Avançou, no entanto, que na primeira fase deverão ser
construídas 10 mil casas nas províncias do Bengo,
Luanda, Huíla e Namibe e as obras serão adjudicadas à
construtora brasileira Odebrecht.
O segundo, com a parceria do grupo israelita RL, prevê
a edificação em todo o país de 100 mil habitações e
deverá ser implementado nas províncias do Bengo,
Benguela, Namibe e Malanje.

O Governo para os próximos quatro anos prevê a
construção de um milhão de casas, visando oferecer
condições de habitabilidade condignas aos cidadãos,
mas as projecções indicam que com a crise financeira,
vai ser difícil concluir as obras no tempo preconizado e
mesmo que isto aconteça, não será para qualquer
cidadão.
Para facilitar o acesso ao programa, estão em circulação
duas cartilhas com "informações sobre como o cidadão
pode obter o terreno e como comprar uma casa pronta
ou no sistema de autoconstrução dirigida.
Espera-se pela aprovação, ainda este mês, de outras
cartilhas com informações sobre o registo predial e os
mecanismos de acesso dos imortais ao programa.

grupo iniciou o projecto na província do Huambo, por
ser a primeira a oferecer terrenos propícios para projectos
imobiliários.
Severino Lucas afirmou que o projecto não se confina
ao Huambo, outras províncias vão igualmente
beneficiar, numa altura em que os Governos
Provinciais estão a ser solicitados para cederem terrenos
urbanizados.
"O objectivo da empresa imobiliária Horizontes da Vila
Graça é ir para outras províncias. O que falta é os
Governos Provinciais cederem terrenos legalizados",
referiu, garantindo todas as condições técnicas,
materiais e humanas para arrancar com projectos desta
natureza.

09.7.3 “Horizontes da Vila Graças”
constrói bairro no Huambo

Quem pretender adquirir uma casa, deve contactar o
"stand" de vendas que está localizado no terreno do
empreendimento, que passa um contrato promessa
com o qual o interessado se vai dirigir a uma instituição
bancária para garantir o financiamento, se for
necessário.

Horizontes da Vila Graça" constrói bairro no Huambo
A província do Huambo tem, a partir deste mês, o
projecto habitacional "Horizontes da Vila Graça",
localizado na comuna de Belém, a sete quilómetros da
cidade capital.

Severino Lucas explica que o grupo Horizonte da Vila
Graça, enquanto titular do terreno no qual vai
construir, dá garantias aos bancos.

Jornal de Angola 7 De Julho de 2009

A imobiliária Horizontes da Vila Graça já lançou a casa
modelo e vai construir 306 habitações sociais, do tipo
T3, com uma área total de 300 metros quadrados. O
projecto criou 160 postos de trabalho.
Severino Lucas, administrador executivo do projecto,
disse que além das casas vão ser construídos
estabelecimentos comerciais, uma escola primária, um
posto médico e parque infantil.
Primeiro projecto do grupo levado a cabo na província
do Huambo, a "Horizontes da Vila Graça" tem
reservado um espaço para os bancos interessados em
abrir balcões no bairro.
Severino Lucas informou que o projecto está
enquadrado na preocupação do Governo, que visa
construir um milhão de fogos habitacionais no
quadriénio 2009/ 2012. "O projecto é dirigido
principalmente à juventude e funcionários públicos",
referiu.
A política do grupo, segundo Severino Lucas, é
construir casas para todos os estratos sociais, levando
sempre em conta a política definida pelo Governo.
Embora se trate de um projecto privado, o
administrador referiu que a empresa quis fazer parte do
grande desafio do Governo, que é de reduzir o défice
habitacional em Angola.
O projecto tem duas fases e a primeira arrancou no
mês passado, com a construção da casa social modelo.
O Administrador Severino Lucas informou que o

