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07.1.1 Confinados no mundo da 
podridão 
A Capital...13-01-07 
O número 13 é simbólico para a população da 
Boavista, bairro suburbano de Luanda. O mês de 
Fevereiro também. Foi no dia 13 de Fevereiro que se 
registou o primeiro caso da epidemia de cólera que 
ainda hoje fustiga os angolanos. Era apenas uma 
segunda-feira. Mesmo assim o azar assumiu a 
identidade da cólera, invadiu a casa de Francisco 
Fernandes e matou a sua sobrinha de nove anos de 
idade. A doença espalhou-se de imediato pelo bairro 
inteiro e, dele, para todo o país. 
 
Um ano depois Francisco e outros moradores da 
Boavista continuam assombrados pelo fantasma da 
cólera. Mostram-se preocupados com as obras a cargo 
da empresa Sonils, segundo os quais resultaram no 
bloqueio da vala de drenagem que antes desaguava no 
mar. Bastará, portanto, uma forte chuva para fazer a 
vala transbordar e transferir todos os detritos de que 
se 
reveste para o interior das casas dos 10 mil habitantes 
do bairro Boavista. Foi assim que em 2000 começou a 
epidemia de cólera. E disso que os desesperados 
moradores temem."Se chover forte, vamos ter um 
problema ainda pior que o do ano passado", alertou 
Francisco Fernandes, em casa de quem deu-se o 
primeiro caso e a  primeira morte por cólera. "No ano 
passado antes de tudo começar houve uma grande 
enchente, muitos de nós tiveram que abandonar as 
suas casas". E quem não abandonou pagou bem caro 
as consequências de tal decisão. 
 
A Sonils não parou com as obras. A empresa investiu 
22 milhões de dólares para o alargamento da sua 
ponte 
cais numa extensão de 400 metros. 
 
Porém, a medida que a empreitada avança, os 
moradores do subúrbio da Boavista ficam cada vez 
mais próximos da vala de drenagem repleta de água 
esverdeada e pestilenta. Naquele mar de podridão, 
dejectos humanos misturam-se com restos de comida. 
Crianças nuas e descalças correm inocentes à beira da 
vala, desconhecendo a dimensão do perigo que 
espreita. 
 
Cinco passos separam a vala da porta da residência de 
Maria Helena. Em 2006, esta jovem de 22 anos teve 
de 
abandonar o seu casebre inacabado, refugiando-se em 
casa de uma irmã na sequência das cheias. Escapou, 
assim, da fúria da cólera. Desta vez ela acredita que 
não 
terá a mesma sorte. Como os demais habitantes, ela 
disse consciente de uma dura realidade: "desta vez, o 
pior só não aconteceu por que não choveu", explicou. 
"Estamos a passar mal com essa vala e com esse 
cheiro 
a podre", completou. 
 
A moradora Maria Helena contou que dias existem, 
inclusive, em que os moradores ficam trancados em 

casa para fugir do mau cheiro que desaconselha, a 
quem não esteja ainda habituado, uma permanência 
de 
mais de dez minutos sob pena de se poder enfrentar 
violentas náuseas. "Temos medo que aconteça o 
mesmo que aconteceu no ano passado", alertou a 
jovem senhora. 
 
A VIDA CONTINUA 
Entre as obras da Sonils, o cheiro nauseabundo e a 
vala 
de drenagem o bairro da Boavista continua a ser o 
mesmo de sempre: um emaranhado de habitações 
precárias, onde seres humanos coabitam com o lixo 
que eles próprios produzem. Mantêm-se, também, os 
vestígios dos estragos que a cólera fez. Na zona do 
Caranguejo, a residência do casal Pedro e Lalá 
permanece fechada como se estivesse a contar a triste 
história passada por dentro daquelas quatro paredes. 
Todos os seis ocupantes acabaram por falecer, em 
Fevereiro de 2006, mortos pela cólera. 
 
"A água do mar que estão a tapar continua a nascer 
por 
baixo das nossas casas", queixou-se Bia Jaime, 
enquanto segurava o seu recém-nascido ao colo. "Eles 
estão a tapar tudo e nós é que sofremos", 
Alguma lição, o Governo parece ter aprendido, Ao 
menos os moradores da Boavista já podem respirar de 
alívio por deixarem de depender de lagoas, muitas 
delas 
contaminadas, para as necessidades quotidianas de 
água. 
 
O próprio Governo Provincial de Luanda (GPL) 
desistiu da distribuição de água potável através de 
camiões cisternas e optou pela construção de 13 
chafarizes 
ao largo e ao comprido do bairro. "Já não nos 
queixamos da água potável", comentou Maria Helena. 
"Temos água todos os dias". 
 
Foi preciso a cólera ceifar muitas dívidas para que as 
autoridades investissem na distribuição de água 
potável 
para os populares da Boavista. A água, desses 
chafarizes, 
é comercializada ao preço de 5 kwanzas. Paga-se 
esse valor para encher um alguidar, um balde de 25 
litros ou um tambor de 100 litros, 
 
"É apenas simbólico", comentou Mona Eduardo, 
identificado como estando ao serviço do coordenador 
do bairro, António Gama, ele que instituiu as 
cobranças." 
Mesmo assim estamos satisfeitos, antes 
passávamos mal com a água das cacimbas", atestou 
Alberto 
António, de 18 anos de idade. 
 
07.1.2 "E impossível avançar 
datas 
para a erradicação da cólera" 
A Capital...13-01-07 
Em Fevereiro a epidemia de cólera vai completar um 
ano. Este prolongamento aconteceu contra todas as 
expectativas do Governo ou era algo previsível e, ao 
mesmo tempo, inevitável? 
 
Tecnicamente, podemos dizer que era previsível. 
Chegamos à conclusão de que não havia capacidade 
técnica de dar água potável a toda a população porque 



existem bairros praticamente inacessíveis. Então, 
tecnicamente justificava-se. Só quando conseguirmos 
dar água potável para toda a população, aí sim vamos 
conseguir evitar a cólera. Agora, está claro que, 
socialmente, é preciso que a população saiba que deve 
ter cuidados mínimos de higiene. A água que eles 
utilizam, devem torná-la potável, fervendo ou 
utilizando as substâncias químicas que temos 
distribuído. Mas, até lá, é necessário algum tempo. 
Portanto, a força da cólera 
tem mais a ver com as dificuldades de saneamento do 
meio do que propriamente com as carências da rede 
hospitalar? 
 
E exactamente isso. Em relação à questão técnica, no 
sentido dos técnicos tratarem correctamente os 
doentes, podemos demonstrar com os dados que 
temos fornecidos que estamos bem. A taxa de 
mortalidade é muito baixa. Há muitos mais 
infectados, 
que são tratados e regressam saudáveis às suas casas, 
do que mortes. 
 
Qual é exactamente o quadro da epidemia pelo país? 
Continuamos com a preocupação nas províncias de 
Benguela, Huambo e Uíge e alguns casos que têm 
aparecido aqui em Luanda. Portanto, de uma maneira 
geral, a epidemia está bem controlada. Só que 
precisamos de a erradicar. Recordamos que partimos 
de um caso para termos hoje mais de 67 mil. . 
O desafio da erradicação é atingível a curto, médio ou 
a 
longo prazo? 
 
Temos duas vertentes. A primeira diz respeito à 
sensibilização da população. Contamos ter essa fase 
terminada quando conseguirmos sensibilizar toda a 
população angolana. A segunda abrange a distribuição 
de água potável. E o que digo: o sistema de 
abastecimento aos bairros é tão complicado que não é 
fácil resolver por esta via. Era bom que apostássemos 
mais no sentido da sensibilização para que as pessoas 
só bebam a água quando tiverem a certeza de que ela 
está tratada. 
 
Há, sabemos, alguns esforços nesse sentido. Estão a 
surtir o desejado efeito? 
 
Surtiram grandes efeitos. Foi graças a esse esforço que 
se reduziu a contaminação. Veja que tínhamos 600 
casos por dia em todo o país, no mês de Abril, e com 
isso baixamos rapidamente para 50 casos por dia e 
penso que ainda baixamos mais. O facto é que surtiu 
efeito graças à esse sistema. 
 
De qualquer modo, ainda não me disse qual o 
horizonte temporal para que a epidemia. seja 
erradicada? 
 
Diria que precisamos de erradicar, precisamos de 
fazer 
este esforço. Mas avançar datas não é possível. Isso 
depende também da evolução do comportamento da 
população face aos mínimos cuidados com a higiene 
individual e colectiva. Esse comportamento social é 
muito complicado. Portanto, assim não é possível 
avançar datas. 
 
A população colabora pouco, é isso que quer dizer? 
Há uma colaboração grande, mas se houvesse total já 
a 
teríamos erradicado. Isto é um processo, fica difícil 
dizermos onde há mais dificuldades. Mas, de uma 

maneira geral, posso dizer que o problema está na 
transmissão da mensagem. A mensagem não está a 
atingir correctamente a quem deveria consumi-la. E aí 
onde está a grande dificuldade. Precisamos de fazer 
correcções. Significa que nem todos ouvem rádio e os 
que ouvem não entendem. Precisamos de alguém na 
comunidade que oriente para o cumprimento daquilo 
que se diz nas rádios, televisão e jornais. E essa 
filosofia da transmissão de conhecimento e da 
informação que deve ser afinada. 
 
São apenas projectos ou isso começa já a ser 
implementado? 
 
Já começamos a implementar isso desde o dia 19 de 
Fevereiro, quando fomos ver o primeiro caso. 
Portanto, já implementamos localmente, 
provincialmente e, depois, espalhamos estas 
mensagens, estas técnicas, esses projectos por toda a 
nação. E por isso que hoje todas as províncias têm 
stock para a luta 
contra a cólera. Se ela voltar a aparecer, eles farão a 
cobertura. Há técnicos treinados, há equipas no 
terreno 
que podem ser movimentadas. Em relação a isso não 
temos problemas. 
 
Mantém-se o mesmo raciocínio relativamente ao uso 
da vacina para o combate contra essa epidemia? 
Tecnicamente, a OMS não recomenda. Quando se 
fala 
da vacina a questão não é só vacinar. Há que se ver e 
avaliar se entre 100 vacinados, por exemplo, quantos 
é 
que ficam imunizados. Quantos é que não se vão 
infectar uma vez expostos ao bacilo. Pode-se falar em 
desenvolvimento social quando temos a população a 
ser fustigada por uma doença que, em princípio, pode 
muito bem ser evitada? O desenvolvimento social 
existe. Hoje pode ver na rua que aumentou o número 
de carros e isso é, justamente, o desenvolvimento 
económico. Podemos ver que o nível de vida de muita 
gente aumentou. A pobreza de há cinco anos não é a 
mesma. Hoje os índices de pobreza estão a reduzir. 
 
Agora, não estão é a ser desenvolvidos com a 
velocidade que cada um necessita que fosse 
imprimida. 
Mas estão mesmo a ser desenvolvidos. 
 
07.1.3 Chuvas fortes causam 
mortes 
Folha8...20-01-07 
Cerca de dez pessoas morreram e uma está dada 
como 
desaparecida segundo um balanço provisório dos 
serviços nacionais de bombeiros relativamente à 
chuva 
torrencial que caiu no dia 17, sobre a cidade de 
Luanda. 
O porta-voz dos bombeiros, Faustino Sebastião, disse 
que as fortes chuvas provocaram ainda o 
desabamento 
de mais de 20 casas na zona de Benfica, no município 
da Samba. 
 
"Durante a nossa operação pudemos salvar cinco 
crianças, duas que se encontravam no interior de uma 
casa inundada e três no telhado", disse, acrescentando 
que muitos populares perderam todos os haveres. 
"Na altura em que caiu a chuva, muita gente 
encontrava-se nos locais de trabalho e só as crianças 



estavam em casa, pelo que muitos populares 
perderam 
todos os seus haveres", salientou. 
 
Os municípios da Samba, Cazenga, Ingombota, 
Sambizanga e Maianga foram os mais afectados, 
tendo 
registado o desabamento de várias casas. 
As chuvas também provocaram a destruição da ponte 
que ligava as comunas de Neves Bendinha ao Palanca, 
no município do Kilamba Kiaxi, a interdição da 5ª 
Avenida e de ruas da comuna do Ngola Kiluanje, no 
município do Cazenga, bem como a queda de várias 
árvores. 
 
O Governo Provincial de Luanda reuniu-se de 
emergência para delinear um plano de apoio aos 
sinistrados e reparação das zonas mais afectadas. 
Segundo o governador Job Kapapinha, o seu 
executivo 
tudo vai fazer para minimizar os efeitos nefastos das 
enxurradas. 
 
07.1.4 Administração da Samba 
apoia vítimas das Chuvas 
Angop...20-01-07 
A Administração Municipal da Samba começou hoje 
um processo de apoio aos familiares das vítimas 
mortais causados pela chuvas que se abateram em 
Luanda no dia 17 de Janeiro. 
 
Aos familiares foram distribuídos nesta primeira fase, 
ajudas financeiras, cujos montantes não foram 
revelados, a fim de cobrirem alguns gastos na 
realização das últimas cerimónias fúnebres, 
acontecidas 
hoje no cemitério da Camama. 
 
Consta do programa da administração, para a segunda 
fase a entrega de chapas de zinco, roupas usadas, 
colchões e outros bens de primeira necessidade, a 
todas 
os sinistrados. 
 
De acordo com o administrador municipal, Pedro 
Mayembe que coordena a comissão multi-sectorial 
para 
as calamidades naturais da Samba, naquela localidade 
os danos foram maiores porque as pessoas fizeram 
obras em zonas de "linha de água". 
 
A localidade é "fustigada" com enormes quantidades 
de 
água que escoam dos municípios do Kilamba Kiaxi, 
Maianga e da vala Senado da Câmara, lembrou. 
O município da Samba tem um saldo de dezanove 
mortes e 12 desaparecidos em consequências das 
últimas chuvas. 
 
A administração tem igualmente o registo do 
desabamento parcial do morro da Samba, corte da 
circulação rodoviária em alguns troços, residências 
submersas a nível do mar e outras em alto risco de 
desabamento. 
 
07.1.5 Mais de duzentos casos 
de 
cólera registados em Luanda 
Angop...23-01-07 
Duzentos casos de cólera, dos quais cinco óbitos, 
foram registados, de 01 a 22 deste mês, em Luanda, 

disse hoje à Angop a directora provincial de Saúde 
Pública, Isilda Neves. 
Acrescentou que com as últimas quedas 
fluviométricas, o número de pessoas infectadas pode 
crescer. 
Entretanto, o vice-ministro da Saúde, José Van-
Dúnem, assegurou hoje que para se fazer face a esta 
situação, as autoridades vão aumentar a oferta de água 
potável às populações residentes em zonas sinistradas 
pelas chuvas. 
 
Segundo o governante, que se mostrou consternado 
com o que aconteceu à várias famílias em Luanda e 
não 
só, devido as chuvas, houve desarticulação dos 
sistemas 
normais de oferta de serviços, por isso deve-se 
reforçar 
as medidas de saneamento básico do meio, para se 
evitarem doenças como diarreicas agudas, malária, 
entre outras. 
 
Entretanto, apela à população para o reforço das 
medidas de higiene pessoal e colectiva, bem como 
desinfectar a água para beber com cinco gotas de 
lixívia 
em cada litro. 
 
Acrescentou que membros da Comissão Nacional de 
Luta contra a Cólera visitaram, segunda-feira, os 
principais hospitais da capital e constataram não haver 
grande afluxo de pessoas acidentadas durante as 
chuvas. 
 
"A situação nos hospitais do Prenda e Josina Machel 
era bastante calma. Apenas foram registados três 
casos 
no Américo Boavida e um na pediatria", sublinhou. 
 
07.1.6 Sector de energia e águas 
cria modelo de gestão dos 
sistemas municipais 
Angop...23-01-07 
Um novo modelo de gestão dos sistemas de 
fornecimento de energia eléctrica e água nos 
municípios da província do Huambo será 
implementado ainda no decurso deste ano pela 
direcção provincial de energia e águas. 
 
De acordo com o director provincial da Energia e 
Águas, Adolfo Elias, o referido modelo vai funcionar, 
numa primeira fase, nos municípios de Longonjo, 
Ukuma e Tchinjenje. 
 
Em declarações à Angop, o responsável salientou que 
o 
projecto visa auto-sustentar os sistemas de energia e 
água dos referidos municípios. Para o efeito, serão 
criadas brigadas compostas por seis pessoas cada, para 
operarem e fazerem a manutenção dos sistemas. 
Segundo ele, das 37 comunas controladas na 
província 
do Huambo, 15 beneficiam de sistema de captação e 
tratamento de água canalizada, faltando outras 22 
localidades, desta região. 
Disse estar em curso a reabilitação do sistema de 
captação e tratamento de água canalizada nos 
municípios do Mungo, Bailundo e na comuna de 
Lunge (Bailundo), além da cidade do Huambo. 
Explicou estar previsto, para o biénio 2007/2008, o 
arranque das obras de reabilitação e construção dos 



sistemas de captação e tratamento de água nos 
municípios de Tchicala-Tcholohanga, Katchiungo, 
Londuimbali e na comuna de Alto-Hama 
(Londuimbali). 
 
 
07.1.7 Administrações 
municipais 
de Luanda recebem carros de 
sucção 
Angop...23-01-07 
Os municípios do Cazenga, Kilamba Kiaxi, Viana, 
Cacuaco e Samba foram hoje beneficiados com duas 
viaturas de sucção cada um, para permitir a realização 
de operações pontuais nas comunidades. 
Há duas semanas tinham sido contemplados já os 
municípios da Ingombota, Maianga, Rangel e 
Sambizanga. 
 
Os meios, entregues numa cerimónia presidida pelo 
governador da província de Luanda, Job Capapinha, 
serão utilizados na eliminação de charcos resultantes 
das enxurradas de segunda-feira, que alagou a maioria 
das artérias da capital, sobretudo, nas zonas 
periféricas. 
Paralelamente, as administrações municipais estão a 
ser 
dotadas de pás-carregadoras, moto-niveladoras e retro 
escavadoras, 
para trabalharem no arranjo das vias.. 
 
07.1.8 Autoridades receiam 
surgimento do surto de cólera na 
Boavista 
Angop...24-01-07 
As autoridades administrativas do município da 
Ingombota receiam o surgimento de um surto de 
cólera no bairro da Boavista, devido à existência de 
grandes quantidades de lixo arrastado pelas águas, 
como resultados das últimas chuvas registadas 
segunda-feira em Luanda. De acordo com a 
administradora municipal, Susana Augusto de Melo 
"Zani", os resíduos sólido, proveniente do maior 
mercado do país, Roque Santeiro, foram arrastados 
para o interior do bairro. 
 
Esta preocupação foi manifestada hoje durante um 
encontro de emergência com chefes de secção 
municipal de diversos sectores representados na 
circunscrição. Fase a situação, acrescentou a 
administradora, orientou-se aos responsáveis e 
técnicos 
municipais da saúde no sentido de recrutarem agentes 
sanitários, para a mobilização massiva da população 
sobre os cuidados de higiene a observarem contra as 
doenças. 
 
Susana de Melo apelou, por outro lado, a 
solidariedade 
institucional dos responsáveis dos vários organismos 
junto a administração municipal em prol das 
populações sinistradas pelas chuvas. 
Em 2006, um surto de cólera assolou o bairro da 
Boavista causando algumas mortes.. 
 
07.1.9 Dos Santos solidário com 
as vítimas da chuva 
Angop...25-01-07 
O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, 

manifestou, quarta-feira, profunda consternação 
perante os acontecimentos provocados pelas chuvas 
torrenciais que se abateram sobre a cidade de Luanda, 
em particular, e nas zonas centro, norte e leste do 
país. 
O estadista exprimiu a sua solidariedade, em Luanda, 
para com os familiares das vítimas desta catástrofe 
natural, concretamente àquelas que perderam os seus 
ente-queridos e que se encontram em situação difícil 
por terem ficado privadas dos seus abrigos e haveres. 
José Eduardo dos Santos orientou os órgãos centrais 
do Governo e o da província de Luanda para a 
tomada 
de medidas imediatas, bem como de médio e longo 
prazos, no sentido de socorrer e prestar assistência às 
vítimas, evitar o agravamento do impacto das actuais 
enxurradas e prevenir situações análogas no futuro. 
 
Neste sentido, o governante instruiu o Conselho 
Nacional de Protecção Civil a reunir-se de imediato, 
tendo para o efeito delegado poderes ao Ministro do 
Interior a fim de que o referido conselho elabore o 
Plano de Emergência e um Programa de 
Contingência. 
 
07.1.10 Comissão de Protecção 
Civil e GPL empenhados na 
aplicação do plano emergência 
Angop...25-01-07 
A Comissão Nacional de Protecção Civil (CNPC) e o 
Governo Provincial de Luanda (GPL) estão 
empenhados na celeridade da aplicação do plano de 
acção de emergência, visando a acomodação da 
população sinistrada pelas chuvas em centros de 
acolhimento nos municípios mais afectados. 
 
Em declarações quinta-feira à imprensa, no cemitério 
da Santa Ana, momentos após a deposição de uma 
coroa de flores em homenagem aos luandenses já 
falecidos, o governador de Luanda, Job Capapinha, 
disse que só depois da acomodação dos sinistrados 
nos 
centros de acolhimento será possível ter um quadro 
mais presente, para se identificar o que se passou, o 
número real de mortes e desaparecidos. 
 
Sem precisar o número real de vítimas mortais da 
tragédia, confirmou a descoberta, está manhã, de mais 
dois cadáveres, no município de Cacucao. 
 
De acordo com o governador, o 431º aniversário da 
fundação da cidade capital está a ser comemorado 
com 
um significado particular, por este ano ter coincidido 
com o momento das enxurradas que vitimaram 
muitos 
luandenses. 
 
Desta maneira, disse, homenageamos primeiro os que 
pereceram agora por ocasião das chuvas e só depois 
todos aqueles que por Luanda se bateram ao longo 
destes anos todos. 
A cerimónia contou com a presença de membros do 
Governo, deputados, oficial superior das Forças 
Armadas Angolana (FAA), Polícia Nacional e 
representantes de partidos políticos.. 
 