"Os bancos solicitam garantias, em função disso, o
cliente dever ter a casa ou espaço como garantia perante o
banco", explica.
As casas ainda não têm preços definitivos. Por isso, o
grupo está a analisar a junto do Governo provincial do
Huambo esta questão, no sentido de assumir a
componente relacionada com as infra-estruturas.
A segunda fase, vai incidir na construção de casas de
média renda, que terá início em finais do mês corrente,
na comuna do Cruzeiro, que está situada a 15
quilómetros da província do Huambo, com casas de
T4. Esta fase abarca um total de 200 casas, numa área
total de 600 metros quadros e 150 metros quadros de
área de construção.
A perspectiva é que até finais do ano e princípio de 20
1 O, a primeira fase esteja concluída, segundo garante a
construção Horizonte da Vila Graça e da empreiteira
Liango Comercial.
A previsão de entrega de uma moradia tem uma média
de 60 dias, depois de feito o contrato e a tranche inicial.
"O grande desafio é trabalhar para satisfazer as
necessidades dos clientes e ajudar o governo na tarefa
de reduzir o défice habitacional em Angola",
pontualizou.
O grupo Horizontes da Vila Graça é constituído por
empresários natos do bairro da Vila Graça, na periferia
da cidade do Huambo, o Consórcio Luso-Huambo e a
Provedora Investimento.

09.7.4 Bairro de Casas sociais no
Bom Jesus
Jornal de Angola 7 De Julho de 2009

Duas mil casas sociais começam a ser construídas a
partir de Dezembro na região de Bom Jesus, província
do Bengo, pela construtora Taminvest, para apoiar o
programa do Governo de erguer um milhão de fogos
até 2012.
O facto foi anunciado pelo arquitecto do projecto,
Gustavo Guimarães, adiantando tratar-se de um
projecto imobiliário turístico dividido em quatro
unidades diferentes, sendo duas para habitação e igual
número para serviços e recriação.
O arquitecto acrescentou que as habitações vão ser
dotadas de todas infra-estruturas de apoio para a sua
manutenção.
Gustavo Guimarães disse que, face ao programa do
Governo de construção de um milhão de casas, a
Taminvest quer colaborar com este projecto de
residências sociais, para beneficiar pessoas com poucos
recursos.
Além das casa
s sociais, a Taminvest vai erguer
residências de alta renda na mesma região, bem como
empreendimentos de prestação de serviços e recriação,
atendendo ser uma zona turística com vista para o rio
Kwanza.
Em 2008, o Chefe de Estado Angolano, José Eduardo
dos Santos, anunciou a construção de um milhão de
casas até 2012, para atenuar problema de habitação no
país.

O ministro afirmou que, dentro do pacote de
construção de um milhão de fogo em todo país, o
sector que dirige vai dar início, no próximo mês de
Setembro, à construção de casas nas províncias da
Huíla, Bengo, Huambo e Malanje.
José Ferreira sublinhou que, dentro de seis meses, o
referido processo vai se estender a mais quatro
províncias do país, sem, no entanto, enumerá-las. "Até
ao primeiro semestre de 2010, cobriremos todas as
províncias", assegurou.
O Mistério do Urbanismo e Habitação vai submeter à
aprovação na próxima reunião do Conselho de
Ministros a construção de 20 mil habitações em todo o
país, com prioridades para as províncias do KuandoKubango, Namibe, Uíje, Moxico, Zaire, Cabinda,
Lundas Norte e Sul.
José Ferreira anunciou ainda que o Ministério que
dirige vai lançar, no próximo mês de Agosto, o
programa "Nossa casa", que prevê a venda de kits para
a construção de habitação e, igualmente, a criação de
três entrepostos para a venda, a baixo custo, do
material de construção.
O ministro referiu que o sector está a trabalhar na
produção de cartilhas que permitam aos cidadãos saber
como ter acesso ao crédito para a compra da casa,
tendo acrescentado que as mesmas estão a ser
traduzidas nas línguas nacionais, para permitir que as
populações do meio rural possam ter acesso.
José Ferreira apelou aos governadores provinciais para
continuarem a realizar os planos directores de
urbanização, para permitir a realização das obras com
maior rapidez.

O plano de desenvolvimento de habitação social prevê
a participação das empresas imobiliárias, no âmbito das
parcerias público-privadas, e o estímulo e apoio da
constituição de cooperativas de habitação.

Por sua vez, o vice-ministro da Administração do
Território, Graciano Domingos, lembrou aos deputados
que o Governo criou, no ano passado, o
Fundo de Gestão Municipal, para resolver problemas
específicos que pudessem contribuir para a melhoria da
qualidade de vida das populações.