07.1.11 Mau estado da rede 
afecta 



qualidade de agua 
Jornal de Angola...28-01-07 
O director do Gabinete de Comunicação e Imagem 
da 
Empresa Pública de Água de Luanda (EPAL), Dilson 
Cunha, avançou que a água consumida em Luanda 
apresenta as qualidades exigidas pela Organização 
Mundial da Saúde, motivo pelo qual à empresa foi 
outorgada, em Dezembro último, um troféu 
relacionado com a “qualidade da água”, num evento 
realizado em Londres. 
 
“A água é analisada em laboratório, antes de ser 
distribuída ao público consumidor”, diz o 
interlocutor, 
para quem a produção da água cumpre com todos os 
requisitos, porque “a água sai bruta do rio e, até a 
saída 
da estação, apresenta-se com boa qualidade, 
chegando, 
às vezes, sem a devida qualidade às residências devido 
ao mau estado das condutas”. 
 
Segundo Dilson Cunha, a rede apresenta-se cansada 
por causa do tempo, facto que leva a EPAL a pedir 
aos 
populares a colocarem algumas gotas de lixívia ou 
ferver a água, antes de a consumir, mormente 
naquelas 
zonas que se encontram distantes das estações de 
tratamento de água. 
 
Como disse o director de Comunicação e Imagem, os 
populares que residem próximo das estações de 
tratamento não precisam ferver ou colocar lixívia na 
água porque o líquido ainda se apresenta conforme as 
exigências internacionais. Para evitar que as pessoas 
continuem a consumir água imprópria e com origem 
duvidosa, vendida por camiões cisternas e tanques, a 
EPAL fez, durante o ano passado, investimentos 
naquelas áreas desprovidas de rede de canalização ou 
cujas condições não permitem a instalação desta rede, 
tendo construído cerca de duzentos fontanários. 
Dilson Cunha advoga que a EPAL está bem, em 
termos de produção de água potável, mas “não muito 
bem em termos de distribuição, por falta de uma boa 
rede, por isso pretendemos, este ano, estender a rede 
de distribuição de água potável em 120 quilómetros, 
para os municípios de Viana, Cazenga (Mulemba) e 
Benfica”. 
 
Fez saber que o foco de infiltração de água imprópria 
na velha rede preocupa a EPAL, pelo facto de as 
redes 
técnicas (água, energia, esgoto) estarem no mesmo 
local 
e permitirem que, naqueles bairros com problemas de 
esgotos, como nas Bês, a água potável se misture com 
as águas dos esgotos. Para pôr cobro a tal situação, a 
EPAL faz deslocar, sempre que se registe tal situação, 
uma equipa para superar a avaria. 
 
Ainda sobre o estado arcaico da rede de distribuição 
de 
água, Dilson Cunha reconheceu a redução da pressão 
de água em algumas zonas de Luanda, motivo que faz 
com que alguns populares optem por um 
comportamento pouco comum de efectuarem 
escavações na canalização para obterem água. 
O interlocutor recorda que, no ano passado, quando 
se 
registaram os casos de cólera, a EPAL teve de criar 

mecanismos para melhorar a água em algumas zonas 
da 
cidade, como em Cacuaco, Maianga e Sambizanga, 
onde foram construídos alguns fontanários. 
 
Em 2006, a EPAL construiu girafas nas zonas do 
Kassequel e do Benfica, para o abastecimento dos 
camiões cisternas, assim como aumentou os níveis de 
produção, com a conclusão do sistema 3, de 130 mil 
metros cúbicos para 216 mil metros cúbicos. 
 
A primeira fase da reabilitação parcial do sistema de 
água para Luanda, que deveria ser concluída na 
semana 
passada, ainda decorre por causa das fortes chuvas 
que 
se abateram sobre a capital. Mais de 44 milhões de 
dólares serão empregues na construção de nove 
chafarizes no bairro Embondeiro, incluindo a rede de 
distribuição parcial, drenagem da água de descarga de 
fundo e de lavagem dos filtros da estação ETA, 
passagem hidráulica para drenagem de água ao longo 
da conduta DN 500 milímetros e drenagem de água 
nos chafarizes em Cacuaco, devido a natureza do 
solo, 
de tipo argiloso, de pouca infiltração de água nos 
poços 
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07.2.1Governo aprova plano de 
emergência 
Jornal de Angola...01-02-07 
O Governo aprovou ontem, em Luanda, o Plano 
de 
Emergência para acudir às necessidades das 
populações sinistradas pelas recentes chuvas que se 
abateram sobre o país. 
 
O Plano, concebido para um período de seis 
meses, 
prevê acções nos domínios do acolhimento e 
assistência social, da saúde pública, das obras 
públicas, da energia e águas, das comunicações e do 
realojamento de pessoas residentes em áreas de 
risco. 
Reunido na sua primeira sessão ordinária do ano, 
sob 
orientação do Chefe de Estado, José Eduardo dos 
Santos, o Conselho de Ministros aprovou ainda a 
actualização do Programa de Investimento Público 
para o biénio 2007-2008, no contexto do Programa 
Geral do Governo para o mesmo período. 
 
A execução financeira do referido programa, de 
acordo com um comunicado distribuído no final da 
reunião, deve respeitar o limite financeiro 
estabelecido no Orçamento Geral do Estado para 
o ano fiscal de 2007. 
 
Segundo o mesmo documento, as medidas 
orçamentais devem observar, rigorosamente, as 
regras e os procedimentos de aprovação e 
materialização dos 
projectos integrantes do programa, por forma a 
que 
seja assegurada a aplicação racional e transparente 
dos 
recursos públicos. 
 
O órgão - colegial do Governe aprovou ainda o 
Acordo para o estabelecimento da Comissão. da 
Corrente de Benguela, como uma estrutura formal 
e 
institucional de cooperação entre as Repúblicas de 
Angola, da Namíbia e da África do Sul. O acordo 
visa 
facilitar a protecção, conservação e o uso 
sustentável 
do seu ecosistema marinho. 
 
Na reunião de ontem, o Executivo introduziu 
alterações ao Estatuto Orgânico dos Serviços de 
Inteligência Externa, com vista a adequá-lo às 
exigências do momento actual. 
 
07.2.2 26 anos depois 
"Inundações de Luanda" 
Terra Angolana...03-02-07 
O mês de Janeiro de 2007 ficará na memória de 
todos 
os habitantes de Luanda. A cidade capital do País e 

seus municípios foram vergastados por um 
temporal 
que causou mais de uma centena de mortos, 
dezenas 
de pessoas desaparecidas, milhares de residências 
inundadas e destruídas, pontes partidas, etc. .. , 
como 
de resto foi notícia em Primeiro Plano no País 
inteiro e pelo mundo fora. Foi tudo no dia 22, um 
dia 
memorável, ou melhor, tristemente memorável. 
Entendemos manter acesa a chama desse trágico 
acontecimento, com o objectivo de se ter 
consciência das gravíssimas consequências das 
distracções e da negligência dos homens, chamados 
a providenciar medidas atempadas face à 
imprevisibilidade das transformações da natureza.... 
Aquela tareia daquela segunda feira cinzenta e 
encrespada foi demais para nós, para esta 
população desamparada de Luanda! Foi 
demais!... De todos os cantos surgiram choros, 
gritos de socorro, comentários aleivosos, etc... 
Enfim, foi demais! Mas, enxugadas as lágrimas, é 
hora de se reflectir sobre o que a natureza nos 
pode proporcionar, o que devíamos fazer para 
recebermos e aplacarmos a sua impetuosidade, sem 
termos que repetir o 22 de Janeiro. E já agora, esse 
dia é que devia ser dado ao primeiro Centro de 
acolhimento aos sinistrados, mormente ao 
município mais afectado. Outrossim, a tragédia do 
dia 22 sirva para reproduzirmos com assiduidade a 
verdadeira imagem actual da capital do nosso País. 
Assim entendidos olhemos também e em Primeiro 
Plano para o resto da nossa querida Angola, onde 
as mortes resultantes das enxurradas são 
constantes. 
 
As províncias do Huambo, Bié, Moxico, Benguela, 
Zaire, Kuanza Sul e Malange registam casos de 
sinistralidade que não deviam deixar de preocupar 
as autoridades competentes. Não só morrem 
pessoas, 
porque são incapazes de se defenderem chuvas e 
fulminantes, destruídas da fúria das dos raios como 
são casas, aumentam as ravinas e as culturas das 
populações, sua única fonte de sobrevivência, são 
arrasadas. No Moxico, principalmente no Alto 
Zambeze, a situação é desastrosa. No Bié, é 
praticamente impossível movimentar-se no troço 
Andulo/Nharea, Kuito /Kamakupa, devido às 
chuvas. 
 
Prevêem-se prejuízos avultados nas colheitas do 
presente ano agrícola. 
 
As localidades do Ringoma e Umpulu estão 
isoladas do resto da província, devido à destruição 
da ponte sobre o rio Kukema. 
 
No Kuanza Sul, o assentamento dos três primeiros 
anéis da galeria do rio Mazungue, na cidade da 
Gabela, pode provocar a criação de uma albufeira, 
dividindo a cidade em duas partes. 
 
O País atravessa ou vive, efectivamente, momentos 
tempestuosos. As previsões de continuidade de 
quedas fluviométricas nas cidades, vilas, aldeias de 
quase todo o território nacional tiram sono às 
populações. A par disso, o surto de cólera passou a 



fazer morada intramuros. Aumentam os casos em 
Luanda, Huambo, Benguela e demais províncias. 
Os serviços de saúde são chamados a redobrar 
esforços para combater a doença. 
 
Urge, pois, que se sensibilize permanentemente as 
populações para ferverem a água que consomem. 
Angola é um País singular; o seu povo é generoso. 
Tudo devia ser feito para que essa riqueza sem 
igual 
deixe de morrer, devido à incúria de quem eleito ou 
indicado para honrar o País e o seu povo, se deleita 
com visões do poder vitalício. A saúde do povo 
deve 
ser garantida pelo governo. Para o efeito, os 
integrantes desse governo têm de ser sensíveis e 
defensores obstinados da integridade física, moral e 
psicológica desse povo. 
 
Garantir saúde às populações não é só abastecer os 
hospitais e Centros de saúde com medicamentos. 
Não 
é só prestar-lhes assistência medicamentosa. É 
também e antes de mais criar condições para que 
desenvolvam a agricultura com vista a atingir a 
auto-suficiência alimentar. Erguer escolas em todas 
as comunidades e promover o ensino para todos, 
crianças e adultos, homens e mulheres. Formar 
docentes qualificados para todos os níveis. 
Fomentar o emprego para todos, jovens e adultos, 
de forma indistinta, sem olhar para a camisola 
partidária. Encorajar e orientar o comércio livre; 
facilitar e estimular o crescimento e o 
desenvolvimento desse comércio, em suma, a 
conjugação dessas acções, consubstanciadas pelo 
mesmo propósito de servir o povo e fazê-lo feliz, é 
sem dúvidas a única forma de se garantir saúde 
para todos e erguer-se um País forte e próspero, 
livre da cólera, malária, tuberculose, etc. .. 
 
07.2.3 Novas chuvas podem cair 
sobre Luanda 
Terra Angolana...03-02-07 
A natureza foi cruel para as populações das 
periferias 
de Luanda. As últimas chuvas que caíram sobre 
Luanda deixaram um rasto calamitoso cujo balanço 
continua a ser feito. Foi de facto um aviso da 
natureza para as distorções governativas resultantes 
da ausência de rigor de quem tem sobre si o dever 
de governar. 
 
De acordo com dados disponíveis as chuvas terão 
provocado acima de 50 mortos no município do 
Cacuaco, a destruição completa do Centro de 
Formação de Pescas, 64 casas destruídas 35 ficaram 
sem o tecto e o desabamento da ponte que liga 
aquela 
municipalidade ao centro da cidade de Luanda para 
além de 52 famílias desabitadas. Um posto de 
saúde 
ficou parcialmente destruído na localidade de 
Kilunda. 
 
No município da Samba 19 pessoas morreram, 
uma 
criança desapareceu, 186 pessoas foram 
desabitadas, 2 

523 famílias em risco muito sério, enquanto 112 
casas 
ruíram. Na Kinanga, ainda na Samba, 2300 pessoas 
necessitaram de apoio imediato. Na Ilha de Luanda 
pelo menos 1500 pessoas foram socorridas, 
enquanto 
na Boavista 134 casas ficaram em situação de 
destruição e 268 famílias ficaram desabrigadas. 
 
O município da Maianga também não foi poupado; 
Quatro casas ficaram destruídas ao passo que 18 
famílias tiveram de ser evacuadas. Viana, um dos 
municípios mais populosos da capital ficou com 
540 
casas destruídas, completamente, enquanto as 
estradas, como em quase toda a cidade ficaram 
intransitáveis. 
 
Pelo menos 4 pessoas morreram. 
No município do Cazenga, teoricamente o mais 
populoso de Luanda registou o desalojamento de 
395 
famílias, a inundação da comuna do Tala Hadi, 21 
casas desabaram e o tapete asfáltico da quinta 
Avenida desapareceu. Ao lado, no Sambizanga 44 
residências ficaram destruídas. 
 
Este drama todo levou políticos e organizações da 
sociedade a uma dinâmica de solidariedade. Coube 
a 
Isaías Samakuva a iniciativa, tendo se deslocado a 
Cacuaco para verificar o desastre. Samakuva 
conversou com oficiais da Polícia Nacional, com 
fuzileiros da Marinha de Guerra Angolana, com 
oficiais da Força Aérea e do Exército e com 
autoridades civis. Não esperou que o tráfego 
voltasse ao normal. Foi exactamente para Cacuaco 
no momento em que a aflição era maior e com os 
sobreviventes percorreu um longo troço a pé para 
também falar com os sinistrados a quem transmitiu 
uma mensagem de fé e esperança por uma Angola 
melhor e responsável. " Uma Angola que proteja 
os seus filhos". Depois foi a vez de outros políticos 
da oposição e quando a circulação foi reposta, o 
Chefe de Estado, José Eduardo dos Santos 
também lá esteve. 
 
Dados do Instituto Nacional de Meteorologia 
indicam que vai continuar a chover, pelo menos até 
Março. As mesmas fontes deram a conhecer que as 
fortes precipitações estão ligadas ao fenómeno " el 
niiio" que aquece as águas do mar provocando uma 
evaporação acentuada e consequentemente mais 
chuvas. As províncias do interior figuram na zona 
abrangida pelas chuvas, mas é em Luanda onde 
danos mais avultados podem ocorrer. O governo já 
atirou as culpas as ONGs que têm defendido as 
populações contra as demolições anárquicas, mas 
especialistas acham que o principal culpado tem 
nome e se chama mesmo governo. 
 
07.2.4 As chuvas, a governação 
de Luanda e a anarquia 
Angolense...03-02-07 
A natureza continua a pôr o homem em sentido, 
reduzindo-o, não raras vezes, a uma confrangedora 
impotência, que nenhum afrodisíaco mais potente 
da 



nova geração consegue ajudar a superar. 
 
Há pessoas que estão convencidas que se trata mais 
de incompetência, do que propriamente de 
impotência. 
 
Por outras palavras, as forças da natureza 
continuam a pôr fora de combate, por K.O., as 
suas pouco 
esclarecidas e prevenidas congéneres sociais, 
sempre 
que as duas se chocam em situações de alguma 
turbulência. 
 
Os cientistas estão cada vez mais convencidos que 
esta turbulência, resultante do aquecimento global 
do 
planeta, é provocada pelo próprio homem com a 
sua irresponsável e pantagruélica gestão dos 
recursos. Daí a já referida incompetência. 
 
Em Angola, e segundo alguns especialistas, está-se 
a 
verificar igualmente esta tendência com a 
exploração 
intensiva do petróleo. Esta questão foi, aliás, um 
dos 
temas que o Comissário Europeu para o 
Desenvolvimento Louis Michel, discutiu 
recentemente em Luanda com as autoridades 
angolanas, no âmbito da iniciativa europeia para a 
energia. Entre nós onde o humor de alguns 
angolanos dá como certa a possibilidade da 
natureza ser parceira do Governo, com a célebre 
tirada" até Deus é do MPLA", os ventos este ano 
parecem não estar a soprar de feição para a 
permanente ausência de uma estratégia mínima de 
prevenção por parte do Executivo no seu 
relacionamento com o meio ambiente. 
 
Estamos a falar particularmente de Luanda, pois é 
ponto assente que noutras Cidades e regiões do 
país, 
onde a intensidade das chuvas é mais regular, 
situações mais ou menos parecidas com a que se 
está a viver este ano na capital, têm ocorrido com 
alguma frequência, mas não com a força mediática 
suficiente para provocar alguma reunião de 
emergência do Conselho de Ministros. 
 
O reconhecimento de que em Luanda, com a 
chegada 
da época das chuvas, se poderia dormir um pouco 
mais descansadamente, se medidas mais enérgicas 
de 
prevenção fossem tomadas atempadamente, foi 
assumido pelo Governador Job Capapinha. 
 
O problema é que estas medidas nunca foram 
tomadas porque se acreditava nas tais simpatias 
políticas divinas, que até este ano eram visíveis nos 
fracos níveis de precipitação que nos últimos anos 
têm caído por estas bandas. 
 
Como em Luanda chove pouco ou quase nada, 
deixa 
para lá o saneamento, até um dia destes. Assim 
sendo, 
gasta-se o dinheiro com outros "mambos" mais 

interessantes. 
 
O dia, entretanto, chegou e em grande forma, 
ficando 
por saber quantas mais segundas-feiras como 
aquela 
ainda vamos ter, pois a estação seca só começa em 
Maio, como todos sabemos. 
 
O reconhecimento tardio de Capapinha está bem 
patente no plano de emergência que acaba de ser 
aprovado pela sua administração visando a limpeza 
das cinco principais valas de drenagem das águas 
fluviais que correm por esta cidade. 
 
O projecto contempla a limpeza das valas do 
Soroco, 
Cazenga, Senado da Câmara, Samba e Rio Seco, 
que 
ligam os municípios do Cazenga, Rangel, Kilamba 
Kiaxi, Maianga, Samba e Ingombota até ao mar. 
Como Capapinha, todos estamos carecas de saber, 
que as inundações são em grande pane resultantes 
do 
estado menos católico ou mais protestante em que 
se 
encontram as referidas valas permanentemente 
atulhadas de escolhos, que acabam por inviabilizar 
a 
sua vocação escoadora. 
 
Sabemos também que por mais limpos e 
operacionais 
que estejam, não há valas e esgotos que em Luanda 
consigam resistir a um ataque mais furioso das 
águas 
das chuvas. Nem em Luanda, nem na Louisiana. 
Seja como for, o pecado maior para quem tem a 
responsabilidade da governação é não fazer nada. E 
deixar andar. É acreditar apenas na ajuda do 
"nosso" Deus. 
 
O outro pecado é não saber ou não querer prever, 
numa altura em que os avanços da meteorologia já 
permitem fazer algumas projecções em relação ao 
que, o sempre imprevisível tempo, nos pode trazer 
na 
próxima estação das chuvas. 
 
A "generosidade" desta estação molhada veio por 
outro lado deixar a descoberto alguma (qb) falta de 
consistência (definição de prioridades) na forma 
como são a locadas as verbas para as obras públicas 
em Luanda, que, ao que tudo indica, continua a 
abocanhar a maior fatia de um bolo nacional 
chamado PIP. 
 
Em Luanda gastam-se milhões e milhões com 
obras 
cosméticas como as passagens inferiores e 
superiores, 
atirando-se para as calendas intervenções mais 
urgentes e estruturantes, que, entretanto, não têm o 
tal impacto político-social, onde se podem ir colher 
rapidamente mais alguns dividendos de curta 
duração. Por isso, podem esperar. 
 
Consumada que está a desgraça de milhares de 
famílias, e enquanto se aguarda ainda pelo pior, 



espetemos que as próximas decisões em matéria de 
investimentos públicos olhem para Luanda com 
outros olhos de ver os seus reais problemas. 
 
Entre investir seriamente nas infra-estruturas do 
Cazenga e fazer mais uma "brincadeira" qualquer 
com 
milhões algures na cidade do asfalto, não deverá 
mais 
ser motivo para inconclusivas discussões.(...) 
Devido a especulação imobiliária percebe-se 
porquê 
que a gestão dos terrenos urbanos vai sendo cada 
vez 
mais importante para a administração, o que não 
pode 
de forma alguma ofuscar a sua linha de horizonte. 
 
 
07.2.5 Mais chuva, mais cólera 
A capital...03-02-07 
Desde as últimas chuvas que se abateram sobre 
Luanda, os casos de cólera cresceram sem parar. 
Uma 
enfermidade que, desde Agosto, último, era tida já 
com controlada voltou a escorregar das mãos das 
autoridades. Hoje apenas a província de Luanda 
regista uma média de 90 casos por dia com a nota 
positiva a apontar para a redução substancial do 
número de mortes. À beira de completar um ano 
desde que a doença ressurgiu, a partir do bairro da 
Boavista, Luanda já contabilizou 337 mortos, 
vitimados por uma doença que, agora, afecta mais 
crianças com mais de cinco anos de idade. A 
doutora Catarina Catanha traça o quadro da doença 
em Luanda: 
 
A CAPITAL - Qual é a actual situação da cólera 
em 
Luanda? Catarina Catanha (CA) - A situação actual 
da 
cólera é péssima. Desde Fevereiro do ano passado 
que começaram a aparecer os casos de cólera. No 
final do ano diminuiu consideravelmente, mas dado 
o início das chuvas a tendência é aumentar. 
Estamos a registar uma média de 90 casos diários. 
E é uma situação preocupante. 
 
A CAPITAL - Face ao presente recrudescimento 
que 
mecanismos estão a ser usados para o controle da 
doença? 
O controle da cólera tem muito a ver com o 
saneamento do meio. Embora as principais 
consequências ficam mais para o lado da Saúde. 
Nós é que arcamos com os doentes, mas, para o 
seu controle, são importantes as medidas de 
saneamento básico, a distribuição de água tanto em 
quantidade como em qualidade. Tudo isso é 
importante. A população principalmente das zonas 
mais afectadas deve ter acesso a água potável, esta 
é a melhor forma de controlarmos a doença. Por 
outro lado, é também 
importante que as famílias, os indivíduos acatem os 
conselhos do Ministério da Saúde no sentido de 
praticarem as medidas de higiene tanto pessoal 
como 

colectiva. E estas são muito simples tais como: 
lavar as mãos depois de usar a casa-de-banho, antes 
de comer ou preparar os alimentos, enterrar as 
fezes no caso de não haver uma latrina, não fazer 
fossa próxima ao tanque de água, porque podemos 
contaminar o lençol de água. Para o controle da 
cólera tem que haver um trabalho multi-sectorial. 
Cá em Luanda temos estado a fazer este trabalho 
mas ainda é muito pouco porque olhamos para as 
ruas e ainda vemos muita deficiência. O trabalho 
de saneamento ainda é débil. 
 
A CAPITAL - Existe já alguma unidade sanitária 
nos 
campos de acolhimento para as famílias sinistradas 
pelas recentes chuvas? 
Não temos nenhuma unidade sanitária nestes 
campos, mas neste momento estamos a fazer um 
levantamento tanto do número dos campos como 
também da população instalada para podermos 
realizar o nosso trabalho, estamos também a 
organizar as equipas para poderem fazer a 
assistência básica de saúde nestes campos. 
 
A CAPITAL - Qual é o município com mais 
ocorrências? 
Em termos de cólera neste momento o município 
mais afectado é o Cacuaco, tem estado a reportar 
um maior número de casos, mas também nos 
preocupam os municípios do Cazenga, 
Sambizanga, Kilamba Kiaxi, Maianga por estarem a 
reportar bastantes casos. Mas, de uma maneira 
geral, é importante melhorar o saneamento básico, 
para então podermos minimizar, reduzir os casos 
de cólera. 
 
A CAPITAL - Qual é a faixa etária mais afectada? 
De uma maneira geral temos notado maior 
ocorrência 
a partir dos cinco anos de idade, mas também 
recebemos muitas crianças que são infectados 
através 
dos parentes, mas a faixa com maior 
predominância é 
dos cinco anos para cima. 
 
A CAPITAL - A Direcção Provincial da Saúde está 
prevenida para fazer face a um número maior de 
casos? 
A epidemia já existe desde o ano passado em 
Fevereiro e já no fim do ano parou, registamos 
uma grande redução do número de casos nos finais 
do ano passado e praticamente retomou agora com 
as chuvas. Sabemos que a transmissão da cólera é 
através da água e alimentos contaminados, nós 
chamamos tecnicamente transmissão fecal-oral, e 
com as chuvas muita das redes sanitárias foram 
destruídas, vemos águas paradas com lixo, fezes 
inclusive nos locais de captação de água. 
 
Com esta situação a questão epidemiológica 
piorou. 
Mas temos planos, temos a logística preparada, 
temos 
os CTCs (centros de tratamento de cólera) que 
estão 
espalhados em todos os municípios, estamos a 
pensar 
em criar centros especiais com pessoas treinadas e 



preparadas no tratamento de cólera e educação 
para a 
saúde. Mas a saúde só não resolve o problema da 
cólera, tem que ser também a educação, a água. 
Tem 
que ser uma equipa integrada. O lixo na rua 
contribui, 
as águas paradas, as pessoas sem latrinas também 
contribuem para o aumento da doença. Mas nós 
não 
queremos estar preparados para receber doentes, 
todo mundo deve apoiar a evitar esta doença. 
 
A CAPITAL - Nunca é demais fazer-se um apelo à 
população 
Apelamos à população em geral, inclusive aos 
órgãos 
de comunicação social, que nos ajudem no controle 
da epidemia, como já disse a saúde está preparada 
com os centros de tratamento de cólera, mas não 
queremos a doença, a comunidade deve evitar 
tendo em nota as formas de prevenção, a higiene é 
primordial, lavar as mãos, enterrar as fezes, tratar 
da água se não tiver dinheiro para comprar lixívia 
pode fervê-la. A população deve acarretar estes 
princípios. 
 
07.2.6 Governo de Benguela joga 
na antecipação 
Cruseiro do Sul...03-02-07 
Se os incidentes ultrapassarem os níveis de 
capacidade 
da província, conforme previsível, as autoridades 
locais 
terão de recorrer à Comissão Nacional de 
Protecção 
Civil para os stocks de emergência que se impõem. 
Com a calamidade natural que assola Luanda na 
ordem do dia, as autoridades de Benguela, uma 
província que anualmente vê as chuvas causarem 
vários estragos, acabam de garantir uma reserva 
mínima para as necessidades que possam advir das 
cargas pluvimétricas. Trata-se de uma reserva 
inscrita nos chamados "Programas Específicos", 
que servirá para os primeiros socorros, anunciou o 
governador provincial, Dumilde Rangel. Acontece, 
porém, que esta reserva está longe de deixar 
aliviado o Governo Central. Se os incidentes 
ultrapassarem os níveis de capacidade da província, 
conforme previsível, as autoridades locais terão de 
recorrer à Comissão Nacional de Protecção Civil 
para os stocks de emergência que se impõem. 
 
Segundo Dumilde Rangel, que falava com base na 
amarga experiência vivida em anos anteriores, 
antevê-se uma situação mais grave nos meses de 
Março e Abril ou mesmo em finais no mês em 
curso. "As calemas invadem as zonas ribeirinhas", 
admitiu o governador, para mais adiante sublinhar 
que, a confirmarem-se as previsões, o valor 
necessário estará muito próximo de 1 milhão de 
dólares. Além dos bens alimentares e industriais 
para os sinistrados, é necessário custear acções 
como a reposição das areias, recolha de solos que 
possam "invadir" as estradas e outras não menos 
importantes. De resto, Dumilde Rangel reafirmou 
que a regularização dos rios Cavaco, Catumbela e 
Coporolo, que permitiu já reconduzir as águas para 

o seu original e impedir que saíssem de forma 
desordenada, vai evitar cenários como a destruição 
de materiais e perda de vidas humanas. Ainda para 
o litoral, a medida que se impõe é o tratamento do 
conjunto de rios secos que circundam as cidades de 
Benguela, Lobito e Baía Farta, para que no tempo 
das chuvas possam conduzir as águas em leitos 
próprios, com destino ao mar. 
 
As chuvas que têm caído com maior intensidade 
no 
interior da província desde Setembro último, tendo 
o 
município da Ganda registado seis mortes e 
incalculáveis danos materiais. 
 
07.2.7 Governo tem de assumir a 
sua «incompetência» 
Folha8...03-02-07 
O presidente da Associação "Mãos Livres", uma 
organização não-governamental angolana 
vocacionada para a defesa dos direitos humanos e 
da cidadania, David Mendes, mostrou-se indignado 
com as declarações do governador de Luanda, Job 
Capapinha, tecidas durante uma conferência de 
imprensa, segundo as quais as ONG's "Mãos 
Livres e SOS-Habitat" que defendem melhores 
condições de habitabilidade deveriam dar o seu 
contributo nesta hora de sinistro em vez de se 
esconderem. 
 
Em reacção, David Mendes considerou as 
declarações de infelizes, e são ameaçadoras aos 
defensores dos direitos humanos, mas ainda assim 
garantiu, não se intimidar e que continuaria a 
defender as populações de quaisquer perseguições 
políticas. 
 
"Não vou me calar enquanto defensor dos direitos 
humanos", declarou, tendo mais adiante afirmado 
que a população tinha a obrigação de ter uma 
habitação 
condigna, e é um direito e uma obrigação do 
Estado 
proporcionar este bem aos seus cidadãos. 
Segundo o jurista o Governo não pode transferir a 
sua incompetência as ONG's, pelo contrário, 
deveria 
convidá-las para ajudar a reflectir no que for 
necessário para fazer em prol das populações, ao 
contrário de fazer acusações gratuitas. 
 
Na óptica de Mendes, Luanda precisava de uma 
cooperação com todos os seus habitantes sem 
qualquer exclusão, por isso o Governo em vez de 
fazer discursos políticos e sensacionalistas, deveria 
compreender que Luanda exige uma gestão 
comparticipada com todos os actores sociais. 
 
Para David Mendes, o que os defensores dos 
direitos 
humanos têm feito em prol dos desfavorecidos, no 
processo de demolições levadas a cabo por 
entidades 
públicas e privadas é solicitar a quem de direito 
para a 
observância das normas e procedimentos 



administrativos vigentes no país, das normas 
internacionais sobre habitação condigna e tratados 
dos direitos humanos que o Estado angolano 
ratificou. 
 
Ainda sobre o pronunciamento do governador 
provincial de Luanda, Job Castelo Capapinha, a 
Associação Justiça Paz e Democracia (AJPD) 
condenou veemente a atitude do governante, 
manifestando publicamente a sua solidariedade 
para 
com a causa defendida pela SOS-Habitat e pelas 
Mãos Livres, pelo respeito de direito ã habitação 
condigna e aos cidadãos que têm sido vítimas de 
violações do direito ã habitação. Por outro lado, a 
AJPD esclarece que as acções da de advogacia 
social que tem sido exerci das por organizações da 
sociedade civil, que consiste num conjunto de 
esforços e acções, com recursos aos meios locais e 
democráticos, tem um único pendor que é a 
construção de um Estado Democrático e de 
Direito. Nesta senda, a organização liderada por 
Fernando Macedo, incentiva e apela ao Governo 
da Província de Luanda, a assumir as suas 
responsabilidades face à situação, sem buscar 
culpas, fora da acção da natureza dos factos. 
 
07.2.8 Mais cinquenta famílias 
são abrigadas 
Jornal de Angola...04-02-07 
Cinquenta famílias desabrigadas na sequência das 
chuvas que se abateram sobre a cidade de Luanda 
no 
mês passado foram acolhidas no bairro “17 de 
Setembro” município de Cacuaco, localizado cerca 
de 
18 quilómetros a Norte de Luanda. Em declarações 
à 
imprensa, o administrador adjunto do município de 
Cacuaco, Daniel Kubanza, disse que a 
circunscrição 
controla, 388 famílias que perderam as suas 
residências e ente queridos. 
 
“Hoje (sexta-feira) começamos a acolher as pessoas 
mais prejudicadas pelas chuvas e, na medida em 
que 
formos erguendo mais tendas, daremos abrigo e 
assistência multiforme aos sinistrados", disse. 
 
Os acolhidos estão a receber colchões, utensílios de 
cozinha, géneros alimentares, roupa usada, entre 
outros bens localizado no bairro "17 de Setembro" 
o local foi terraplanado e dispõe de balneários 
públicos, cozinha comunitária, um espaço 
polivalente, refeitório, área de recreação, saúde e 
dois chafarizes. O administrador adjunto revelou 
que as pessoas 
sinistradas serão contempladas na distribuição de 
parcelas de terrenos para autoconstrução dirigida, o 
que irá acontecer num período não inferior a seis 
meses. 
 
07.2.9 Chuvas provocam 
prejuízos 85 milhões de dólares 
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, Kwanzas-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 
milímetros, valor que não se registava nos últimos 
30 anos. 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. 
 
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. 
 
07.2.10 Agua volta a jorrar nas 
torneiras de Kangandala 
Jornal de Angola...08-02-07 
Segunda-feira foi dia de festa no município de 
Kangandala, província de Malanje. A água voltou a 
jorrar nas torneiras, depois de várias décadas. 
O sistema de captação, tratamento e distribuição de 
água, reabilitado no âmbito do programa de 
melhoria e aumento da oferta de bens e serviços 
sociais básicos à população, foi inaugurado pelo 
governador Cristóvão da Cunha. O referido 
sistema foi concebido para filtrar as impurezas da 
água, tratada à base de cloro. 
 
Os munícipes, que antes percorriam alguns 
quilómetros para obter o precioso líquido, 
congratularam-se com mais este esforço do 
governo, que visa garantir o bem-estar da 
população. 
 
07.2.11 Cólera matou mais de 
200 pessoas em Angola 
Luanda digital...13-02-07 
A cólera já matou mais de duzentas pessoas em 



Angola, só no espaço de um mês e meio. Os 
últimos 
dados sobre o mais recente surto da doença foram 
avançados ontem, segunda-feira, em Luanda, 
avança a 
emissora televisiva portuguesa SIC. 
 
Nesta altura estão registados mais de seis mil casos 
de 
cólera em todo o país. Depois da província de 
Luanda, com mais de 1.700 casos e 42 mortos, 
Benguela, no sul de Angola, é a região mais 
afectada pela epidemia da cólera. 
 
O avanço da doença pode explicar-se pelas chuvas 
intensas do mês de Janeiro que agravaram as más 
condições sanitárias existentes no país. 
 
07.2.12 Epidemia da cólera em 
Angola apresenta alguns sinais 
de abrandamento 
Luanda digital...14-02-07 
A epidemia de cólera em Angola diminuiu de 
intensidade nos últimos dias, quer em número de 
mortos, quer em termos de casos registados, tendo 
no 
passado fim-de-semana morrido cinco pessoas, 
segundo dados da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) divulgados pela agência Lusa. 
 
De acordo com a directora nacional de Saúde de 
Angola, Adelaide Carvalho, «a situação está 
sensivelmente controlada», registando-se uma 
descida 
no número de novos casos diários para uma média 
de 
110, 120. 
 
«As autoridades estão a envidar esforços para 
distribuir água potável e dar latrinas às populações» 
afectadas pelas chuvas intensas do mês de Janeiro 
como forma de prevenir o surgimento de novos 
casos da doença. 
 
Desde o princípio deste ano até domingo, a cólera 
provocou 208 mortos em Angola num total de 
6.051 
casos registados pelas autoridades de saúde. Desde 
o 
princípio da epidemia, em meados de Fevereiro de 
2006, já morreram 3.022 pessoas em 77.174 casos 
de 
cólera registados pelas autoridades de saúde. 
 
A província de Luanda continua a ser a mais 
atingida 
pela epidemia, com 1.756 casos e 42 mortos desde 
1 de Janeiro, seguindo-se Benguela com 1.245 
casos e 27 vítimas mortais e Cabinda com 1.166 
casos e 13 
mortes. 
 
O Governo angolano e a OMS declararam a 19 de 
Fevereiro de 2006 a existência de uma epidemia de 
cólera em Luanda, onde o primeiro caso foi 
registado a 13 de Fevereiro. 
 
Depois de ter alastrado a todos os municípios de 

Luanda, a epidemia chegou às províncias de 
Benguela, 
Bengo e Cuanza Norte, tendo posteriormente 
atingido também Malange, Huambo, Cuanza Sul e 
Bié. 
 
A cólera chegou depois às províncias da Huíla, 
Zaire, 
Uíge, Lunda Norte, Cabinda, Namibe e Cuando 
Cubango, e a província do Cunene foi a última a 
ser 
atingida. O pico da epidemia foi atingido na 
semana de 24 a 30 de Abril de 2006, período em 
que foram 
registados mais de seis mil novos casos de cólera. 
A partir dessa altura, a epidemia apresentou uma 
tendência decrescente, que se acentuou a partir do 
início de Junho, quando o número de casos 
semanais 
passou a ser inferior a dois mil, descendo para 
menos 
de um milhar no mês seguinte. 
 
A situação alterou-se desde meados de Outubro, 
com 
um aumento do número de casos devido ao início 
da 
época das chuvas em Angola. As recentes cheias 
que 
atingiram sobretudo a província de Luanda 
provocaram o ressurgimento em força da epidemia. 
 
07.2.13 Energia em Luanda: Mais 
geradores que EDEL 
Cruzeiro do Sul...24-02-07 
O comunicado da Sonangol distribuidora 
proibindo a 
venda de combustível nos postos de abastecimento 
de Luanda, distribuído no passado dia 16, veio 
acima de tudo por a nu a excessiva fragilidade do 
sistema de 
distribuição de energia. 
 
A decisão da Sonangol permitiu constatar que 
Luanda 
vive mais de geradores do que do sistema regular 
de 
distribuição de energia, pelo que a reacção dos 
citadinos entrevistados pelas rádios de Luanda foi 
de 
grande critica à maior empresa do país. Uma 
cidadã, 
moradora do bairro do Chinguar, Luanda Sul, 
afirmou à rádio Ecclésia que a medida representava 
a morte dos cidadãos. Contou a senhora que na sua 
área de residência, eram raras as pessoas que 
usavam energia do sistema . geral visto que o uso 
dos postos de transformação exigia uma 
contrapartida de mil dólares, o que a generalidade 
das pessoas não pode dar. Os cidadãos vivem de 
geradores 24 sobre 24 horas, originando daí o uso 
de bidons. Seguiram-se outros depoimentos 
falando também de Luanda Sul, zona para onde a 
capital está a crescer e para onde, 
supostamente, um novo modelo de urbanização 
deveria assegurar à partida, energia eléctrica aos 
moradores. A realidade é no entanto outra e a 
grande 



maioria das casas construídas alimenta-se de 
geradores. 
 
Outro facto que a Sonangol "destapou" é a 
constatação de que as fontes alternativas se 
tornaram, na verdade nas principais. Empresários 
ouvidos pelo CS. calculam que mais de metade das 
horas semanais sejam operadas com geradores, não 
só porque os cortes são sucessivos e cada vez mais 
prolongados mas também porque nalguns casos se 
torna mais fácil manter as fontes alternativas a 
funcionar do que submeter os equipamentos a 
permanente oscilações. No caso dos locais de 
residência, também proliferam os geradores. 
 
Luanda tem hoje todo o tipo de geradores 
instalados 
em casas de todos os estratos da população, desde 
os 
musseques aos grandes prédios da cidade. Isto 
explica 
que um dos sons mais ouvidos na cidade seja o 
ruído 
dos milhares de geradores que garantem o 
funcionamento das empresas, das casas e dos 
aparelhos domésticos. O comunicado da Sonangol 
veio comprovar que os geradores são essenciais 
para a vida quotidiana de Luanda. 
 
A venda de geradores conheceu um forte 
incremento 
por altura do campeonato do mundo mas de lá 
para cá não parou de crescer. Às empresas de 
vendas de 
geradores, juntaram-se os vendedores ambulantes 
em 
praças como o Roque Santeiro e Rocha Pinto onde 
são sobretudo vendidos os geradores para as 
famílias de baixa renda. Por outro lado, vários 
prédios altos da 
cidade de Luanda têm geradores de alta e média 
potência instalados no rés-do-chão mas também 
em 
andares, originando sérias preocupações com a 
vibração das máquinas que pode causar rachas e 
danificar as estruturas de suporte dos edifícios.  
 
Calcula-se pelo ritmo de venda que Luanda tenha 
mais de cinquenta mil geradores instalados. 
 
07.2.14 Capapinha dita regras na 
recolha do lixo 
Angolense...24-02-07 
Numa nota de imprensa a que tivemos acesso, o 
governador da província de Luanda, Job 
Capapinha, a 
luz do princípio da comparticipação dos usuários 
dos 
serviços públicos de limpeza, ao abrigo da lei nº 
8/05, 
de 11 de Agosto e em aditamento ao Edital de 25 
de 
Agosto do mesmo ano, orientou que os 
comerciantes, 
agentes económicos, hoteleiros e similares, devem 
assinar de 1 a 30 de Março de 2007 com a Elisal 
EP, 
contratos de adesão para a prestação de serviços de 

limpeza, por forma a garantir a recolha atempada e 
oportuna dos resíduos sólidos decorrentes da sua 
actividade. 
 
Datada de 21 de Fevereiro e assinada pelo próprio 
governador da província de Luanda, a nota refere 
que 
os comerciantes, agentes económicas, hoteleiros e 
similares que assim não procederem, serão punidos 
com multas e em caso de reincidência, ficam 
sujeitos a suspensão do alvará comercial. 
 
De acordo ainda com o documento, os cidadãos 
que 
pretenderem iniciar a sua actividade empresarial 
nos ramos acima referidos, deverão juntar ao 
processo para o licenciamento, contrato de adesão 
celebrado com a Elisal, sob pena do seu pedido ser 
indeferido. 
Para o cumprimento da orientação, Job Castelo 
Capapinha, chamou atenção aos serviços 
competentes das direcções provinciais do 
Comércio, Hotelaria e 
Turismo, Polícia Económica e fiscalização no 
sentido 
de garantirem a observância do disposto no 
presente 
Edital. 
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07.3.1 Uma nova aquisição do 
mercado de saneamento básico 
Capital...03-03-07 
Não há dúvidas de que a problemática do lixo na 
capital do país continuará a ser, por tempo 
indefinido, 
um tema actual, sempre que a questão for, o 
saneamento básico da cidade. Por isso, sempre que 
o 
mero cado for sorteado com o aparecimento de 
novas 
empresas vocacionados para a limpeza, há motivos 
mais para os cidadãos se regozijarem. A Serviclean 
é 
uma nova aquisição nesta perspectiva. Uma 
empresa 
que veio enriquecer os nossos serviços de higiene 
pública. 
 
Á seis anos no mercado, a Serviclean é uma 
empresa 
vocacionada para trabalhos de limpeza, 
desinfestação 
bem como em aspectos de saneamento básico e 
jardinagem. 
 