09.7.5 Programa de construção de
casas começa na localidade do
Zango

09.7.6 Mais "cubatas" para o Zango

Jornal de Angola 9 de Julho de 2009

Duas mil casas começam a ser erguidas a partir da
próxima semana, na comuna do Zango, em Luanda, no
âmbito do programa do Governo que prevê, para os
próximos quatro anos, a construção de um milhão de
fogos em todo território nacional, garantiu ontem o
ministro do Urbanismo e Habitação, José Ferreira.
José Ferreira, que falava num encontro com os
deputados da quarta comissão da Assembleia Nacional,
garantiu igualmente, até ao final deste mês, o início da
construção de 1.200 casas no município do Soyo,
província do Zaire.

Agora 11 de Julho de 2009

O ministro do Urbanismo e Habitação, José Ferreira,
revelou nesta semana a construção de duas mil casas,
no zango, em Viana.
O governante fez este pronunciamento durante um
encontro com s deputados da 4° comissão da Assembleia
Nacional, tendo garantido ainda para o final deste mês a
construção de mil e 200 casas na cidade o Soyo.
Frisou também que o seu ministério vai levar a cabo,
em Setembro, construção de casas nas províncias Huíla,
Bengo, Huambo e Malanje, processo que irá estender-se,
entro de 6 meses, a mais quatro provinciais do país.

O pelouro do Urbanismo e Habitação vai igualmente,
durante o lês de Agosto, executar o programa " Nossa
casa" que prevê a venda de kits" para a construção e a
Habitação e a criação de três entre posto para a venda a
baixo custo de matérias de construção José Ferreira
afirmou que o sector está a trabalhar na produção de
cartilhas para permitir os cidadãos o conhecimento de
como terem acesso ao crédito para a compra de
residência, traduzindo-as nas línguas nacionais.
Avançou também que o seu Ministério vai submeter à
provação, na próxima reunião do Conselho de
ministros, da construção de 20 mil casas em todo o
país, priorizando as províncias do Kuando-Kubango
Namibe, Uíje, Moxico, Zaire, Cabinda, Lundas Norte e
sul.
Por último, recordou aos governadores provinciais para
continuarem a efectuar os planos directores de
urbanização para permitir a realização das obras com
maior rapidez.

09.7.7 Governador defende mais
organização na execução do
programa habitacional
Jornal de Angola 15 de Julho de 2009

O governador da província do Zaire, Pedro Sebastião,
defende mais organização de todos os organismos
intervenientes no processo de desenvolvimento urbano
e habitacional, para garantir aos cidadãos uma
qualidade de vida compatível com as oportunidades
que o país oferece.
"É fundamental a nossa organização e estruturação
para que o Governo não esteja alheio das suas
responsabilidades, do seu papel orientador,
dinamizador, regulador e de dar prioridade à solução do
problema habitacional dos grupos mais vulneráveis,
criando as infra-estruturas básicas de saneamento, de
abastecimento de água e energia eléctrica, de vias de
acesso e de investimentos na saúde e educação", disse o
governador.
Pedro Sebastião falava durante a conferência provincial
sobre desenvolvimento urbano e habitacional, que
decorreu sob o lema "Habitação um desafio para
todos", com a participação de directores provinciais,
administradores municipais e membros da sociedade
civil.
Pedro Sebastião disse que, embora o problema
habitacional seja uma tarefa complexa em termos
humanos, logísticos, materiais e de mobilização de
recursos financeiros, é impossível, desde que exista
vontade, firmeza, capacidade, organização e
planeamento.
"A não tomada de medidas hoje vai criar sérios
problemas amanhã. O Governo assumiu um compro71

misso público que é a construção de um milhão de
fogos em quatro anos. E uma tarefa ambiciosa, mas, tal
como no passado fomos capazes de vencer complexas
batalhas, também agora vamos ser capazes de vencer",
referiu.
Pedro Sebastião notou que as cidades da província do
Zaire são pequenas, mas têm, nos últimos tempos,
registado um crescimento desordenado com a chegada
de novos habitantes.
"Este crescimento não tem sido acompanhado de
medidas organizativas no domínio de planos director e
de ordenamento do território, no sentido de estancar as
construções anárquicas e clandestinas, numa autêntica
demonstração de desrespeito do interesse público", disse
o governador do Zaire.