Inicialmente, a empresa limitou as suas actividades 
à 
prestação de serviços de higiene aos hospitais, mas, 
depois houve necessidade de se redimensionar o 
campo de actuação, em função do crescente 
número de solicitações. Designadamente Josina 
Machel(Maria pia), Augusto Ngangula, Sanatório 
de Luanda, Pediatria, Psiquiatria de Luanda. "Hoje, 
a maior parte dos nossos contratos estão feitos 
com a área administrativa. E, quando me refiro à 
área administrativa, falo de unidades não 
hospitalares como o Ministério das Finanças e suas 
dependências, a Direcção Regional das Alfandegas, 
Delegação Aduaneira, BPC, BAI e outros", disse 
em entrevista exclusiva a este semanário, o 
coordenador e supervisor geral da empresa, Rui 
Sampaio, assegurando, por outro lado, que, para 
além dos clientes mencionados, qualquer cidadão 
pode ter 
acesso aos serviços da Serviclean, sem 
descriminação. 
Ao mesmo tempo que lamentou o facto de a 
empresa 
não ter ainda este tipo de clientes, convidou todas 
as 
pessoas, colectivas ou singulares, interessadas pelos 
seus serviços, a contactarem o sector dos Recursos 
Humanos da empresa. Localizada na rua de 
Moçambique, a Serviclean é uma empresa que, para 
além dos serviços a que se propôs, veio contribuir 
para a criação de mais postos de emprego. "Temos 
por volta de seiscentos e setenta trabalhadores", 
adiantou esclarecendo que este pessoal é submetido 
a um estágio de quinze dias para aprender a 
manejar os instrumentos de trabalho e a ter 
cuidado com os detergentes. Os quinze dias de 
estágio permitem também uma maior aproximação 
dos trabalhadores com vista a convivência e 
coabitação entre colegas dentro e fora do local de 

trabalho. A Serviclean está dotada de meios 
técnicos que lhe permitem desenvolver a actividade 
sem sobressaltos, "porque, uma coisa é fazer a 
limpeza de casa, outra é a limpeza profissional. 
Logo, precisamos de ter meios técnicos avançados 
para realizar a limpeza profissional". 
 
A empresa tem planos estabelecidos para o futuro. 
A 
curto prazo procurará conseguir mais contratos 
com os quais espera ajudar as pessoas que estão a 
procura de emprego, diminuindo assim a taxa de 
desemprego. 
"A longo prazo será consolidar a relação das 
empresas que já estão connosco". 
 
07.3.2 Cólera mata milhares de 
angolanos 
Folha8...03-03-07 
Faz um ano que o País é fustigado pela epidemia 
da 
cólera. Cerca de 73 mil e 86 autóctones foram 
atacados por esta mortífera enfermidade, que já 
matou mais de 2 mil 925 pessoas. 
 
A região litoral angolana é a mais atingida, ao 
registar 
mais de 48 mil 588 casos de cólera, e 1294 óbitos, 
com 
maior incidência para crianças dos 0 aos 5 anos de 
idade. A província de Luanda lidera a lista das 
regiões 
mais sinistradas pelo vibrião colérico (bactéria 
causadora da cólera), com cerca de 25 mil 955 
ocorrência e 362 óbitos. Benguela vem a seguir, 
registando mais de 10 mil 939 casos e 589 
falecimentos. 
 
O Bié é a parcela territorial que menos ocorrência 
registou durante o período referenciado. Naquela 
região do planalto central, apenas 79 pessoas 
contraíram a cólera e 9 perderam a vida, vítima da 
referida doença. O número de incidência nesta 
província. 
 
espelha a "fraca" agressividade do vibrião 
colérico nas regiões do interior, em relação as do 
litoral, afectando mais de 24 mil 494 pessoas e 
ceifado 1275. 
 
Contrário ao Bié, a Huíla é tida como sendo a 
província do interior mais afectada, com um registo 
de cerca de 5170 casos e 206 vítimas mortais. O 
vibrião colérico está em franca ascensão em todo 
território nacional, facto que está a deixar 
preocupada a maioria dos autóctones, por até ao 
momento não se tomarem medidas concretas com 
vista à erradicação da cólera. 
 
Em 2006, foram notificados cerca de 840 casos em 
Cabinda, cifra que foi superada nos primeiros 42 
dias 
do ano (01.01 a 11.02.2007). O novo registo 
aproxima-se aos mil e 157 pessoas molestadas pelo 
vibrião colérico na região mais a norte de Angola. 
Com os dados actuais, a cólera poderá passar de 
epidemia para endemia, situação que certamente 
vai pôr em causa o sistema nacional de saúde, e a 



credibilidade do Estado angolano no plano 
internacional. A resistência do vibrião colérico em 
Angola tem a sua explicação na débil condição 
socio-económica. O País é sem sombras de dúvidas 
um campo favorável à sobrevivência e reprodução 
da bactéria responsável pelo surgimento da cólera. 
Enquanto não forem tomadas medidas urgentes, 
com vista a melhorar o saneamento e a redução da 
pobreza jamais a cólera será erradicada, visto que 
ela não se combate apenas desinfectando a água 
çom lixívia, como se tem propalado. Na capital do 
País o saneamento é calamitoso, daí a razão de ser 
a parcela territorial mais preferida pelo vibrião 
colérico desde o seu ressurgimento em 13 de 
Fevereiro de 2006, na Boavista. 
 
A maior parte dos bairros está coberta de charcos, 
sente-se a falta de esgotos para o escoamento das 
águas residuais, obrigando os citadinos a 
conviverem com vermes e outros seres nocivos ao 
homem. 
 
Alguns bairros periféricos luandenses foram 
transformados, em autênticos depósitos de lixo, 
ignorando os riscos de saúde que daí possam advir. 
O 
exemplo concreto é o bairro 28 de Agosto, no 
município do Kilamba Kiaxi" onde diariamente, 
dezenas de camiões de lixo das empresas de 
limpeza e 
saneamento da capital, descarregam as suas cargas, 
a 
céu aberto. No município da Samba, as valas de 
drenagem desembocam no mar, justamente nos 
locais 
usados para a pesca e banho de praia. As águas 
drenadas carregam resíduos nocivos ao ambiente 
no 
seu todo. 
 
Os resultados são deveras desastrosos, e é 
perigoso, 
para as casas,. nas redondezas o consumo do peixe. 
Com estas condições, difícil será impedir o avanço 
vertiginoso da cólera desinfectando um litro de 
água 
com cinco gotas de lixívia para o seu consumo. A 
cólera é uma diarreia aguda causada por uma 
bactéria 
denominada vibrião colérico (Vibrio cholerae), que 
se 
multiplica rapidamente na luz intestinal. Embora 
não 
seja invasiva tem capacidade de produzir uma 
toxina 
(substância que actua, como veneno para o 
organismo). 
 
A toxina age contra o intestino provocando 
aumento 
descontrolado da secreção de cloro, sódio e água 
para a luz intestinal, causando assim uma diarreia 
mortal. A 
cólera se transmite por ingestão de água e ou 
alimentos contaminados por fezes ou vómitos de 
doentes ou portadores as sintomáticos que 
eliminam grandes quantidades de vibrião colérico. 
O homem é o único animal atingido pela doença, 
também é o principal reservatório desta bactéria, 

embora alguns frutos do mar possam ser 
contaminados. As queixas decorrem das perdas de 
líquidos e de sais minerais. Após um período de 
incubação de um a cinco dias inicia abruptamente 
uma diarreia aquosa, descrita como semelhante à 
água de arroz. As baixas de líquidos podem 
alcançar vinte litros por dia, a situação pode ficar 
complicada se não houver reposição de água e 
electrólitos (sais minerais). O tratamento da cólera 
consiste basicamente na reidratação oral e pode ser 
concluída em casa, seguindo sempre os conselhos 
médicos. Os medicamentos antidiarreicos, estão 
contra indicados no tratamento da cólera, estes 
diminuem os movimentos intestinais e facilitam a 
multiplicação do vibrião colérico. Em crianças, 
devem ser evitados medicamentos contra vómitos, 
uma veia que podem ocasionar intoxicação, com 
diminuição do nível de consciência e movimentos 
involuntários, dificultando a ingestão da solução 
oral de reidratação. 
 
A vacina contra a cólera é indicada em casos 
especiais, tem eficácia de cerca de 500!o e a 
duração protectora não superior a seis meses. A 
ingestão de água tratada é a recomendação para que 
a doença não se torne epidémica. 
 
07.3.3 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. 
 
07.3.4 Lixo de Benguela e do 
Lobito constitui fonte de receita 
de Dumilde 
Kesongo...15-03-07 
Cerca de 400 mil dólares é quanto a administração 
municipal de Benguela deve a SANÁGUA - 
Empresa 
de Equipamentos Social relativos a prestação de 
serviço de recolha de lixo, em apenas um mês. A 
referida empresa, por imposição do seu 
proprietário, 
que tudo indica ser o governador Dumilde Rangel, 
tem desde Julho de 2006 o contrato de 
"exclusividade" da recolha e tratamento de resíduos 
sólidos urbanos nas cidades de Benguela e do 
Lobito, por período de cinco anos que se podem 
renovar por mais quinze. 
 
A factura que correspondente apenas ao mês de 
Janeiro assustou o administrador municipal Manuel 
Francisco, que por falta de recursos encaminhou já 
o caso ao "camarada governador", tendo 
acontecido o mesmo na certa com o administrador 
municipal do Lobito, que também se debate com 
falta de meios financeiros para o seu exercício 
normal, uma vez que Dumilde Rangel abocanha até 
as receitas resultantes da concepção dos terrenos 
da municipal idade. 
 
Cálculos estimados por alto apontam que, só para a 
recolha de resíduos em Benguela e no Lobito, a 
SANÁGUA arrecada cerca de 800 mil dólares por 
mês, sem custos de instalação e de funcionamento, 
uma vez que todos os meios de que dispõe, até 
prova em contrário, foram adquiridos com 

financiamento indirecto do Estado, provavelmente 
de forma fraudulenta, subtraídos do Fundo Soba. 
 
O documento a que este jornal teve acesso foi 
rubricado por Henrique Calengue representando o 
Gabinete de Estudos Planeamento e Estatísticas do 
governo provincial, Zacarias Camuenho Chicumbo 
Cassoma Henrique, pelas Obras Públicas e 
Urbanismo, Manuel Francisco, administrador de 
Benguela, por António Manuel Milhano Batista 
Barbio, cidadão de nacionalidade portuguesa tido 
como parceiro de Dumilde para gestão da empresa 
e que aparece na qualidade de director geral, bem 
como pelo próprio governador como entidade que 
homologou o contrato. 
 
Embora conste que a SANÃGUA tem morada na 
casa nº 23 da rua Damas Moura (vala do Coringe), 
um pouco depois de uma loja de venda de móveis 
e de recargas pertencente a Dumilde Rangel, o 
contrato 
também refere logo de inicio, que tem a sua sede 
social em Benguela na zona Industrial da Fronteira, 
por "coincidência", nas instalações oficinais que 
são 
pertença da administração municipal e que até 
cerca de ano e meio estiveram cedidas a empresa 
de transportes públicos EDT. Não reza em 
nenhuma cláusula, o que é que esta nova entidade 
ocupante a quem a ADM pagará cerca de 400 mil 
dólares mês, dará pela utilização do seu património, 
dos seus meios e pessoal, durante cinco anos que 
se poderão estender por quinze. 
 
07.3.5 Tarifário de serviços da 
San/água inserto no contrato 
com 
as administrações 
Kesongo...15-03-07 
O contrato estabelece que a retribuição da AMB à 
SANÁGUA que não é especificada mas aparece 
depois a cobrança, é mensal e paga em moeda 
nacional tendo como referência os valores em 
dólares abaixo indicados: 
 
a) Recolha de resíduos sólidos urbanos em zona 
urbana: 75,00 USD a tonelada, o que significa que 
uma viatura de 15 toneladas factura por viagem 
1.125,00. USD e se fizer quatro por dia, 4.500,00 
USD; 
 
b) Recolha de resíduos sólidos urbanos em zona 
suburbana custa 95,00 USD, mais 20 que na zona 
urbana, equivalentes a 1.145,00 USD por cada lote 
de 15 toneladas e 5.700,00 USD pelas quatro 
viagens ou 
171.000,00 USD/mês; 
 
c) Pela recolha de resíduos sólidos urbanos na Vala 
do Coringe a AMB paga a SANÁGUA 110,00 
USD por tonelada, ou cerca de 5.500,00 USD por 
cada 
intervenção de limpeza mensal e pela sua 
manutenção, mais 5.500,00 USD/mês. 
 
A limpeza das ruas de Benguela pode custar aos 
cofres do Estado 21.500,00 USD/ mês, a recolha 



de resíduos verdes (árvores, capim, etc.) por 50,00 
USD a tonelada, valor equivalente ao de pneus e 
entulhos, enquanto que a sucata ferrosa e não 
ferrosa custa 100,00 USD. 
 
De acordo com o que documento, os atrasos que 
vierem a ocorrer no pagamento dos serviços 
prestados e facturados no âmbito desse contrato 
vencem juros à taxa legal. No entanto, pela 
cedência dos equipamentos e após avaliação do 
valor dos mesmos na altura da transmissão, "a 
SANÁGUA poderá fazer um desconto de factura 
até 5% à AMB, até ao limite do valor considerado I 
na avaliação". 
 
O contrato de exclusividade tem duração de cinco 
anos, revogando-se por iguais e sucessivos 
períodos de tempo pelos 15 anos seguintes, findo 
os quais se 
procederá à revisão dos seus termos e condições. 
É sem dúvida muito tempo de "exclusividade" para 
quem não terá gasto nada para a sua implantação e 
num país onde se estabelecem regras que obrigam a 
realização de concursos públicos que, de qualquer 
forma com o "dono" de Benguela na jogada não 
impediriam a participação da SANÁGUA em pé de 
igualdade com outras, até por causa da 
concorrência 
que poderia baixar os preços dos serviços e a 
qualidade, o que não era interesse do beneficiário, 
neste caso o representante do próprio Estado, o 
governo da província. 
 
Até isso foi salvaguardado no contrato que 
estabelece 
na cláusula oitava que "a nenhum dos contratantes 
assiste o direito de ceder a terceiros a sua posição 
contratual, sem o expresso consentimento do outro 
contratante", que não é nada mais nada menos que 
a 
mesma pessoa. 
 
07.3.6 Huila: água potável 
também faz parte do 
desenvolvimento 
Kasongo...15-03-07 
Alguns paladinos do desenvolvimento da Huíla, 
volta e meia, não se coíbem em dizer que a 
província está no bom caminho. Nada mau se a 
tendência de trabalhar pela região não fosse 
conformada numa tónica altamente paliativa. O 
fomento da agricultura tem sido "imagem de 
marca" do consulado de Ramos da Cruz, que há 
cerca de dez anos governa a Huíla. Sobre isso há 
muito que se lhe diga e o tempo urge. 
 
Fontes do Kesongo descrevem, no entanto, que a 
província continua a ter problemas de fundo que 
poderiam ser resolvidos agora que lhe cabe um 
bolo de 
20 milhões de dólares/ano para investimentos 
públicos, tal como a crónica questão do doentio 
fornecimento de energia eléctrica ao Lubango; o 
facto 
de só 20 por cento da população dos 14 municípios 
ter acesso à água potável; os atrasos salariais 
(apesar da sua bancarização); o nepotismo e a 
apetência de alguns governantes locais para a 

criação de empresas em conflito directo de 
interesses com as pastas que têm sob sua alçada, 
entre outras questões. 
 
No entanto, falar de desenvolvimento no sector de 
energia e águas numa província onde mesmo com 
milhões investidos, milhões de habitantes 
continuam a beber esse precioso líquido mesmo 
sendo imprópria 
para consumo humano sem temer pela cólera é, a 
todos os títulos, monstruoso. Seria como que 
enganarmo-nos a nós próprios! Com vários cursos 
de água caudalosos, barragens em vários 
municípios (Matala, Nganguelas e Neves) é difícil 
dar água potável a população. Mesmo no Lubango, 
a água potável está longe de atingir todos os 
recantos na cidade, com zonas atiradas para o 
esquecimento. Pode-se constatar que apenas a zona 
urbana tem acesso a agua potável, apesar da 
caducidade do tempo útil das condutas, na sua 
maioria do tempo colonial. 
 
Se os paladinos do desenvolvimento olhassem para 
este aspecto, provavelmente poderiam ter algum 
"freio linguístico" na hora de dizer, aos quatro 
ventos, que o caminho é seguro e sem retorno. O 
desenvolvimento ocorre, principalmente, nos 
pequenos detalhes. Mas mesmo naqueles 
municípios onde não ocorreram grandes 
destruições por acção da guerra, não se resolveu 
nem o problema da água nem de outros básicos 
como a saúde e o ensino. Se tivesse acontecido, 
certamente essa acção contribuiria não só para a 
fixação das pessoas nas suas zonas de origem, para 
particularmente, para melhorar a sua condição de 
vida. 
 
De forma geral, não há políticas nem projectos 
para o 
pós-guerra. De modo as vezes até atabalhoado, 
constata-se que se quer correr demais e até mesmo 
a 
qualidade das obras que se executam deixam muito 
a 
desejar. Uma boa parte delas, não têm 
sustentabilidade nem se prevê fundos para a sua 
manutenção e por isso mesmo, dois três anos 
depois, estão quase destruídos. 
 
E tem sido a insistência no erro, a continuidade de 
acções sem se balancear convenientemente o que 
se fez e o que se está a fazer, outra das razões do 
esvaziamento dos fundos públicos, e do reduzido 
impacto na vida das populações. 
 
É necessário que nesta nova hora, se aposte mais 
nas 
necessidades básicas que não se resumem só a 
alimentação. 
 
07.3.7 Soco de capapinha atinge 
«estômago» de operadores 
privados 
capital...17-03-07 
As operadoras privadas de limpeza e recolha de 
lixo 
estão para o Governador de Luanda como o 
mosquito para o humano enquanto o pequeno 



insecto luta para sugar o sangue ao homem, os 
parceiros do GPL são bastante lestos a sugar o 
erário público sem cumprirem, cabalmente, com o 
seu objecto social Quatro das maiores operadoras 
responsáveis pela limpeza e recolha de resíduos 
sólidos na cidade de Luanda, sobretudo na 
periferia, têm vindo desde o início das suas 
actividades a «pôr água» nesta missão que lhes foi 
confiada e arriscam-se, por isso, ver a renovação 
dos contratos por um «binóculo". 
 
São sobretudo empresas como a Envirobac, 
responsável pela limpeza do município da Maianga, 
Rangol (Sambizanga), SGO (Rangel) e Solimpel 
(Viana), operadoras subcontratadas pela Empresa 
de 
Limpeza e Saneamento de Luanda (Elisal) para esta 
espinhosa missão. 
 
O que acontece é que de lá para cá, desde o dia em 
que passaram a desempenhar este papel, os 
responsáveis dessas empresas passaram a desvirtuar 
a missão que lhes foi confiada, ou seja, os 
interesses comerciais dos mesmos sobrepuseram-se 
àquilo que o Governador considerou de «interesses 
patrióticos». 
 
Este tipo de comportamento acaba por chamuscar 
nãomsó a figura do Governador de Luanda, a 
pessoa a quem o Presidente da República conferiu 
plenos poderes para introduzir um novo modelos 
de recolha de lixo na cidade capital e, por 
arrastamento, livrar a cidade de Luanda da imagem 
repelente que passou a ter, onde o lixo passou a 
determinar a queda de vários 
governadores. 
  
Foi, aliás, por esta via que o antecessor de Job 
Capapinha, o «mal amado» Simão Paulo, acabou 
por 
ver o Presidente da República a dar-lhe um «bico 
no rabo » e apeá-lo do cargo de Governador de 
Luanda, 
soterrado pelo próprio lixo. 
 
Job Capapinha está a ver a questão precisamente 
neste mesmo prisma, ou seja, que em virtude desta 
quase inoperância das operadoras a sua posição 
está 
completamente ameaçada, o mesmo que dizer que 
a 
sua «vida» enquanto Governador, é claro, está por 
um 
fio. 
 
Não foi de todo em vão que em determinado 
momento da sua intervenção na reunião com as 
empresas operadoras, o Governador tenha 
debitado: 
«no âmbito da nossa actividade e tendo em conta a 
nossa aflição, temos que pôr de lado as amizades, 
pois 
está em causa a imagem de cada um», o que deixa 
antever que o mesmo tem vindo a receber um forte 
puxão de orelha por quem o colocou em cima da 
copa, 
daí ter aproveitado a oportunidade para desferir um 
audível «soco» na mesma para dizer «basta», que 

acabou por atingir o «estômago» dos responsáveis 
das 
operadoras presentes no encontro. 
 
Aliás, a cama de Capapinha parece estar a ser 
preparada há já algum tempo, daí que o mesmo 
pretende sacudir a água do capote e mostrar que o 
mal, afinal, não está consigo, mas sim com as 
empresas que a Elisal subcontratou para auxiliá-la 
na limpeza da cidade. 
 
«A situação actual da Limpeza de Luanda», 
reconheceu o Governador, «tem estado a 
preocupar sobremaneira o Governo». É que, por 
aquilo que são as contas do Governador, essas 
operadoras não têm conseguido responder por 
cento daquilo que é necessário para conferir uma 
«cara limpa» a Luanda. 
 
Para as quatro principais operadoras falta quase 
tudo, 
senão mesmo tudo, desde meios técnicos a 
recursos 
humanos que se mostram pouco preparado para o 
exercício desta actividade. 
 
Daí que, segundo Capapinha, esteja a ser 
desenhada 
uma melhor filosofia de combate ao lixo, que passa 
pela tomada de medidas drásticas, onde se admite a 
rescisão de contrato com operadoras que até aqui 
não 
cumpriram com o plasmado no caderno de 
encargos da Elisal, revelando não disporem de 
estofo nem mesmo para garantirem infra-estruturas 
digna deste nome. 
 
No fundo no fundo, «não estamos satisfeitos até 
agora com o desempenho da maioria dessas 
empresas, o cenário mostra que as mesmas não dão 
garantias para que o Governo bata palmas, pelo é 
preciso corrigir antes que se tome medidas mais 
gravosas». 
 
A paciência de Capapinha, que parece ser uma 
caixa de ressonância de quem lá o colocou, está a 
chegar ao fim, mais não fosse por estas mesmas 
operadoras terem agido de má-fé, porquanto se 
mostram mais 
preocupados com os resultados da facturação do 
que 
com a limpeza e recolha propriamente dita. 
 
Em Maio pensa-se na «reinvenção» de um novo 
modelo de recolha e fiscalização deste tipo de 
actividade, donde não está posta fora de causa a 
saída 
de algumas operadoras e entrada em cena de 
outras. 
Muitas daquelas empresas que operam actualmente 
neste sector (ver caixa) demonstraram já pouca 
capacidade para passar ao ano propedêutico, com a 
utilização de meios técnicos inadequados, falta de 
condições de trabalho para os trabalhadores e 
infra-estruturas improvisadas e muitos distante das 
«áreas de jurisdição» dessas mesmas empresas, 
facto que atropela os princípios dos acordos 
firmados. 
 



07.3.8 EPAL 
Agora...17-03-07 
Poucos dias depois de o primeiro-ministro, 
Fernando 
da Piedade Dias dos Santos "Nandó", ter 
considerado 
que a corrupção, a fraude e a apropriação indevida 
dos bens públicos são factores que dificultam o 
controlo eficaz da gestão financeira e patrimonial, 
quadros seniores e técnicos da Empresa Pública ele 
Águas de Luanda (EPAL) vieram a público pôr o 
dedo na ferida. 
 
Através de uma carta enviada ao ministro da 
Administração Pública, Pitra Neto, manifestaram o 
seu desagrado pela forma como tem sido gerida a 
empresa desde que foi nomeado o novo Conselho 
de Administração, liderado por António da Costa. 
Os 
trabalhadores alertaram para a existência de factos 
e 
actos de uma gestão que consideram 
"extremamente 
grave" e que poderá colocar em causa o futuro da 
empresa. Falam também na existência de uma 
estratégia montada pela direcção que visa suprimir 
a 
transparência da gestão da contabilidade, mercê do 
afastamento de quadros competentes. 
 
07.3.9 Empresas de recolha de 
lixo contribuem para esburacar 
Luanda 
capital...17-03-07 
A situação agravou-se quando o Governo 
Provincial de Luanda (GPL) aboliu o sistema de 
deposição de 
resíduos sólidos em contentores, optando pela 
deposição do lixo, mas em sacos plásticos, em 
sítios de onde as operadoras facilmente o 
pudessem recolher. 
 
A baixa de rigor no controlo do cumprimento do 
preestabelecido, levou a que os munícipes 
abandonassem a prática de conservação do lixo 
caseiro em sacos plásticos, passando a atirar a torto 
e ao direito lá onde bem entendessem, mesmo 
contra as normas. 
 
Vem desse comportamento um erro das 
operadoras de recolha que, limitando-se ao seu 
trabalho não velam pelo que fica para atrás. 
Buracos, cada vez mais fundos. 
 
É que ao recolherem o lixo têm causado outros 
constrangimentos aos moradores. 
 
Caso do género ocorreu na rua Kwamme 
Nkrumah, 
próximo ao prédio do Livro, na Maianga, onde, de 
tanto escavarem, os tractores da Elisal cortaram os 
cabos de energia eléctrica. De acordo com 
munícipes 
habitantes da zona ouvidos por este semanário, 
ficaram, em consequência disso, privados de 
energia 
durante um ano. 

 
"Imaginem os constrangimentos que tivemos de 
suportar; avaria de electrodomésticos, produtos 
alimentares como carnes, legumes, frutas e 
verduras, já não podíamos tê-los em casa", 
lamentou Judith 
Tavares, apontando ainda o perigo que corriam de 
serem assaltados ou vítimas de agressões de 
marginais 
que se aproveitam da escuridão. 
 
"Para além disso, temos que ir trabalhar, ir a escola, 
ir 
ao mercado. Como é que são capazes de escavar 
até ao ponto de nos deixarem assim?", interrogou-
se a nossa interlocutora. 
 
Com os buracos ficam também incomodados os 
automobilistas que raras vezes conseguem transpor 
determinados espaços que dão acesso às suas zonas 
de residência, ou, se o fazem, é a multo custo. 
 
O mais grave é que quanto mais tempo esses 
buracos 
ficam aberto, mais facilmente os moradores se 
aproveitam deles para depositar lixo. A Avenida 
Deolinda Rodrigues, por exemplo, é prova disso. 
"São tantos buracos com lixo que ofuscam a 
importância que aquela via tem. Esquecem-se que 
muitas autoridades passam por lá e se deparam 
com 
aquilo, e mais, por serem muito fundos, nesta 
época de chuva, esses buracos ainda podem se 
constituir num perigo, sobretudo para as crianças". 
 
Para contornar está situação Governo Provincial de 
Luanda, apresentou terça-feira última, os três 
principais passos para a reformulação de todo o 
sistema de saneamento básico da cidade capital. 
 
A medida que deve começar a ser implementada a 
partir ainda deste ano, inclui o programa de 
recuperação, reabilitação e modernização das redes 
de 
saneamento básico. 
 
Trata-se de um projecto para o biénio 2007/2008 
que 
vai abranger os bairros Comissão do Cazenga, São 
Paulo, Cassenda, entre outros. 
 
"A muito que vimos notando o crescimento da 
nossa 
cidade, o que forçou o aparecimento de novos 
bairros 
de forma irregular, e quanto mais gente, menos 
qualidade", frisou o governador, Job Capapinha, 
acrescentando que tais construções têm 
inviabilizado a implementação de novas infra-
estruturas urbanas. 
 
"Estamos em via de reconstrução, e deve-se ter em 
conta estas questões que parecem mínimas, quando 
abafadas, mas, quando vem a tona causam todos os 
estragos possíveis", atestou um governante que 
apelou na ocasião à Inspecção-geral do Trabalho 
no sentido de mostrar serviço, pois, se assim não o 
fizer, continuarão a passar por invisíveis. 
 



"A população mais carente vai continuar a pagar 
por 
algo de que não tem culpa, porque a corda sempre 
rebenta no lado mais fraco", ressaltou. 
 
Luanda é uma província com extensão de 450 
quilómetros quadrados e a sua população ronda 
aproximadamente os quatro milhões de habitantes 
a 
tender para mais, segundo demógrafos. Tem nove 
municípios, designadamente Cazenga, Samba, 
Cacuaco, Maianga, Viana, Kilamba Kiaxi, Rangel, 
Ingombota, Sambizanga. 
 
07.3.10 Renovação de sistemas 
de água beneficia cerca de um 
milhão e 650 mil pessoas 
Jornal de Angola...19-03-07 
O ministro da Energia e Águas, Botelho de 
Vasconcelos, anunciou recentemente o término de 
obras de ampliação de sistemas de água, que vão 
beneficiar mais de um milhão e 650 mil pessoas em 
diversas províncias até o final do ano. 
 
Na cidade de Malanje, segundo o ministro, há uma 
empreitada de reabilitação do sistema de água, que 
tem como finalidade atender cerca de 200 mil 
pessoas. Em Menongue, capital da província do 
Kuando Kubango, deve terminar no decurso deste 
ano a primeira fase do 38 reforço do sistema de 
abastecimento de água, que beneficiará à volta de 
50 mil pessoas. 
 
No município do Tômbwa, província do Namibe, 
30 
mil pessoas vão ser beneficiadas com a finalização 
este ano da renovação do sistema de fornecimento 
de água local. 
 
As obras de reforço dos sistemas de abastecimento 
de 
água de Caxito, Catete e Uíje, também serão 
finalizadas este ano, tal como a empreitada de 
ampliação e renovação do sistema de fornecimento 
de água da cidade do Huambo, “em que se calcula 
atingir 400 mil pessoas”, segundo o ministro da 
Energia e Águas. 
 
Botelho de Vasconcelos, que falava sábado na 
cerimónia de aniversário do Ministério que lidera, 
disse ainda que a acção do sector não visa apenas 
Luanda, “como tem sido veiculado repetidamente 
por alguns formadores de opinião. Apontou, como 
exemplos no caso da área da energia, a reabilitação 
em curso das redes de distribuição de electricidade 
das cidades de Benguela, Lobito, Namibe, 
Lubango, Tômbwa, Saurimo e Malanje. 
 
07.3.11 A marcha do projecto de 
águas 
Angolense...24-03-07 
Actualmente em fase experimental, a Estacão de 
Tratamento de Água (ETA) do Luongo começa a 
funcionar plenamente em finais deste mes, sendo a 
cidade capital da província a primeira beneficiária 
dos 

seus serviços. "O momento é de comissionamento 
de 
todo o sistema de abastecimento, solucionado que 
foi o problema energético que assolou Benguela", 
explicou o Engenheiro Luiz Gordilho Neto, 
gerente de produção. 
 
Uma vez comissionada a parte electromecânica, a 
água que sai da Estacão de Bombeamento de Água 
Bruta, localizada nas imediações do rio Catumbela, 
já se encontra na ETA. 
 
De acordo com Luís Godilho compete-se agora 
com o doseamento dos produtos químicos para dar 
maior 
qualidade a água. Revelou que o passo seguinte será 
a 
colocação do precioso líquido no Centro de 
Distribuição de Benguela, situado no bairro da 
Graça, 
de onde partirá, por gravidade, para as redes locais. 
Refira-se que o município sede da província tem já 
preparados 40 quilómetros de redes de distribuição. 
 
Um outro dado a reter é que alguns munícipes da 
Baia Farta beneficiarão também em finais deste 
mês do excedente que sairá da ETA para o Centro 
de 
Distribuição de Benguela. 
 
Quatro meses depois, em Julho, a cidade do Lobito 
e a vila da Catumbela começarão a beneficiar do 
projecto. 
07.3.12 The Beers investe 170 
mil 
dólares em projectos sanitários 
no Lucapa 
Angop...25-03-07 
Um montante calculado em 170 mil dólares será 
aplicado, este ano pelo projecto "Bem Querer", em 
assistência sanitária a três mil e 400 beneficiários, 
entre crianças e mulheres grávidas, na sede e 
comunas do município do Lucapa, província da 
Lunda-Norte, numa iniciativa da empresa 
diamantífera de prospecção, The Beers. 
 
A informação é da directora de comunicação e 
imagem da empresa, Indira Patrício, à emissora da 
rádio local, transmitida sexta-feira, na cidade do 
Dundo. 
 
Segundo ela, encontram-se já em curso os 
trabalhos 
para identificação de ong´s, entidades religiosas e 
tradicionais que em função da língua nativa, irão 
promover campanhas de sensibilização e 
informação 
sanitária às comunidades. 
 
No entanto, o município do Lucapa com três 
comunas, nomeadamente, Camissombo, Capaia e 
Xá-Cassau é um dos mais populosos com mais de 
100 mil habitantes, maioritariamente camponeses, 
dos nove que compõem a província da Lunda-
Norte. 
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07.4.1 Redução da produção 
depende do acesso à água 
Terra Angolana...01-04-07 
O comissário de Desenvolvimento da União 
Europeia (UE), Louis Michel, considerou 
"impensável" reduzir a pobreza no mundo sem 
facilitar o acesso à água potável, nos países mais 
pobres. Nessas nações, mais de 1,1 bilhão de 
pessoas não têm acesso à água e, a cada oito 
segundos, uma criança morre por essa causa. 
 
Michel fez a advertência na abertura da primeira 
Assembleia Mundial da Água para Representantes 
Eleitos e Cidadãos no Parlamento Europeu, que 
tem a presença de cerca de 600 representantes de 
mais de 80 países, entre eles Brasil, Bolívia, 
Uruguai, Chile, 
Argentina, México, Peru e Equador. A reunião visa 
o 
debate e a apresentação de propostas para 
melhorar o 
acesso à água. 
 
"Como aceitar que, no século XXI, mais de 1,1 
bilhão de pessoas não tenham acesso à água 
potável e que milhões de crianças morram todos os 
anos devido a doenças vinculadas à falta dela?", 
perguntou o comissário. "Não há desculpa para 
isso", afirmou 
Michel, que considera "impensável reduzir a 
pobreza" no mundo, sem levar a água às 
populações mais necessitadas. 
 
"Quantas crianças passam o dia a carregar a água 
para 
as suas famílias, ao invés de irem à escola?", 
perguntou o comissário, antes de afirmar que o 
acesso à água potável deve vir com outras medidas 
em prol da educação e da alimentação, entre outros 
âmbitos. "As soluções técnicas existem", disse 
Michel, mas a sua implementação enfrenta 
"problemas de governo, de falta de compromisso 
político e de capacidade financeira", acrescentou. 
 
Nesse sentido, Michel recordou o compromisso 
assumido pela União Europeia, de facilitar o acesso 
à 
água nos países em desenvolvimento, uma tarefa 
para a qual destina cerca de 1,4 bilhão de euros por 
ano, o que a torna o principal doador internacional. 
Michel 
destacou "a importância capital" de uma boa gestão 
regional dos recursos hídricos na prevenção de 
conflitos e catástrofes naturais, que podem 
aumentar 
devido às mudanças climatéricas. 
 
07.4.2 Chuvas já mataram 121 
pessoas 
Folha8...01-04-07 
As chuvas que começaram a cair com maior 
intensidade o princípio do ano, já mataram mais de 
121, pessoas em quatro províncias do país indica 
um 

relatório da Comissão Nacional de Protecção Civil 
(CNPC). 
 
O documento a que Folha 8 teve acesso destaca a 
província de Luanda com 104 casos de mortes, 
seguindo-se o Bié e Moxico ambas com sete e o 
Kuando Kubango com três. 
 
O levantamento preliminar feito pela CNPC 
aponta 
prejuízos globais na ordem de USD 85 milhões de 
dólares, o desabrigo de 25.373 pessoas, a destruição 
de 12.253 casas, a interrupção de vias rodoviárias, 
para além da destruição de pontes. 
 
Entretanto, o Instituto Nacional de Meteorologia e 
Geofísica (INAMET), avisou que o fenómeno "El 
Ninõ", ainda vai continuar a provocar danos, 
principalmente, nestes três meses (Março, Abril e 
Maio), segundo o cruzamento de dados dos 
institutos 
homólogos dos EUA, Reino Unido, China, Nova 
Zelândia, Zimbabwe e Austrália, prevendo-se um 
aumento das quedas fluviométricas, principalmente 
nas províncias a norte, nordeste, este e centro, 
ultrapassando os valores normais para a época. 
 
A situação actual exige de acordo com o relatório, 
um 
trabalho acrescido de educação comunitária, 
ambiental e psicossocial para a prevenção dos 
riscos associados às precárias condições de higiene 
pessoal. 
 
O Plano de Emergência aprovado pelo Governo 
continua a privilegiar o reassentamento da 
população 
em zonas mais seguras, assistir os necessitados, 
proceder à reabilitação das infra-estruturas básicas, 
especialmente nos da saúde, educação, 
abastecimento 
de água potável e o incentivo das actividades 
económicas. 
 
O plano aprovado na sessão extraordinária do 
Conselho de Ministros realizado no dia 24 de 
Janeiro 
de 2007, destina-se à gestão da presente situação de 
calamidade, nas regiões afectadas. Recorde-se que o 
Governo colocou a disposição da Coordenação da 
Comissão Nacional de Protecção Civil, até ao 
momento USD 10.000.000.00 milhões, no âmbito 
do 
Plano de Acção Imediata para acolhimento, 
assistência social e apoio logístico às vítimas das 
calamidades. 
 
07.4.3 Odebrecht aumenta 
volume 
de água tratada para Benguela 
Cruzeiro do Sul...01-04-07 
O arranque da Estação de Tratamento (ETA), de 
onde sairá a água para o Centro de Distribuição de 
Benguela (CD), localizado na Nossa Senhora da 
Graça, é um avanço significativo em direcção aos 
objectivos gerais do Projecto de Águas de 
Benguela, a cargo da Odebrecht - dizem os 
técnicos. 



 
Com capacidade para tratar mil 100 litros por 
segundo, o equivalente a mil 100 metros cúbicos 
por hora, a ETA recebe, por via de vários 
quilómetros de subcondutas, a água bruta da 
Estação de bombeamento, denominada EBAB, 
que capta no rio Catumbela, o suporte do Projecto. 
Um dos vários aspectos a reter é que Benguela, a 
primeira cidade a beneficiar dos serviços da ETA, 
verá aumentado o volume de água tratada, ao passo 
que a Baía Farta, que aguarda pelo mês de Julho, 
contará com o excedente do município sede, 
conforme explicou o Eng. Luís Gordilho, gerente 
de produção. A cidade de Benguela tem já 
preparados quarenta quilómetros de rede de 
distribuição e conta ainda com mais de duas mil 
ligações. Do CD até ao Largo da Peça, a partir do 
qual será processada a distribuição para os 
diferentes bairros da cidade, a dimensão da rede é 
de 5 quilómetros e 305 metros de cumprimento. 
 
O Eng. Luís Gordilho deu a conhecer que todo 
este 
trabalho, particularmente o relacionado ao 
comissionamento da parte electromecânica, foi 
impulsionado pelas melhorias registadas no 
fornecimento de Energia eléctrica. Acrescentou, 
por 
outro lado, que a cidade do Lobito e as vilas da 
Catumbela e da Baía Farta beneficiarão dos 
serviços da ETA dentro de três meses, em Julho, 
mas a vila 
piscatória recebe, como já o dissemos, o excedente 
de 
Benguela. Importa salientar que o cumprimento da 
rede que liga a Estação de Bombeamento da Agua 
Bruta a ETA é de três quilómetros e 471 metros. 
 
4.4 Povo compra água mais cara 
Folha8...14-04-07 
Torneiras secas, filas enormes em quintais, 
especulação e procura incessante pelo líquido 
precioso é o cenário mais visto, nos principais 
bairros periféricos de Luanda. 
 
Na comuna do Ngola Kiluanje (petrangol) no 
município do Sambizanga, a luta pelo líquido é 
frenética e chega a mobilizar os elementos de uma 
família inteira, no sentido de criarem uma reserva 
mínima, diante da indiferença das autoridades 
competentes, que deveriam fazer algo, para 
minimizar, a penalização a que estão sujeitos, pela 
compra, a preços especulativos, aos camionistas 
privadas e ou encurtar as longas caminhadas a 
procura da água. 
 
O projecto de construção de chafarizes e sanitas, 
sob 
responsabilidade da organização não 
governamental a 
Development Workshop (DW), não satisfazem já 
as 
populações em pleno século XXI, pois não 
estamos a 
ver, esta ONG, a propor na Bósnia, Kosovo ou 
outro 
país da Europa, a construção de sanitas e 
chafarizes, 
como o fazem em África, aplaudidos, também por 

alguns países africanos, sem nobreza, nos seus 
programas. 
 
Mas o grave é que estas organizações recebem 
dinheiro da comunidade internacional, para 
fazerem este tipo de brincadeiras que ofendem a 
dignidade dos angolanos, independentemente da 
sua condição de necessitados, para meses depois 
deixarem de funcionar, como é o caso actual, com 
os chafarizes construídos por esta ONG. Mas esta 
é uma política também deste governo que 
desavergonhadamente tem na sua pauta 
governativa, a inauguração de chafarizes, quando 
estes foram uma das bandeiras de luta contra o 
colonialismo português, levadas a cabo pelos 
nacionalistas angolanos. Tivesse o ditador fascista 
português, António de Oliveira Salazar, natural de 
Santa Comba Dão, em vida e passaria a vida a rir 
nas fuças destes (des)govemantes, pela 
incapacidade de mais de 30 anos depois da 
independência nacional, não terem conseguido dar 
uma vida melhor, a maioria dos angolanos. 
 
Estes indígenas vinham adquirindo o bidão de água 
de 20 litros por 10 kwanzas, mas com o acentuar 
da crise, pagam pela mesma quantidade; Kz: 50,00. 
"Isto é um calvário", disse a dona Caty, 
acrescentando o facto de "querendo ou não, temos 
mesmo que pagar por este preço senão morremos 
de sede e ficamos sem banhar". 
 
Os revendedores de água dizem só terem 
aumentado 
"o preço porque os proprietários de cisternas o 
subiram igualmente" Folha 8 apurou à 02.04, o 
facto de nas últimas semanas "haver inúmeras 
dificuldades de circulação dos camiões, para se 
atingir a fonte de abastecimento do Kifangondo, 
devido ao mau estado das estradas", explicou o 
camionista Manuelito. 
 
Por este facto, vários camiões deixaram de circular 
por aquelas zonas, encarecendo, obviamente o 
preço da água. 
 
Em condições normais, uma cisterna de 10 mil 
litros 
pode custar 8 mil kwanzas, mas com a actual 
carência 
chega a 10 mil kwanzas. David Abreu diz; "não 
ganho 
nada porque agora somos muitos com o mesmo 
negócio e também porque o preço da cisterna 
também subiu". 
 
A situação nos demais municípios não difere muito 
da do Sambizanga, mas existe urna certa diferença 
no caso do Cazenga, onde devido a existência do 
tanque da EPAL, junto da linha férrea, os 
munícipes adquirem o líquido por preço menos 
elevado. 
 
Como quem não tem cão, caça com gato, alguns 
arriscam a saúde usando a água da chuva para 
beber, 
por não conseguirem acompanhar a pedalada dos 
preços. 
 
 



07.4.5 ENCIB cria lixeira na 
Mabuba 
Folha8...14-04-07 
A Empresa Nacional de Construção de Infra-
estruturas básicas (ENCIB) está a ser acusada, 
pelos moradores do bairro Nguanhã (Sambizanga) 
que vivem entre as cercanias da ponte da Cadeia 
Central de Luanda e do Porto Pesqueiro, de estar a 
criar uma enorme lixeira, na zona da petrangol, 
com os prejuízos daí inerentes para a saúde pública. 
 
A ENCIB, na altura das chuvas de Janeiro, terá 
procedido a reabertura de valas de drenagem que 
tinham sido inundadas pelas águas, colocando o 
lixo, 
nas suas bermas, esquecendo-se, posteriormente, 
de 
remover o lixo, para um aterro sanitário. Os 
moradores agastados com um quadro que se alastra 
quotidianamente para junto das suas residências, 
condenam a atitude da direcção da ENCIB, que se 
remeteu a um silêncio sepulcral. Recorde-se que tal 
como muitos outros, este bairro foi erguido, sem 
qualquer ordenamento urbanístico, o que dificulta a 
circulação de viaturas para a recolha de resíduos 
sólidos, para melhorias no saneamento básico, num 
estado deplorável, pela cumplicidade, também de 
alguns moradores, que na calada da noite, deitam 
lixo 
nos montes deixados pela ENCIB. 
 