09.7.8 Empresas empenhadas na
realização do sonho da casa
própria
Angolense 11 a 18 de Julho de 2009

O município do Sumbe beneficiou o ano passado de
um projecto do Ministério da Juventude e Desporto. O
mesmo consiste na construção de setenta residências
para jovens cujas obras foram adjudicada a construtora
RMP – construções e serviços. Cinquenta casas já estão
concluídas nos municípios do Porto Aboim, Gabela e
Waco Kungo. Projectos semelhantes decorrem noutros
pontos da província Segundo fonte da Direcção
Provincial da Juventude e Desporto, as residências serão
atribuídas aos jovens com idades compreendidas entre os
vinte e cinco a trinta e cinco anos, àqueles que não
possuem casa própria e uma actividade remunerada.
A condição para atribuição das casas é de cinquenta por
cento para casais e dez por cento para jovens solteiros,
pois os beneficiários devem ter ocupação socialmente
útil para que no acto do pagamento das mesmas não
haja qualquer embaraço.
O valor global do pagamento de cada uma das casas é
de trinta mil dólares, que deve ser pago num prazo de
vinte anos.
Lideres das associações juvenis consideram positiva a
conclusão das primeiras residências, e acham que o
governo deve fazer mais no sentido de concluir os
arruamentos e esgotos por forma as águas das chuvas não
danificarem as paredes e degradarem as residências.
Roberto Mendonça, patrão da RMP - construções e
serviço, encarregue das obras, disse que há muito trabalho
para ser feito na província. "Para além das obras que
estamos a concluir na cidade do Sumbe, temos outra
empreitada na vila do Waco Kungo, e vamos construir
vinte e duas residências também do tipo T3.
O nosso maior problema é a aquisição de inertes e

cimento, pois o Waco Kungo está situado numa zona
muito a esquerda das províncias onde tiramos o
material. Mas estamos certos de que isso não vai
condicionar o nosso trabalho", informou.
O responsável informou, por outro lado, que a sua
empresa vai dar emprego a sessenta jovens locais, entre
eles mestres e ajudantes de obras.
De acordo com a fonte que temos vindo a citar, no
Porto Aboim, serão construídas duzentas e cinquenta
casas na localidade de Ngola Lombo, na zona norte do
município situada a vinte e cinco quilómetros da
cidade, no âmbito da construção de fogos habitacionais
em todo o país, a mesma esta a cargo da empreiteira
OND]U SALO.
O projecto foi apresentado recentemente pelo
presidente da Associação das Industrias de Angola
(AIA), José Severino, que disse que as residências que
serão erguidas são de qualidade reconhecida e apelou a
população da localidade a darem o seu contributo para
a concretização do projecto.
"O governo lançou o desafio para a construção de um
milhão de casas, e nós como parceiros do governo não
poderíamos ser apenas observadores, tomamos a
iniciativa de procurar uma tecnologia que se
compatibilizasse com as condições objectivas da
maioria do nosso povo, os matérias que estão a ser
usados são estudados laboratorialmente e tem
aplicações noutros países, por isso, é que todos devem
apoiar por formas a alcançarmos os êxitos desejados",
apelou.

baixos.
"1finta mil dólares para pagar em vinte anos, é possível,
mas o maior problema será para aqueles que auferem
um salário de miséria, já que muitos de nós não trabalha
nas empresas estatais, e alguns patrões privados ainda
remuneram mal os seus trabalhadores, tendo que
sustentar a família, será um desafio", lamentou.
Lucas Bernardo, de 32 anos, mostrou-se satisfeito com a
conclusão das primeiras residências, na cidade do Sumbe.
Para ele o mais caricato é o facto das casas terem levado
muito tempo para a sua conclusão e
mesmo assim ainda faltam os armamentos e as redes
técnicas para oferecer dignidade aos moradores.

09.7.9 Construções anárquicas
prejudicam urbanização
Jornal de Angola 22 De Julho de 2009

O governador provincial do Bengo disse, ontem, no
município do Pango-Aluquém, que a "construção
anárquica tem causado muitos transtornos na
urbanização da província".
Jorge Inocêncio Dombolo apelou às autoridades
tradicionais que levem a mensagem à população para
"terminarem com as construções desordenadas".
"As obras anárquicas de várias edificações têm de
acabar é preciso que a população legalize, junto da
Administração, os terreno para que se possam entregar
as reservas reconhecidas pelo Estado", disse.

Para Aleides Flora, director-geral da ONDJUSALO
construções, a empresa que dirige tem todas as
condições criadas por formas a arrancar o projecto sem
mais parar.

O Governo, acrescentou, desse, Ja manter a
organização na cedência de terras para a autoconstrução
dirigi da, visando a melhoria da qualidade de vida dos
cidadãos.