Esta situação, aliada as águas das chuvas está a 
provocar consequências graves, principalmente as 
crianças, nas suas brincadeiras diárias, contraindo 
diarreias e cólera, lamenta Eduardo de Jesus; 
"sempre 
que nos levantamos, deparamonos com quantidade 
de 
lixos, mesmo junto das nossas casas, por preguiça 
de o deitarem dentro da vala", deplorou. No 
entanto, o 
morador Ernesto dos Anjos, acha que "se a 
ENCIBE 
não consegue reparar as estradas de Luanda que 
andam em péssimo estado e que afectam a vida de 
milhares de pessoas, não é de se esperar que 
resolva o problema de uma centena de pessoas, 
apesar de ser a culpada". 
 
Assim, o lixo passou a ser o "cartão de visita" para 
quem se desloca para esta zona da periferia de 
Luanda, porquanto ninguém consegue resistir ao 
cheiro nauseabundo que ataca os transeuntes.. 
 
07.4.6 Advinha 
A capital...21-04-07 
Qual é a coisa, qual é ela que tem lama e águas 
paradas fedorentas por todos os lados, moscas e 
larvas a disputarem um espaço ainda cheio de lixo? 
A resposta óbvia seria uma pocilga. Mas a lógica, 
essa, exigiria um raciocínio até menos apurado e 
rapidamente se chegaria à conclusão de que a 
solução do quebra-cabeças é: a cidade de Luanda. 
O actual cenário de Luanda pode ser enquadrado 
com perfeição numa advinha. Serve muito bem 
para uma daquelas perguntas aparentemente 
difíceis de responder mas cuja resposta, afinal, se 
esconde por trás de um simples raciocínio lógico. 

 
A nossa cidade vai se assumindo cada vez mais 
como 
uma gigantesca pocilga. Os citadinos experimentam 
tal sensação tão logo colocam os pés na rua. O 
cheiro 
nauseabundo do lixo que cai dos contentores 
abarrotados não tem como passar despercebido. 
Sem 
contar, é claro, os dias em que as empresas 
responsáveis pela recolha adormecem durante a 
noite 
para, no dia seguinte, executarem a sua estranha 
coreografia de limpeza no justo momento em que 
os 
cidadãos se predispõem a sair de casa para os 
afazeres 
diários. Há ainda as fossas abertas e os dejectos 
humanos. De tão cheios, os canais de esgoto fazem 
transbordar dejectos humanos que escorrem lentos 
pelo asfalto ou, pelo menos, pelo que resta dele. E 
um martírio, logo pela manhã, suportar tanto mau 
cheiro: o do lixo e o das fezes transbordantes. 
 
Se houvesse tal competição, não haveria dúvidas de 
- 
que os luandenses seriam recordistas mundiais em 
suster a respiração. São tantas as vezes que temos 
de 
levar as mãos ao nariz que qualquer um habitante 
de 
Luanda estaria suficientemente treinado para 
arrebatar um troféu de uma natureza tão inusitada. 
Devemos, enquanto luandenses, ser bons noutras 
modalidades desportivas. O salto em comprimento, 
por exemplo, deve ser uma especialidade nacional. 
Quantas vezes temos de saltar para evitar um 
lamaçal ou então para transpor uma lagoa criada 
pelas águas residuais quer tenham sido espalhadas 
pelas chuvas incessantes quer pela atabalhoada 
distribuição da Epal? Várias vezes, incontáveis até. 
Assim como a nossa característica de exímios 
equilibristas vem ao de cima quando, sobre a lama, 
optamos por saltar de pedra em pedra ou andar em 
superfícies apertadas para evitar borrar as calças ou 
sujar o nosso par de sapatos carinhosamente 
lustrado por um engraxador. 
 
De facto, Luanda de hoje se assemelha a uma 
pocilga 
ainda que a substituir os porcos estejam homens 
elegantemente vestidos com fatos importados da 
Itália, a cheirar um igualmente caro perfume 
francês e que se façam transportar nas viaturas 
mais modernas, 
importadas também, que as nossas estradas 
conseguem suportar. No fim de tudo, acabamos 
todos por chafurdar neste gigantesco lamaçal do 
qual não parece haver fuga nem mesmo para quem 
pode esconder-se na sua sumptuosa vivenda ou 
frequentar restaurantes e clubes caríssimos 
erguidos algures na Ilha de Luanda, nem mesmo 
para quem consiga, vez ou outra, visitar paraísos 
turísticos a semelhança da ilha de Marbella, em 
Espanha. Afinal, é para aqui, para este mal cheiroso 
lamaçal, que acabamos por regressar, limpos e 
elegantemente vestidos mas a enfrentar o mesmo 
dilema de um porco que exibe uma notável argola 



de ouro no focinho jamais deixará de ser um 
porco. 
 
07.4.7 Um sinal claro de que 
ninguém mais liga a conversa 
fiada 
A capital...21-04-07 
O encontro entre o governador provincial de 
Luanda, 
Job Capapinha, e alguns proprietários de viaturas 
que 
prestam serviço de táxi na capital angolana não 
poderia ter decorrido da pior forma. 
 
Na tarde de terça-feira, 17, Capapinha encontrou 
na 
sala do cinema Atlântico um número reduzido de 
patrões de taxistas. Os participantes não excederam 
os 50, um número, desde já, gritantemente inferior 
à 
quantidade de viaturas que se dedicam ao serviço 
de 
táxi em Luanda. 
 
O próprio governador, no início da reunião, falou 
em 
perto de 20 mil viaturas que funcionam com esta 
categoria na capital angolana. A reunião começou, 
portanto, já com o espectro de fracasso. Além do 
número reduzido de participantes, os presentes 
desconheciam os pontos da agenda para o 
encontro 
com o governador. 
 
Chegou-se, inclusive, ao ponto de Capapinha falar 
sobre um determinado assunto e os proprietários 
dos 
taxistas responderem sobre uma questão 
abismalmente diferente. Notou-se, sobretudo, que 
enquanto Capapinha estava mais preocupado com 
os motoristas que conduzem sem camisa e que 
consomem álcool ao volante, os taxistas queriam 
respostas prementes sobre o trânsito na capital, os 
buracos nas estradas e, inclusive, sobre o 
comportamento dos agentes da polícia. 
 
Assistiu-se a um verdadeiro fogo cruzado no 
encontro em que ninguém saiu satisfeito. 
«E um desastre a actuação do Governo, estamos 
(nós o 
povo) a passar por situações incríveis», disse, 
interpelado pelo semanário A Capital, Manuel 
Faustino, responsável pela Associação de Taxistas 
de Luanda (ATL). 
 
Manuel Faustino comentava, assim, aspectos que 
ele 
entende que deveriam ser abordados no encontro 
com o governador Job Capapinha mas que foram, 
curiosamente, relegados para plano secundário. 
«Eles 
querem organização?», questionou-se o taxista. Pois 
bem, continuou. «A organização tem de partir 
primeiro deles (do governo provincial) e depois 
nós apenas seguiremos o caminho». 
 
O taxista respondia, assim, a um comentário 
anterior 

do governador Capapinha. 
 
Ademais, a dissertação do governador cingiu-se 
exactamente a necessidade de maior organização na 
actividade dos taxistas. Falou de casos de atentado 
ao 
pudor, do alcoolismo, de músicas obscenas e, por 
outro lado, criticou o hábito comum de se encurtar 
as 
rotas pré estabelecidas. Os taxistas, por seu turno, 
não foram na conversa e consideram que o «um 
governador sério» jamais convocaria uma reunião 
dessa índole sem trazer consigo um programa 
concreto. «Quando o comandante é desorganizado, 
o seu exército também o será», ironizou Manuel 
Faustino para, em seguida, acrescentar: «se Luanda 
está como está, a culpa é deles e de mais ninguém». 
 
Daniel Moura, um taxista de 40 anos, chateou-se 
por 
não ter ouvido de Job Castelo Pedro Capapinha a 
resposta a uma pergunta que colocou. 
 
A dado passo das suas declarações, o governador 
reconheceu a necessidade da melhoria das infra-
estruturas da cidade capital e que a situação, para a 
população em geral, não é boa. 
 
O taxista Daniel Moura procurou saber, na 
sequência 
destas palavras, que soluções concretas o Governo 
tem 
para melhorar o quadro e quanto tempo esse 
trabalho 
levaria. A resposta que recebeu não o agradou, de 
maneira nenhuma. «Ele simplesmente disse que já 
era 
tarde para responder a esta questão e que as 
soluções 
seriam discutidas nos próximos encontros», contou 
um taxista. «Eu acho isso um tremendo absurdo», 
afirmou. 
 
«Além das estradas», segundo o secretário-geral da 
ATL, Manuel Faustino, há muitas coisas que 
devem ser vistas. «Os próprios agentes da Polícia 
não têm 
disciplina, para eles a única forma de se 
entenderem 
com o taxista é o suborno», comentou o taxista ao 
salientar que «não nos venham, por isso, fazer 
grandes exigências». 
 
07.4.8 Luanda é um caso 
preocupante 
A capital...21-04-07 
Muito tem-se falado sobre a ineficiência das 
autoridades no que ao saneamento básico diz 
respeito. 
 
O que nunca se disse é que, em parte, grande 
porção 
da culpa pelo acumulo de lixo e outras indecências 
tem a ver com o próprio comportamento dos 
cidadãos. A cidade de Luanda, apesar de ser a 
capital, é das mais sujas do país. 
 



A grande falta de saneamento básico repercute-se 
na 
existência de enormes volumes de lixo nas ruas e o 
excesso de águas pútridas provocadas, urnas pela 
própria população, e outras nesta época, pelas 
chuvas. 
Numa altura em que o país ainda resiste a uma 
teimosa epidemia de cólera, que neste momento, 
de acordo com dados oficiais continua a registar 45 
casos diários, há que se desbobinar a verdade. 
 
A insanidade da cidade, segundo sociólogos e 
urbanistas, está relacionada com a densidade 
populacional extrema que Luanda suporta, mas 
também tem a ver, de acordo com outros sectores, 
com a falta de cultura cívica de grande pane da 
população que, por razões diversas, emigrou das 
suas 
terras de origem para a capital. Muitas dessas 
pessoas 
são de proveniência rural e não têm uma só noção 
do 
que é a vida na cidade. 
 
Por isso, sustentam, a par das tentativas 
governamentais de se incrementar as operações de 
recolha de lixo e de mobilização dos cidadãos para 
a 
deposição correcta de detritos em sítios 
apropriados, 
seja também desenvolvida uma campanha de 
sensibilização dos munícipes no sentido de 
mudarem a atitude. A mensagem que deve ser 
passada à população, defendem, é aquela que lhes 
actualiza de que o lixo, para além de poluente do 
meio e do ar, é um importante agente de poluição 
visual. 
 
«O lixo propriamente dito também é considerado 
um 
elemento de desconforto visual que contribui para 
a 
sensação de mal-estar urbano», sublinhou um 
especialista ao definir a poluição visual, 
considerando-a como o excesso de elementos 
ligados à comunicação visual, designadamente 
cartazes, propagandas, placas, etc., dispostos em 
ambientes urbanos, especialmente em centros 
comerciais e de serviço. Para além de promover o 
desconforto espacial e visual dos transeuntes, o 
excesso desta poluição afecta a imagem das 
cidades. 
 
Por detrás do lixo estão escondidas urna série de 
doenças. Fala-se em mais de 100 entre as quais a 
cólera, amebíase, vários tipos de diarreia, peste 
bubônica, lepra, meningite, pólio, herpes, sarampo, 
hepatite, febre-amarela, gripe, malária, leptospirose 
e ebola. 
 
Estima-se que cada pessoa produza, em média, 1,3 
kg 
de resíduo sólido por dia. Desta forma, partindo do 
pressuposto de que Luanda possui quatro milhões 
de 
habitantes, produz diariamente pouco mais de 
quatro 
milhões de toneladas de lixo por dia. 
 

07.4.9 Chuva agrava estado das 
estradas e alivia carência de 
água 
Angop...25-04-07 
A chuva que assolou a província de Luanda na 
madrugada de hoje deixou alagada as estradas 
dificultando a circulação de viaturas e peões, e 
permitiu a populares recolher água para suprir a 
carência do líquido em várias partes da cidade. 
 
Os buracos existentes nas vias ficaram cobertos de 
água e lamas forçando os automobilistas a uma 
condução mais cuidadosa e lenta, ao mesmo tempo 
que condicionava a marcha de peões. 
Não foram notificadas vítimas, nem relatos de 
danos 
materiais. 
 
No município do Cazenga, privado de água há 
cinco 
dias devido a uma ruptura numa conduta que 
forçou a paralisação do centro de distribuição, a 
chuva foi 
aproveitada para acondicionar água. 
O Cazenga tem cerca de um milhão e 500 mil 
habitantes. Estima-se que a capital com nove 
municípios tenha cerca de cinco milhões de 
pessoas. 
Os troços de vias piores continuam a ser a avenida 
Deolinda Rodrigues, da FTU à estalagem, avenida 
dos Comandos (da Cuca ao Imbondeiro do 
Cazenga) e da Cuca ao Kikolo. 
 
Ao contrário de outros dias da semana, as vias 
começaram a registar trânsito com alguma 
intensidade de peões e viaturas a partir das seis 
horas e 30 minutos. 
 
07.4.10 Projectos vão aumentar 
abastecimento de água às 
populações de Luanda e 
Benguela 
Jornal de Angola...26-04-07 
Luanda tem três novos projectos de impacto 
imediato 
para o abastecimento de água potável às 
populações. 
O primeiro visa garantir o abastecimento de água 
potável à zona Sul de Luanda, através da 
optimização 
do "Sistema 3", enquanto o segundo se reporta ao 
pólo industrial de Viana. O terceiro projecto de 
abastecimento permitirá a produção de 60 mil 
metros cúbicos de água por dia, a construção de 40 
quilómetros de redes de distribuição primária e 
secundária no município de Cacuaco e de 40 
chafarizes. 
 
Reunido ontem em Conselho de Ministros na sua 
quarta sessão ordinária do ano, sob orientação do 
Presidente da República, José Eduardo dos Santos, 
o Governo autorizou a Empresa de Águas de 
Luanda, 
EPAL, EP a celebrar com a construtora brasileira 
Odebrecht contratos de empreitada relativos à 
execução de dois, dos três projectos de 
abastecimento 



de água na capital acima referidos. 
 
O terceiro contrato, para a produção de 60 mil 
metros cúbicos de água por dia, a construção de 40 
quilómetros de redes de distribuição primária e 
secundária no município de Cacuaco e a instalação 
de 40 chafarizes, será celebrado entre a EPAL, EP 
e a China Narional Machiney e Equipamento 
Import-Export Corporation (CMEC). 
 
O ministro da Energia e Águas, Botelho de Vaz 
Concelos, referiu na ocasião que em Luanda cerca 
de três milhões e meio de habitantes vão beneficiar 
do projecto, avaliado em cerca de 274 milhões de 
dólares. 
 
O Poder Executivo aprovou igualmente, na 
reunião de ontem, o contrato de empreitada para o 
projecto de construção da segunda parte do 
sistema de 
abastecimento integrado de água potável às cidades 
de 
Benguela, Lobito, Catumbela e Baía Farta, na 
província de Benguela. 
 
De acordo com o comunicado oficial à imprensa, a 
implementação desta etapa do projecto irá "garantir 
o 
funcionamento global do sistema, nos domínios da 
captação, adução, tratamento e distribuição de água 
às 
zonas urbanas e pré urbanas das referidas cidades". 
De acordo com Botelho de Vaz Concelos, cerca de 
700 mil pessoas nas cidades de Benguela, Lobito, 
Catumbela e Baía Farta vão beneficiar do projecto. 
A 
referida etapa do sistema, segundo o ministro, está 
estimada em 89 milhões de dólares. 
 
O titular do Ministério da Energia e Águas referiu 
ainda que nas referidas cidades serão construídos 
centros de distribuição, com intenção de fazer 
chegar a água ao maior número de populares, 
através de redes nas zonas urbanas e de fontanários 
para as áreas 
suburbanas. 
 
Botelho de Vaz Concelos aludiu que os referidos 
projectos vêm optimizar os investimentos que o 
Governo já fez no segmento da produção e 
distribuição de água potável. 
 
Falando sobre a capital do país, o ministro da 
Energia e Águas reconheceu que em Luanda "há 
um défice muito grande em termos de centros de 
distribuição de água e suas respectivas redes". O 
crescimento da população na capital, no entender 
de Botelho de Vaz Concelos, "justifica um 
crescimento significativo na produção e captação 
de água". 
 
"As restrições aparecem quando temos problemas. 
Há zonas que beneficiam mais do que as outras 
porque ainda não conseguimos satisfazer na 
totalidade, mas as áreas que sofreram intervenções 
de recuperação de redes de distribuição têm tido 
água", referiu. 
 

Segundo ele, o "Projecto Luanda Sudeste" e um 
outro 
sistema de captação de água na capital sofreram já 
uma intervenção em determinadas áreas 
fundamentais, mas que devem ser complementadas 
e optimizadas com as respectivas redes de 
distribuição e a construção de fontanários nos 
Mulenvos, município de Cacuaco e na zona 
industrial de Viana. 
 
Em relação a Benguela, o ministro disse que houve 
um crescimento considerável na produção de água 
potável, com a recuperação de sistemas de água 
daquela província. "Houve, entretanto, uma 
intervenção que não foi abrangente e, razão pela 
qual 
precisamos de a complementar, embora já muitos 
populares beneficiem do investimento feito no 
sector 
das águas", disse . 
 
Quanto às restantes províncias do país, Botelho de 
Vaz Concelos disse que também estão a merecer 
atenção do Governo no que às águas diz respeito, 
"mas é preciso ter em atenção que os recursos são 
limitados, o que não quer dizer que não haja ideia". 
Neste sentido, aquele governante disse haver a 
existência de projectos de recuperação da rede 
hídrica nas províncias do Uíje, Lunda Sul, Lunda 
Norte e Kwanza Norte . 
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07.5.1 Início de uma nova era ou 
mais uma conversa para boi 
dormir? 
Folha8...05-05-07 
 
As declarações à Televisão Pública de Angola 
(TPA) do ministro das Obras Públicas Higino 
Carneiro, no dia 30 de Abril, foram acolhidas com 
cepticismo por vários sectores políticos da 
oposição. Higino Carneiro 
anunciou a disponibilização de três biliões de 
dólares 
pelo Governo que serão empregues nos próximos 
dois anos para reabilitação das estradas em todo o 
país, mas os políticos receiam que a generalizada 
corrupção que afecta todos os sectores da vida 
nacional poderá comprometer a louvável decisão 
do Governo central. 
 
O que mais preocupa a maioria dos nossos 
entrevistados é a forma duvidosa com são feitos os 
concursos públicos que geralmente beneficiam 
pessoas de confiança tendo ou não a capacidade de 
intervenção na reabilitação das obras. Para eles é 
urgente que o Governo reforce o controlo na 
fiscalização, para que as obras adjudicadas às 
empreiteiras tenham uma qualidade aceitável. 
Reagindo às declarações do ministro, o secretário 
para a informação do PRS, Lindo Bernardo Tito, 
referiu que qualquer promessa nesta fase visa 
apenas enganar os eleitores. "As mesmas pessoas 
que nos prometeram que o comboio vai apitar até 
2006 continuam novamente a enganar a 
população", referiu Tito, frisando que esta é mais 
uma manobra dilatória de elementos que querem 
permanecer ao poder sem fazer nada em prol da 
sociedade. O responsável para a administração e 
finanças do PLD, Alberto André Mwanza, 
reconheceu os esforços que o Governo tem vindo 
a empreender rumo à reconstrução do país, mas 
exigiu que os fundos disponibilizados devam ser 
aplicados com transparência. 
 
"O país precisa de obras duráveis. Apelamos a que 
as 
entidades competentes façam um controlo rigoroso 
dos trabalhos", defendeu o jovem político. Esta 
posição foi corroborada por outro deputado do 
PRS, 
António Wanguiva, que espera que as empresas de 
construção civil assumam um papel preponderante 
para ajudar o Governo na reconstrução do país. 
"A fiscalização é a arma secreta para se evitar a má 
qualidade das obras", referiu, salientando que o 
Governo deve tomar posições sérias contra os que 
criam constrangimentos aos programas de 
reconstrução nacional. Na entrevista com a 
Televisão Pública de Angola, Higino Carneiro 
referiu-se às obras de Luanda, precisando que elas 
estão somente no seu começo, porque, após a 
decisão do Conselho de Ministros, foi preciso 
chamar as empresas, consignar as empreitadas e dar 
tempo para que cada uma delas se organizasse. 
Embora reconheça que a reabilitação das vias 

estruturais não irá resolver o problema na sua 
totalidade, o ministro disse acreditar, para breve, na 
diminuição de uma grande parte das preocupações 
no domínio da circulação rodoviária. 
 
De igual modo, ela permitirá a realização de 
trabalhos 
nas vias interurbanas, sobretudo nas principais ruas 
dos municípios da cidade de Luanda - 
sublinhou.(...) 
No princípio do mês de Abril o Governo 
adjudicou 
cinco pacotes do programa de reabilitação das vias 
estruturantes e terciárias da cidade de Luanda às 
empresas Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez, 
Empresa Sul Africana de Montagem (ENSA), 
Norberto Odebrecht, Camargo Correia, no âmbito 
do Programa de Investimentos Públicos (PIP). 
Este 
pacote abrange a construção da via expresso 
Luanda/Kifangondo (com início na Boavista), 
Avenida Ngola Kiluanje (desde o mercado de São 
Paulo até ao Kifangondo), Quarta Avenida (ligando 
a Ngola Kiluanje à Estrada de Catete) e Quinta 
Avenida (a partir da estrada de Catete à Ngola 
Kiluanje). Constam ainda do 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 
Golfe/Viana (a partir do Gamek e inclui a rua do 
Sanatório), Auto-estrada periférica de Luanda, 
ligando Cacuaco/ Viana/Cabolongo. 
 
 
07.5.2 As chuvas e o Unimog do 
Governador Kapapinha 
Semanário Angolense...05-05-07 
Está a chover a cântaros em Luanda, toda a gente 
sabe. 
 
Toda a gente sente os estragos que estas chuvas 
causam na vida de todos. Toda a gente sabe que o 
próprio Presidente da República sentiu ele mesmo 
os 
efeitos destes estragos. Ficou passado e criou mais 
algumas das (in}famosas comissões onde 
«esqueceu-se» de incluir seja quem for do Governo 
Provincial de 
Luanda. Mas o que poucos certamente saberão é 
que 
com o susto e no afã de mostrar serviço, o 
Governador Provincial decidiu mudar-se com 
armas e bagagens para o Cazenga - onde passou a 
circular de ...UNIMOG! 
 
O UNIMOG, para quem não sabe, é um jipe-
camião 
verdadeiramente todo-o-terreno. Concebido para 
fins 
militares, os civis às vezes usam-nos para passar 
por 
terrenos onde nenhuma outra viatura aguentaria. Já 
no tempo colonial, era conhecido por «burro da 
estrada» por ser nele que se chegava aos sítios mais 
recônditos do interior de Angola. Em Luanda, 
nessa altura, andava-se de turismo mesmo nos 
musseques. Hoje, mais de 30 anos depois da 
Independência, o próprio Governador Provincial, 



pasme-se, usa um burro da estrada para deslocar-se 
a um dos bairros da capital! 
 Alguém já imaginou o então Governador da 
Província de Angola passear-se de UNIMOG por 
Luanda? Isto faz-me lembrar a estória do velho 
num campo de deslocados que, respondendo à 
pergunta de um destacado dirigente sobre se 
quando a guerra acabasse voltaria à sua terra, 
respondeu na sua língua materna «Haka! Sapuila 
sekulu okuti, ame etchi mwele o Independência 
yipwa, ndityiuka k'ofeka. K'ofeka yamãle kuvala ... » 
(Ah! Sim, diz ao Chefe que quando a 
Independência acabar, regresso à minha terra. Na 
terra dos outros sofre-se muito ... ) - para embaraço 
do tradutor, por acaso este humilde escriba. 
 
Voltando ao UNIMOG do Governador, ocorreu-
me 
pensar se viajava nele sozinho, ou acompanhado 
pelos inevitáveis batedores - um deles já deu um 
trambolhão no lodaçal, dizem - ou ainda se ia na 
cabininha onde só cabem duas pessoas ou ajeitou-
se na Kibula - o tal «kindala nda ndjipe» da chacote 
do povo - para toda a gente vê-lo em plena «visita 
de constatação». 
 
Pudera! Quem ainda precisa constatar as condições 
catastróficas a que ficaram votados os cidadãos 
desta 
urbe, como poderia constatar o ridículo que 
incorria, 
coitadito ... ou, pior ainda, o tremendo atestado de 
incompetência que passava a si próprio? O 
Governador Provincial precisa de um UNIMOG 
para ir a Cazenga.(...) 
 
A solução caricata e ridícula do UNIMOG do 
Governador é apenas paradigma da forma como 
eles 
foram gerindo a coisa pública: Não há electricidade 
- 
compraram geradores só para as suas casas. Não há 
água - cavaram tanques equipados com 
electrobombas, só para as suas casas. A Educação 
degrada-se - mandaram os filhos do sistema 
«estudar» fora às custas do dinheiro de todos. A 
Saúde idem aspas - estranjas, para que te quero, o 
Estado paga. O Povo? Esse que se lixe, que se 
dane. O Povo? Esse fica a ver navios. 
 
Só que as coisas, mais tarde ou mais cedo, acabam 
por rebentar. Com as chuvas, as soluções só para 
uns 
começaram a não funcionar. As estradas estão más 
para todos, na cidade ou no musseque. Os 
engarrafamentos idem para todos, até para o mais 
alto 
magistrado da Nação. A mosca portadora da cólera 
ou de outra doença de sujeira não se irá deter, se tal 
for o caso, no muro alto de um palacete, ou pelos 
seguranças da «mwatura». Pousará também no 
prato do filho do mwata e poderá também 
contaminá-lo. 
 
Por isso as soluções para a Saúde Pública, o 
saneamento do meio devem ser globais e incluir 
todos. 
 
A qualidade de vida idem aspas. Ou todos têm, ou 

ninguém tem. As ruas sujas de lama, o espectáculo 
deprimente de adultos e crianças dormindo nos 
bancos dos jardins deprimem todos. E constituem-
se num tremendo atestado - tremendo mesmo - 
atestado de incompetência a quem governa. Não 
importa quem governa nem a parte do Mundo que 
governa. Em todo o lugar onde o Mundo é 
Mundo, o nome para isso é incompetência. Nos 
lugares onde as pessoas têm vergonha na cara, ou 
alguns governantes já se teriam demitido, ou o 
Governo todo caía. 
 
Mas aqui - ninguém se pasme - o governante 
responsável pela desgraça colectiva, passeia-se de 
UNIMOG pelas ruas da capital, «em visitas de 
constatação para resolver os problemas do Povo». 
 
07.5.3 Subida de preço na venda 
informal de água potável 
A Capital...12-05-07 
Moradores de bairros suburbanos da província de 
Luanda estão a ser forçados a percorrer largos 
quilómetros em busca de água potável, uma vez 
confrontados com a repentina carência e, em 
consequência, com o aumento de preços no 
mercado 
informal de venda do precioso líquido. 
 
A situação não é nova. Há várias semanas que, logo 
pela manhã, o cenário em vários bairros, em zonas 
degradadas da capital angolana, não dispensa o 
frenesim de centenas de populares que vêm e vão 
carregados de alguidares, banheiras e, sobretudo, 
de 
bidões amarelos à cabeça ou arrastados em 
pequenos 
carrinhos de mão feitos de metal. 
 
Na zona do Sucupira, no bairro do Grafanil, os 
bidões amarelos tornaram-se parte do cartão 
postal, tal é a frequência com que se vêm pessoas 
aflitas em busca de água para as suas necessidades 
mais básicas. 
 
Tatiana, de 22 anos, era uma dessas pessoas. Na 
última terça-feira, 08, demos com ela na rua do 
Sucupira a preparar a sua última viagem, de um 
total de dez que efectuou até à vizinha zona do 
Soque, a três quilómetros de distância, para 
abastecer de água os reservatórios lá de casa. Na 
mão direita, levava um 
bidão amarelo com capacidade para 25 litros e, na 
mão esquerda, trazia o pano para servir de rodilha e 
o 
dinheiro necessário para comprar a água. 
 
«São 80 kwanzas», contou ao semanário A Capital 
ao 
referir-se ao preço pelo qual, nas zonas 
circunvizinhas, 
se vende um recipiente com capacidade para 25 
litros 
de água. Na verdade, há vários meses que ela 
dispensa, pelo menos, dois dias nos quais furta-se 
das suas obrigações académicas para garantir o 
consumo de água para a família ao longo de uma 
semana inteira. Situação que, ademais, não lhe é 
exclusiva, estendendo-se aos demais vizinhos que 



mal conseguem entender como a situação chegou a 
beirar do insustentável. A água que consomem, no 
caso dos moradores do Grafanil, é adquirida na 
zona do Soque, onde proliferam residências com 
reservatórios subterrâneos, cujos proprietários 
fazem da venda informal de água potável o seu 
ganha-pão. 
 
Mesmo esses, todavia, mal conseguem entender a 
razão de, nas últimas semanas, a água ter-se 
tornado 
tão rara quanto cara. 
 
Lúcia, que reside na zona da Imporáfrica, no bairro 
da 
Estalagem, mandou erguer no quintal um tanque 
com 
capacidade para 12 mililitros de água para depois 
vender, a retalho, como ela disse, aos vizinhos e a 
sedentos moradores de outros bairros mais 
carentes. 
No princípio do ano, ela enchia o seu tanque com 
recurso a camiões cisternas que cobravam a razão 
de 
350 kwanzas para cada mililitro de água. Hoje este 
valor triplicou. um mililitro de água passou a custar 
mil kwanzas, sendo que, agora, Lúcia precisa de 12 
mil kwanzas para encher completamente o seu 
reservatório «A água ficou, também, mais cara para 
quem compra em bidões», disse ela. 
 
«É por isso que temos de andar muitos quilómetros 
para conseg1otir água», queixou-se, por sua vez, 
Guilhermina, uma outra moradora do bairro 
Grafanil. 
«E ainda temos de pagar o dobro do que 
pagávamos 
antes, apesar de tanto sacrifício». (...) 
 
DESVIO DE CONDUTAS 
Não é que a rede de distribuição de água, da 
EPAL, 
não passe pelo Grafanil. Até passa. Mas o 
problema é 
que os populares não conseguem. ter água corrente 
em casa, multas vezes por culpa de desvios que são 
feitos mesmo a partir das condutas de água. A 
moradora Cândida Mendonça queixou-se disso 
mesmo quando denunciou, para este jornal, que os 
desvios da conduta de água servem, sobretudo, 
para abastecer camiões cisternas, com recurso a 
moto bombas, que se encarregam de vender a água 
para o resto da população. 
 
As autoridades, segundo a jovem Tatiana, têm 
conhecimento do facto. Na maioria das vezes, 
porém, 
«os donos dos tanques lavam as mãos dos polícias», 
disse ao insinuar que a corrupção impede os 
agentes da 
polícia de reporem a legalidade. Noutras vezes, as 
autoridades mal se dão conta da existência de 
tanques 
de água, pela forma camuflada como os moradores, 
cientes da infracção, mantê-los camuflados. «A 
boca 
do reservatório é tapada e, quase sempre, 
sobreposta 

por electrodomésticos», contou Cândida 
Mendonça. 
 
07.5.4 Luanda projecta novo 
plano 
de recolha e limpeza 
A Capital...12-05-07 
O primeiro seminário provincial sobre a «Execução 
do novo modelo de limpeza e de recolha de 
resíduos 
sólidos», organizado pelo Governo Provincial de 
Luanda (GPL), é uma clara mostra que o lixo 
continua a representar o principal motivo para a 
insónia da edilidade. 
 
O que as autoridades de Luanda pretende é 
inverter o 
quadro, ou seja, não cruzar os braços mesmo 
perante 
uma aparente vitória do lixo, por isso todas as 
tentativas são necessárias para tornar a cidade 
capital 
num espaço agradável, que não propriamente no 
cenário que se vive actualmente. 
 
O novo plano de recolha de resíduos sólidos é, 
pois, 
uma extensão do programa já iniciado pelo 
Governo de reabilitação e construção de novas 
estradas e vias 
estruturantes da cidade de Luanda, onde se 
contemplam ainda o vasto trabalho de 
macrodrenagem. 
 
Por este facto, o GPL vai procurar exercer uma 
maior pressão sobre os operadores privados de 
recolha deste tipo de resíduos, em respeito aos 
compromissos contratuais assumidos, como forma 
de obtenção de melhores soluções para equacionar 
do grave problema social e ambiental provocado 
pelo lixo em Luanda. Para esta nova fase da 
aguarda-se pela entrada de sete novas operadoras 
privadas, que serão escalonadas em alguns 
municípios, sendo também intenção do GPL a 
limpeza porta-a-porta e a sistemática campanha de 
retirada de contentores das vias públicas. 
 
07.5.5 Água esta difícil até na 
«fonte» 
A Capital...12-05-07 
Face a carência de água, notória inclusive ao nível 
do 
abastecimento por cisternas, muitos populares são 
forçados a se deslocar até ao município de Cacuaco 
para conseguirem água a partir da «fonte». Na zona 
do Kifangondo, há um posto que o Governo 
ergueu rara a captação de água bruta. E lá onde, 
todos os dias, se concentram populares e 
condutores de camiões cisternas, procurando, uns, 
conseguir água para casa e, outros, abastecer as 
respectivas viaturas. A procura tem sido tanta que 
os camionistas decidiram não apenas aumentar o 
preço de revenda de água como, também, trabalhar 
apenas sob encomenda. Muitas vezes, os populares 
que recorrem a Cacuaco para conseguirem, a partir 
de lá, um camião cisterna cheio de água, acabam 



por chocar regra geral contra uma mesma resposta: 
«já está tudo encomendado». 
 
Foi esta a resposta dada, vezes repetidas, a 
António, 
um morador do bairro da Petrangol que, de igual 
modo, há vários dias que não vê jorrar águas das 
torneiras. Mesmo depois de seis horas de espera, 
mal 
conseguiu arranjar água para o que apenas viria a 
acontecer duas horas depois, tendo, todavia, de 
pagar 
muito mais caro pela cisterna do que o preço 
habitual. 
Os camionistas dizem que, agora, a concorrência, 
assim como lamentam do congestionamento do 
trânsito. 
 
Perante tal quadro, eles tomaram a liberdade de 
fazer 
subir o preço de revenda de água e reduzir as 
viagens 
longas para abastecer a clientes do centro da 
cidade. 
Armando, um camionista, diz que paga 400 
kwanzas 
para encher a sua cisterna com capacidade para 12 
mil litros que, posteriormente, vai revender aos 
populares ao preço de 12 mil kwanzas. «Também 
aumentamos o preço, sobretudo quando sentimos 
que há carência na cidade», confessou António. 
 
07.5.6 Empresas são 
responsáveis 
pela falta de electricidade em 
Luanda 
A Capital...12-05-07 
A Empresa de Distribuição de Electricidade de 
Luanda (EDEL) está desapontada pela frequente 
destruição da estrutura da rede de fornecimento de 
energia eléctrica à cidade desencadeada por 
empreiteiras vocacionadas para a construção civil e 
saneamento básico. O chefe do Departamento de 
Condução de Redes (DCD), Pedro Bila Pinto, disse 
que em cada mês, mais de três cabos de alta, média 
e baixa tensão, vulgos PT s, postos de electricidade 
e de iluminação pública e outras estruturas 
eléctricas, são destruídos por empresas de 
construção». 
 
A EDEL, para contrapor essa acção destruidora 
precisa de dispor de um Departamento de 
Cadastros 
que permitirá o fornecimento de detalhes sobre a 
localização das estruturas subterrâneas de 
electricidade de todas as empresas antes de 
escavarem e erguerem edifícios ou recolherem 
resíduos sólidos. 
 
«Ao contrário do que se espera, grande parte dessas 
empresas não solicita tais informações e, quando 
começam a trabalhar, o resultado final são 
destruições 
dos meios eléctricos, deixando assim dezenas de 
cidadãos sem este bem público», explicou. 
 
A direcção da EDEL preocupa ainda o facto de 
certas 

empresas se furtarem a responsabilidade de custear 
os 
danos que causam, através da compra e montagens 
de 
novos equipamentos. Por isso, a EDEL já pensa 
em 
envolver a Polícia! e outros órgãos judiciais como 
recurso para exigir a reposição da legalidade pelos 
danos causados. 
 
Ao cair da tarde de terça-feira, 1, por exemplo, uma 
empresa estrangeira de construção civil que não 
fomos a tempo de identificar, atingiu com pás 
escavadoras o cabo de 60 mil Megawalts (MWs) na 
zona do embondeiro do Cazenga, deixando parte 
deste município às escuras. 
 
Mas não são apenas as empresas estrangeiras de 
construção civil. De acordo com o morador e 
funcionário reformado da EDEL, Armindo 
Nzento, 
ouvido por nós, a última reabilitação do troço 
Bungo/Roque Santeiro, levou a Empresa Nacional 
de 
Estrada de Angola (INEA) a destruir parte da rede 
eléctrica da Boavista, cuja normalidade não foi 
restituída até ao momento. 
 
Um estudo organizado pelo DCD que .visou 
apurar as causas do aceleramento da degradação 
dos 
equipamentos, mostra que as empreiteiras de 
recolha 
de resíduos sólidos são também responsáveis pela 
destruição das pequenas estruturas de 
fornecimento de electricidade. 
 
Para além de derrubarem paredes e postos 
eléctricos, as empresas em causa arrumam os 
pilares dos edifícios e partem passeios na via 
pública. Empresas como a Cogite, Serviços 
Ambientais (CSA), Rangol, Elisal, Envirobac, BEL 
e Casa Militar, são as que mais provocam danos nas 
redes de electricidade durante as escavações. 
 
07.5.7 Encalha projecto de 
recolha de lixo 
Cruzeiro do sul...19-05-07 
Governantes e populares têm culpa no cartório. 
Os governantes porque deviam reparar as vias de 
acesso, proporcionar iluminação pública. Os 
governados sabem da existência de horários 
próprios 
para o depósito do lixo e nos locais indicados. 
 
A caminho de dois anos depois da sua 
implementação 
os resultados do projecto continuam muito aquém 
das metas traçadas, na medida em que os 
aglomerados de crescem vertiginosamente ao longo 
das distintas ruas da cidade capital motivado por 
mau comportamento dos populares bem como a 
criação de medidas pelo GPL. 
 
Na hora do balanço empresas encarregues da 
recolha 
do lixo nas diferentes zonas a Elisal, entidade 
reguladora dá actividade e populares acusam-se 



mutuamente pelo insucesso do projecto que visava 
limpar a cidade num tempo record. 
 
A Rangol empresa responsável pela recolha de lixo 
no município da Maianga, atribui as principais 
responsabilidades do encalhamento do projecto, às 
degradadas vias de acesso, à falta de iluminação 
dessas zonas e aos munícipes, alegando falta de 
cumprimento dos horários estabelecidos para o 
depósito dos resíduos sólidos . 
 
As administrações municipais do Sambizanga e do 
Rangel que também apontam os dedos aos 
munícipes, subscrevem os argumentos de razão da 
Rangol garantindo, tudo fazerem para contornar-se 
o actual quadro grotesco. 
 
As referidas entidades prometeram colaborar com 
as 
empresas responsáveis pela recolha do lixo, através 
de identificação de zonas críticas. 
 
O funcionário da SGO, João Bento afirma que 
empresa tem muitas dificuldade para recolher e 
limpar 
as zonas periféricas, pois existe muita delinquência, 
falta de iluminação e, "em função disto é difícil 
recolher as grandes quantidades de lixo", justificou. 
 
Especialistas Márcio velho da Silva e Fritz Luchr 
Filho da área de planeamento da SGO, encarregue 
de limpar o município do Rangel dizem que estão 
operando com camiões, compactadores e vão 
colocando os baldes ao longo das vias. 
 
Na periferia onde têm 12 tractores, atrelados que 
circulam durante o horário diurno das 6 ás l4 horas 
reconhecem a existência de grande, dificuldades 
nessas áreas devido as grandes quantidades de 
águas estagnadas falta iluminação pública o elevado 
índice de delinquência e o péssimo estado das vias. 
 
Defendem ainda que se deve sempre ter em conta 
as 
características dos locais pois nos horários diurnos 
deve-se fazer nas áreas não urbanizadas e nos 
horários nocturno nas áreas urbanizadas 
acrescentando que o lixo existente é colado fora do 
horário estabelecido. 
 
Segundo a fonte que vimos cintando, a situação do 
lixo 
em Luanda não é só uma questão de educação. Ela 
enquadra-se dentro de duas questões que são social 
e 
económico, porque não depende unicamente da 
população ser educada "as pessoas têm que ter 
condições de sair de casa para tirar o lixo até as 
21horas em determinados locais", defendeu. 
 
07.5.8 Governo da dinheiro aos 
estrangeiros e nega-o ao 
Hospital Pediátrico de Luanda 
Folha8...19-05-07 
A vergonha governativa está ao rubro e agora já 
nem 
tem dó da maioria das criancinhas autóctones, 
talvez 

porque as suas quando têm uma febrinha, correm 
de 
jatinho para as melhores clínicas do mundo. 
 
"Em Angola o actual Governo tem dinheiro para 
dar 
ou pagar aos estrangeiros, como aconteceu com os 
cerca de 14 milhões que a SONANGOL pagou de 
fiança ao traficante Pierre Falcone, mas nega-se a 
pagar, por exemplo, dívidas de 100, 500 ou 600 mil 
dólares a empresários angolanos, que no tempo da 
guerra, até colaboraram com as FAA, levando 
bens, na retaguarda do inimigo", denuncia 
desolado, o 
empresário Joaquim Mendes, que se diz 
desapontado, 
"pois se soubesse o que sei hoje, melhor faria se 
tivesse apoiado as tropas rebeldes da UNITA, pois 
ao menos elas, mesmo não tendo dinheiro, 
reconhecem quem lhes fez bem". Este desabafo 
feito a quente, no banco de Urgência do Hospital 
Pediátrico de Luanda, 
demonstra a frustração de um homem que rezava 
para que os médicos tudo fizessem para salvar o 
seu filho. 
 
"Eles estão sem recursos, para além de não terem 
água há mais de 10 dias, porque lhes cortaram a 
água. Isto é uma vergonha! Uma vergonha 
acontecer e o Presidente da República disse que vai 
transformar Angola num canteiro de obras. 
 
Eu pergunto, com quem? Com os mortos? Pois se 
as 
crianças não têm direito a viver e morrem nos 
hospitais, por falta de assistência básica, então não 
haverá muitos angolanos daqui a 10 anos, a não ser 
que queiram povoar o país com chineses, 
portugueses e brasileiros ... " O Folha 8 esteve no 
local e confirmou o corte de abastecimento de água 
potável, pela EPAL, agravando as dificuldades de 
laboração e atendimento. 
 
"Estamos sem água corrente e temos apenas agora 
a 
dos reservatórios, que não é suficiente para manter 
a 
limpeza do hospital", disse a médica Margarida 
Correia, chefe do banco de urgência, acrescentando 
ter sido contactada, no dia 11, a direcção da 
Empresa Pública de Águas de Luanda, que disse 
não ter possibilidades, na altura, para resolver a 
questão, "porque a interrupção no abastecimento 
da água se devia às obras que estavam a ser 
realizadas nas redondezas do hospital". 
 