E no município da Gabela, também decorrem obras
para construção de casas para a juventude, mais o
cenário é constrangedor porque os jovens estão de
costas viradas com administração do município pelo
facto da mesma ter escolhido uma zona que não é do
agrado da juventude. O mais caricato é que não há
colaboração com as autoridades locais.

O governador anunciou que, brevemente, a comuna do
Cazuangongo vai beneficiar de 20 casas para
funcionários públicos e técnicos da Saúde, professores
e quadros da administração.

Jovens questionam aquisição das residências
Para a juventude do Kwanza-Sul, as casas serão
atribuídas aquelas pessoas que já possuem residências,
pois, no acta de entrega os que recebem são sempre as
mesmas pessoas e aqueles que ocupam cargos de
destaque no governo e não aos jovens, que carecem de
casa.
Carlos Miranda, de 26 anos, que tem como ocupação a
docência, disse que o governo tem de melhorar o
salário dos funcionários por formas a que cada um
consiga sem dificuldades, pagar a sua casa, embora o
tempo estipulado para o pagamento das residências
oferece vantagens, mas os salários continuam ainda

O governador visitou a escola do ensino primário, o
jango comunitário, o posto de saúde, as sondas de
perfuração de água, o hospital municipal, o campo de
futebol e o local da reserva fundiária Jorge Dombolo
mostrou-se satisfeito com o andamento das do troço
rodoviário, de 45 quilómetros, que liga a comuna do
Úcua, no município do Dande, a município do PangoAluquém.
O município do Pango-Aluquém, 110 quilómetros a
Norte d Caxito, tem nove mil habitante: que se
dedicam, essencialmente, agricultura de subsistência.

09.7.11 Casas sociais da Juventude
ficam concluídas em Agosto

Jornal de Angola 24 De Julho de 2009

As obras de construção de 46 casas sociais, das 90
previstas para a juventude na província da Lunda-Sul,
terminam em Agosto próximo, garantiu ontem, em
Saurimo, o encarregado de obras, Sérgio Cunha.
As casas do bairro da juventude, ainda de acordo com
Sérgio Cunha, estão a ser construí das dentro dos
padrões de arquitectura moderna e são do tipo T3.
O projecto, acrescentou, engloba uma rede de esgotos
bem estruturada e a construção de um reservatório com
capacidade de 100 metros cúbicos de água para suprir
défices no abastecimento.
A obra garantiu emprego a muitos jovens locais, como
Jamba Munda e Martins Caumba, até então
desempregados. "Ganhámos o nosso primeiro
emprego, do qual resulta salário para sustentarmos as
nossas famílias, disseram.
Na primeira fase vão ser entregues 46 casas das 90
previstas.

09.7.10 Famílias vão beneficiar de
casas própria em Bula Atumba
O Independente 25 De Julho de 2009

Pelo menos 13 mil famílias vão beneficiar de casa
própria nas localidades de Bula Atumba e Quibaxe
(Dembos), na província do Bengo. A garantia vem do
governador provincial Jorge Inocêncio Dombolo, que
anunciou já para Agosto próximo o arranque das obras
a cargo das empresas LR e a Odebrecht.
Jorge Inocêncio Dombolo disse ao Independente que
está em curso a localização dos espaços para a
construção das moradias, em áreas mínimas de cem
metros quadrados, contando com as fontes de água e
de energia eléctrica mais próximas, tendo sido já
identificadas quatro reservas fundiárias.

para não construírem em zonas consideradas reservas
do Estado, por forma a permitirem o desenvolvimento
habitacional da região. António Luís lembrou que a
cedência de terrenos deve ser feita de acordo com o
projecto de urbanização elaborado pela administração
municipal.
Fez saber que em 2008 foram concluídos 22 projectos
sociais, dos 24 aprovados, faltando a inauguração da
residência protocolar e do centro de captação de água
no rio Loge.
No programa do governo local para 2009 consta a
execução de 29 projectos Sociais, no quadro do
programa de descentralização da gestão financeira
municipal, consubstanciado na construção e reabilitação
de mais escolas, postos de saúde, centros infantis, quadras
desportivas e zonas verdes, assim como a melhoria da
distribuição de água potável, energia eléctrica, saneamento
básico e terraplanagem das vias terciárias.
O município do Ambriz, com três comunas Tabi, Bela
Vista e Sede) possui uma população estimada em 13 mil
habitantes, maioritariamente agricultores e pescadores
artesanais.

09.7.12 Começou construção de
casas para jovens
Jornal de Angola 30 De Julho de 2009

Em Malanje, 93 habitações vão ser construídas num
espaço de 100 hectares onde está previsto nascer um
bairro residencial.
As obras têm a duração de seis meses e as casas
pertencem ao Projecto Angola Jovem, desenvolvido
pelo Ministério da Juventude e Desportos.
O custo total do programa em Malanje ultrapassa os
300 milhões de dólares e vai dar emprego a 300 jovens
entre profissionais e ajudantes.

No município de Bula Atumba as duas reservas
possuem áreas acima de 300 hectares cada. Nos
Dembos as duas áreas localizam-se na sede municipal Quibaxe sendo uma na zona do aeródromo e outra na
área da Banza Antiga.

O vice-ministro da Juventude, Yaba Alberto, que
procedeu ao lançamento da primeira pedra para a
construção do bairro social da juventude, referiu que as
casas vão responder às necessidades habitacionais dos
jovens.

Por outro lado, mais de 200 habitações sociais serão
construídas este ano no município do Ambriz, 127
quilómetros a Sudoeste da cidade de Caxito, no quadro
do Programa de Autoconstrução Dirigida, anunciou o
administrador local, António Luís.

Yaba Alberto disse que a concretização do projecto em
Malanje é importante, tendo em conta as várias
inquietações que a massa juvenil tem vindo a
apresentar, no capítulo habitacional e necessidade do
primeiro emprego.

O projecto habitacional inclui infra-estruturas básicas,
nomeadamente uma zona comercial, um centro de
saúde, escolas, mercado, campo de futebol e uma
unidade policial.

Yaba Alberto recomendou aos líderes das organizações
juvenis, empreiteiros, empresa fiscalizadoras e ao
Governo Provincial para redobrarem esforços e
apresentarem ideias construtivas que contribuam para a
conclusão das obras no prazo preconizado.

As autoridades administrativas advertem os munícipes

No espaço onde estão a ser erguidas as casas sociais

para a juventude, prevê-se a construção de outras infraestruturas como espaços verdes, pavilhões
gimnodesportivos, campo de futebol, bancos, uma
esquadra policial e um centro cultural.
O projecto contempla também a construção de uma
subestação de abastecimento de energia e águas potável
parque infantil, posto médico, escolas do I e II níveis,
casas comerciais e bombas de combustíveis.

09.7.13 Luanda tem planos para
construir casas
Jornal de Angola 31 De Julho de 2009

O Governo da Província de Luanda apresenta hoje, no
Centro de Convenções de Talatona, as reservas de
terrenos para construção de casas e as formas de
obtenção de lotes, para responder ao Programa
Nacional de Habitação.
A apresentação vai ser feita durante a Conferência
Provincial sobre Urbanismo e Habitação, que tem a
participação de membros de associações juvenis,
comissões de moradores, assembleias de condóminos,
agentes imobiliários, agentes de construção civil, ordens
e associações profissionais e estudantes universitários.
O vice-governador de Luanda para a área técnica,
Bento Soito, disse que durante a conferência, o
Governo Provincial vai transmitir informações sobre a
simplificação e modernização dos procedimentos para
aquisição de terrenos e construção de habitações. Os
agentes imobiliários e de construção civil vão poder
obter informações sobre as formas de relacionamento
com as administrações locais e com o
Governo Provincial de Luanda, no sentido de verem
materializadas as suas intenções. A conferência vai
abarcar três painéis. O primeiro vai abordar os "Planos
Estruturantes da Província de Luanda", o segundo vai
falar da "Requalificação Urbana e Novas Urbanizações"
e o terceiro vai tratar do "Programa de Habitação
Social".
Bento Soito sublinhou que a conferência tem como
propósito "fazer chegar aos cidadãos aquilo que o
Governo Provincial de Luanda tem no âmbito da
construção de um milhão de casas em todo o país" e
espera que "toda a sociedade civil possa fazer parte do
Programa de Habitação social".
A Conferência Provincial de Luanda enquadra-se na
estratégia de implementação do Programa Nacional de
Urbanismo e Habitação, que tem por meta a promoção
e construção de um milhão de casas nos próximos
quatro anos.
O objectivo dos organizadores é o de promover a
apresentação de planos, programas e projectos
urbanísticos e habitacionais, com destaque para a
habitação social e de média renda.