"Savimbi já morreu, agora de quem é a culpa?" 
Esta unidade hospitalar, que está a rebentar pelas 
costuras, regista mais de 100 crianças internadas 
dia, 
algumas nos corredores e, na altura da nossa 
reportagem, exalava um cheiro nauseabundo pelo 
ar. 
Horrível, para doentes e não só, devido às fezes no 
chão das casas de banho, alguns corredores, enfim 
.. 
enfim em qualquer canto, num, canto onde desse 
para defecar, sem a preocupação de deitar água, 
que faltava. 



 
É uma vergonha isto acontecer na maior unidade 
estatal da especialidade em Luanda, "cidade onde 
vive 
o Presidente da República e todo o seu Governo. 
Se na capital é assim, imaginem o que se passa nas 
províncias e a forma como morrem as crianças da 
Angola profunda", disse Maria Juliana. 
 
Técnica média de economia, ela diz não ter salário 
para levar a filha de 5 anos a uma clínica; "o meu 
marido não é general rico, nem boss, por isso 
sujeito-me mesmo aqui, nesta desgraça", afirmou, 
acrescentando o facto "de ser uma vergonha 
quando num país, não existe um hospital público 
que os cidadãos possam confiar, quando na 
Namíbia e na Zâmbia que, aparentemente são mais 
pobres, os seus hospitais públicos têm condições. 
Muitas vezes trazemos o doente com uma doença e 
devido às condições dos nossos hospitais, ele sai 
com outras endemias. Sinceramente estes senhores 
estão a gozar com o povo. Se o Savimbi já morreu 
então quem é o culpado de tanta incompetência 
dos dirigentes que nos governam desde a 
independência? Da chuva? Tenham coragem e 
demitam-se!" 
 
Este é um forte estado de revolta popular, devido 
ao 
péssimo atendimento das unidades sanitárias do 
país e 
o governo deve saber ler estes sinais dos tempos, 
para 
melhorar a sua prestação no geral e em à Pediatria, 
em 
particular, pois o banco de urgência, mais se parece 
com o balcão de um talho. É urgente mais 
humanização do local.(...) 
 
A pediatria de Luanda é a única unidade existente 
no 
país e regista uma média diária de 15 a 20 mortes. 
Uma das justificações destas cifras é o reduzido 
número de médicos e enfermeiros para atender a 
elevada procura e o volume de internamentos, que 
chega a atingir a cifra diária de mais de 100 
crianças, na sua maioria com problemas 
respiratórios, diarreias e malária. Recorde-se, sem 
que isso tenha a ver com esta matéria se de repente 
o Papa visitasse fizesse o mesmo aviso aos nossos 
dirigentes, por tanto sofrimento a que está sujeito o 
povo e os alertasse que Deus os espera para o juízo 
final. 
 
07.5.9 EPAL prevê construção de 
1200Km de rede por dia 
Jornal de Angola...26-05-07 
O plano director da Empresa Pública de Agua, 
(EPAL), estabelece a construção de 1.200 km de 
rede 
por dia até 2025, com o objectivo de abastecer água 
potável cerca de 90% da população de Luanda, 
anunciou o administrador da rede e distribuição da 
referida empresa" engenheiro Leonildo Ceita. 
 
Falando a propósito das constantes restrições que 
se 

verificam no abastecimento normal de água potável 
na cidade capital, o responsável referiu que, de um 
modo geral, estão em execução projectos de 
melhoria, entre os quais se inclui o projecto de 
reabilitação da rede de distribuição de água de 
Luanda, a cargo de uma empreiteira chinesa. 
 
"Neste momento os projectos em execução 
prevêem a substituição de quase 400 quilómetros 
da rede de distribuição. 
 
Igualmente estão a ser criadas condições de 
lançamento de uma conduta e ainda a construção 
de 
Centros de Distribuição (CD)", disse. 
 
Segundo o engenheiro Leonildo Ceita, a capacidade 
de reserva de água não tem constituído problema 
ao 
contrário da "velha e consequentemente deficiente 
rede de distribuição". 
 
"Realmente temos uma média de quase 40 roturas 
por dia. Quando acontece num ponto estratégico 
somos obrigados a isolar uma extensa área .e, 
consequentemente fazer a paragem dos CD e por 
vezes própria estação de tratamento de água", 
reconheceu. 
 
O responsável especificou que no casco urbano a 
empresa trabalha na substituição da rede nos 
bairros do Miramar, Operário, Cruzeiro, São Paulo 
e Prenda. 
Entre estes, apontou o bairro da Vila-Alice como a 
zona cinzenta, motivada pelo fecho de algumas 
válvulas no passado, por parte de trabalhadores da 
empresa ali residentes com o intuito de direccionar 
a água nas suas residências. 
 
Neste particular, o administrador da rede e 
distribuição da EPAL avançou que a empresa já 
dispõe de equipamento de detenção de fugas 
invisíveis de válvulas. 
 
Garantiu que já se pode desenvolver um trabalho 
de pesquisa e levantamento das válvulas 
desconhecidas. 
 
"Descobrimos mais, de trezentas válvulas num 
período de menos de dois meses. Com a criação do 
sábado da EPAL tencionamos descobrir outras, 
verificar, manter e ainda substituir outras", 
esclareceu. 
 
A par disso, precisou, o projecto de reabilitação da 
rede de distribuição de água de Luanda engloba 
igualmente a construção de novas redes, sobretudo 
nas zonas periféricas, nomeada, monte no 
Camama, Benfica, Cazenga entre outros 
 
 
07.6.10 Governo investe USD 20 
milhões numa central de 
tratamento de água 
Angop...28-05-07 
Pelo menos 20 milhões de dólares norte-
americanos 



serão empregues, a partir de Junho do ano em 
curso, 
na construção de uma nova central de captação e 
tratamento de água potável, para a cidade do Kuito, 
província do Bié, visando melhorar o 
abastecimento de água naquela região. 
 
O projecto, segundo revelou neste fim-de-semana 
no 
Kuito o director nacional das águas, Gomes Silva, 
durante o acto de consignação da empreitada prevê 
igualmente a construção de uma conduta adutora e 
um reservatório para armazenamento de água. 
 
O empreendimento, cujas obras terão a duração de 
18 meses, após a sua conclusão, irá produzir 300 
metros cúbicos de água/dia, quantidade suficiente 
para satisfazer as necessidades dos habitantes da 
cidade do Kuito. 
 
Na ocasião, o governador do Bié, José Amaro Tati, 
congratulou-se com a iniciativa do Ministério da 
Energia e Águas em pôr à disposição das 
populações 
um bem indispensável. 
 
O governante aproveitou a ocasião para orientar as 
autoridades da administração do Kuito a combater 
a 
construção desordenada de moradias nas margens 
dos 
rios que circundam a cidade, nomeadamente Kuito, 
Cagolo, Cuquema e Cussola, por forma a não 
poluir a 
água e que chegue a todos os bairros da cidade. 
As obras de construção do novo centro de 
captação e 
tratamento de água da cidade do Kuito estará a 
cargo 
da empresa de construção civil Chinesa 
"SinoHydro 
Corporetiom Lda.". 
 
 
 
 

JUNHO 2007 
 
07.6.1 Falta água na Boavista 
até 
para molhar a garganta 
A Capital...02-06-07 
TRÊS horas da manhã, morre a noite mas o sol 
ainda 
está longe de dar o ar da sua graça. Contudo, dona 
Augusta José já está de pé para mais uma árdua 
batalha. 
 
Ao contrário de outras donas de casa que antes de 
abandonarem a casa, a primeira coisa que fazem é 
arrumar a casa e colocar o mata-bicho à mesa mas, 
dona Augusta começa ir à luta pela aquisição do 
líquido preciso. 
 
«Pego os baldes e bacias e vou colocar na bicha da 
água», que pelos lados da Boavista passou a ser 
muito 
rara, e tratada como ouro. 
 
A batalhadora moradora não é a única a terminar 
seu 
sono fora de casa. Um grande número de mulheres 
da 
Boavista despertam cedo para conseguirem encher 
pelo menos um balde. Mesmo depois de madrugar, 
descer o morro em que vive e chegar cedo para 
ocupar um lugar de destaque, dona Augusta não 
conseguiu o primeiro lugar. Ficou no décimo 
quinto, o que quer dizer que a Boavista desperta 
muito cedo na luta pelo líquido precioso. 
 
Há muito que as torneiras dos fontanários 
existentes 
no bairro deixaram de jorrar água, deixando os 
populares numa dependência total das cisternas 
que 
quando falham, os moradores têm que caminhar 
longas distâncias para encontrar água. Por alturas 
do 
surgimento da cólera na Boavista, o Governo havia 
disponibilizado algumas cisternas para a 
distribuição de água potável aquele bairro. Não se 
sabe ao certo o que se passa com as referidas 
cisternas porque, segundo os moradores, já não 
aparecem com a mesma regularidade, e quando 
aparecem, a água não chega para todos. 
 
Eram 10 horas da manhã de segunda-feira quando 
chegamos a Boavista. A bicha formada pelos 
moradores era enorme, apesar de já muitas pessoas 
terem desistido de tanto esperar pelas cisternas que 
nunca mais vinham. Em contrapartida, em vez de 
água, os muitos baldes, bidões e bacias estavam a 
encher-se de areia levantada pelos camiões que 
passavam em excesso de velocidade tremenda. 
 
Luísa Matias tem 18 anos e vive na Boavista há dez 
anos. Encontramo-la a atravessar a estrada com 
uma 
enorme bacia à cabeça, debaixo de sol ardente. 
Segundo ela há quatro meses, senão mesmo mais, o 
bairro tem problemas de falta de abastecimento de 



água, e há quase um ano não tem energia eléctrica. 
Luísa teve muito mais sorte que dona Augusta José, 
pois, no local onde sua mãe depositou os 
vasilhames 
para a compra de água, pelo menos a cisterna 
apareceu mas, com a água bastante turva. 
«Pagamos mais barato porque a água está turva», 
afirmou. 
 
Questionada sobre porque é que compram a água 
naquele estado, a jovem adiantou-nos que há 
quatro 
não têm escolha porque «não passa carro de água e 
os 
nossos reservatórios já estão vazios». O preço da 
água 
varia de acordo com o tamanho do recipiente, 
chegando mesmo aos 500 kwanzas, um recipiente 
com capacidade de .. .??.litros. 
 
Mariana Faustino também dona de casa, diz que 
prefere ser ela mesma a acarretar a água, a 
submeter tal trabalho às crianças. Enfatiza a 
dificuldade em 
conseguir água no bairro. Seja como for, de uma 
coisa estes moradores têm a "certeza", «as coisas 
vão mudar e para melhor». 
 
07.6.2 Valas de drenagem da 
Samba transformadas em 
deposito de lixo 
A Capital...09-06-07 
Não é a primeira vez que se questiona a qualidade 
do 
trabalho das empresas encarregues da limpeza de 
Luanda. O próprio governador da província, Job 
Capapinha, criticou por várias vezes o desempenho 
destas mesmas empresas e alertou, a dado 
momento, 
para as consequências de uma tarefa tão mal 
executada. 
 
Na Samba, num dos maiores e mais populosos 
municípios da província, essas consequências já são 
bem visíveis. As valas de drenagem construídas 
naquela zona, através delas flúem águas fluviais e 
residuais, começam a ficar entupidas de resíduos 
sólidos. Moradores do município, sobretudo 
pessoas cujas residências beiram as valas de 
drenagem, recorreram ao nosso semanário, 
mostrando alguma preocupação por esta situação 
que, de resto, pode muito bem ser constatada no 
local. Nas valas de drenagem recém erigidas pela 
construtora Odebrecht, sacos abarrotados de toda 
a espécie de lixo, colchões, sucata, plásticos e toda 
uma variedade de resíduos sólidos começam a 
impedir o curso das águas residuais que deveriam 
correr livres até à praia da Camuxiba. 
 
Tal acontece porque os moradores decidiram 
transformar as valas de drenagem numa espécie de 
aterro sanitário confrontados com a falta de 
alternativas para o depósito de lixo. Para um 
município onde, segundo as estimativas do 
governo provincial, residem quase 500 mil 
habitantes, a Samba conta apenas, em toda a sua 
extensão, com 12 contentores para os resíduos 
sólidos, uma quantidade deveras disfuncional para 

a realidade, segundo se queixam os próprios 
munícipes. Duas empresas de limpeza estão 
encarregues de velar pela salubridade do meio na 
Samba. Tratam-se da Envirobac e da Triambiente 
cujos trabalhos, todavia, estão longe de agradar 
nem mesmo a gregos, e quanto mais a troianos!? 
 
Quem disso se queixa de viva voz é o morador 
Ricardo Pululo. Questionado sobre o assunto pelo 
semanário A Capital, ele foi peremptório. 
 
«Estas empresas não conseguem manter a Samba 
limpa», acusou. E prova disso, segundo 
referenciou, 
são os amontoados de lixo que se vão espalhando 
pelo 
município e que entopem as vitais valas de 
drenagem. 
Antes o trabalho de limpeza e de reconstrução das 
valas de drenagem, a Samba era constantemente 
vítima de inundações, sobretudo durante a época 
chuvosa, 
que forçavam as autoridades a muitas vezes ter de 
transferir os moradores das áreas de risco para 
outras 
mais seguras. 
 
Agora, mesmo as casas a beira das valas deixaram 
de 
estar ameaçadas de inundação, embora o quadro 
possa ser revertido caso persista a situação ora 
denunciada pelos munícipes com todos os 
prejuízos materiais e morais que disso podem 
decorrer. Uma pequena, mas significativa, amostra 
do que poderá acontecer na próxima época 
chuvosa, caso não ocorram melhorias, são as 
pequenas poças de água esverdeada que, neste 
momento, já se concentram na vala de drenagem e 
que vão ganhando mais volume dia após dia. 
 
«Há que melhorar o trabalho de limpeza e recolha 
de 
lixo», opinou Domingas Pacavira uma outra 
moradora 
que se diz agastada com o trabalho das empresas 
encarregues de velar pela limpeza do município. 
«Estas empresas não mostram capacidade de 
manter, 
pelo menos em parte, a Samba limpa». 
 
Outra opinião, de igual modo relacionada com a 
degradação que se acentua nas valas de drenagem 
da 
Samba, foi manifestada pelo cidadão António 
Mateus 
para quem todas as empreitadas deveriam prever 
uma 
manutenção periódica. No caso das valas de 
drenagem, segundo disse, não se fez qualquer 
previsão dessa natureza o que tem a sua quota 
parte no cenário que se assiste hoje. 
 
07.6.3 Projectos em volta do lixo 
A Capital...09-06-07 
Na senda do reaproveitamento de resíduos, não 
estão 
somente populares. A Cosep, uma empresa de 
consultoria angolana vocacionada para a 
investigação, 



pesquisa, estudo de mercados, está neste momento 
a 
desenvolver no mercado o projecto «Ambiente 
sadio». 
 
O projecto, voltado para a área de reciclagem de 
lixo 
auto-sustentado, pretende, numa primeira fase, 
trabalhar na reciclagem de latas «que são mais 
fáceis de recolher», como explicou Quintino 
Fonseca consultor da referida empresa. Indicou 
contudo que não estão postos de parte resíduos 
como «vidro, plásticos e outras matérias», 
acrescentou. 
 
Neste momento as latas estão a ser recolhidas e 
compactadas para exportação. «Por não termos 
uma 
estrutura de reciclagem, serão enviadas para a 
Africa 
do Sul onde o material será usado para a produção 
de 
novas latas». «O nosso objectivo final é montar 
uma 
fábrica de reciclagem, e criar mais postos de 
emprego», enfatizou Quintino Fonseca, 
acrescentando que a ideia do projecto é antiga. 
«Em 1997 vi muito lixo. Depois de contactos 
mantidos com uma empresa sul-africana, a Collect-
a-can, surgiu . a ideia de estabelecer um projecto 
com vista, não só a aliviar a questão do lixo, mas 
participar no saneamento do meio, e criar novas 
formas de rendimento para as pessoas», lembra, 
avançando que depois de contactado o Fundo das 
Organizações não Governamentais (Fonga), o 
projecto arrancou. 
 
« Teve muita aderência e, por fim, com meios já 
garantidos pela Cooperação francesa e várias outras 
empresas, tivemos que parar por razões de força 
maior: não havia estrutura empresarial para 
comercializar o lixo recolhido», porém, o projecto 
ressurge agora, com a Cosep. 
 
Para os devidos efeitos existem contactos com a 
Collect-a-can, a Coca-Cola, a Cooperação francesa 
que não hesitaram em apoiar. «O impacto do 
projecto não é só a nível social, é também 
económico, sobretudo para as camadas mais 
necessitadas» . 
 
Na condição de produtora, a Coca-Cola, segundo o 
nosso interlocutor, comprometeu-se a doar as latas 
e 
transporte gratuitamente. "Neste momento ainda 
não 
estamos a trabalhar com a população, estamos com 
medo de iniciar, e não ter capacidade de resposta. 
Mas sabemos a dimensão do projecto», atestou, 
fazendo saber que para garantir a longevidade do 
projecto outras parcerias estão a ser feitas como a 
Collect-a-can, uma empresa que na África do Sul 
emprega mais de 10 mil pessoas no trabalho da 
recolha de latas. 
 
«QUANTO MAIS RECICLARMOS, MENOS 
RECORREREMOS ÀS FONTES PRIMÁRIAS» 
Entre nós, escasseiam, a nível do empresariado 
iniciativas voltadas para o reaproveitamento de 

matérias usadas. 
 
Em países como Brasil, Portugal e Alemanha, 
empresas de eliminação do lixo obtêm lucros de 
biliões anualmente. Embora possuamos a matéria-
prima, no caso, o lixo, esse vazio, em parte surge 
da falta de infra-estruturas, que de alguma forma 
serviriam de suporte a essa actividade, que ainda 
que timidamente, entre nós começa a ganhar 
corpo. 
 
Sobre o valor do lixo, ouvimos o economista 
Vicente 
Pinto de Andrade, tendo indicado que, esse 
despertar, 
poderá acontecer, mas «só será implementado 
quando 
a indústria começar a fazer apelos aos resíduos. 
Quando houver a indústria de facto aqui no país. 
Uma indústria que de facto vai sugerir, o 
reaproveitamento de resíduos». 
 
A recolha e aproveitamento de lixo vai acontecer 
dentro de um processo de reindustrialização do 
país, 
«mas uma reindustrialiazação mais amiga do 
ambiente, isso é, que prefira aproveitar os produtos 
reciclados aos ainda virgens». 
 
Sobre as vantagens do seu reaproveitamento, o 
economista explicou que, «esse tipo de tratamento 
tem um Impacto multo grande sobre a economia, 
porque, disse, provoca um menor desgaste dos 
próprios produtos naturais. 
 
«Quanto mais reciclarmos, menos recorreremos as 
fontes primárias desta matéria-prima, dali a grande 
vantagem económica a ambiental», destacou. «Digo 
ganho económico em duas perspectivas: acredito 
que a reciclagem destes materiais, em alguns casos 
torna os 
produtos mais baratos. O apelo à reciclagem por 
parte 
das indústrias é resultante não só de uma 
consciência 
ambiental por parte destas empresas, mas, 
sobretudo, 
por representar um ganho na utilização de 
produtos 
que já foram antes utilizados» . 
 
Seja como for, enquanto o investimento não chega, 
o 
destino dos resíduos continuará a ser o aterro. «O 
lixo 
é recolhido nas diferentes artérias da cidade e é 
levado 
para o aterro do Golfo. Brevemente serão 
depositados no aterro que esta a ser construído na 
zona dos Mulenvos. Um depósito com todas as 
características de um aterro ecológico e ambiental, 
indicou Pedro Júnior chefe de Departamento de 
Estudo e Projecto da Elisal. 
 
Dados fornecidos pela empresa de saneamento 
básico 
de Luanda, Elisal, indicam que, do total das duas 
mil 



toneladas produzidas diariamente na cidade de 
Luanda, 12, 99 por cento, correspondem a papelão, 
cerca de 10 por cento plástico, 24 por cento, 
matérias orgânicas e 15 por cento resíduos inertes. 
 
07.6.4 Cazenga no meio do lixo 
Folha8...09-06-07 
A problemática do deficiente saneamento básico de 
Luanda, ainda é um assunto que vai dar muito que 
falar a julgar pela expansão dos focos de lixo que 
vão 
paulatinamente degradando a periferia, ao contrário 
do casco urbano que, desde algum tempo a esta 
parte, vem beneficiando de limpeza diária com a 
entrada em 
funcionamento de várias brigadas vocacionadas 
para o efeito. 
 
Dos nove municípios que compõe a província de 
Luanda, o mais populoso, o Cazenga, parece ser o 
que carrega a pesada cruz em termos de 
manutenção de lixo. Mesmo com a distribuição de 
brigadas para varrer Luanda e arredores, o popular 
"zengá" como alguns o chamam está a inundar-se 
com o lixo na medida em que o tempo vai 
passando. 
 
A estratégia adoptada pelo Governo da Província 
para combater os resíduos sólidos, à época, 
governador Simão Paulo, ainda não começou a 
surtir os efeitos pretendidos no Cazenga, apesar 
dos esforços das autoridades locais. Folha 8 
radiografou algumas partes do bairro e constatou 
que para além dos moradores, os outros 
"produtores" do lixo, são os vendedores 
ambulantes, os comerciantes e os empresários que 
fazem as suas vendas um pouco por todo o lado, 
sem 
preocupação da sua recolha. 
 
Cada avenida ou rua, esquina ou beco deste bairro 
está um estabelecimento comercial, ou vendedor 
ambulante ou ainda, de noite, uma roulotte, quais 
"cogumelos" que o vão sujando. 
 
A zona é essencialmente industrial, estas, na sua 
maioria, têm sabido evacuar o lixo para um aterro 
sanitário, logo o problema são os informais e 
pequeno comércio. 
 
Quem desembarca no Cazenga, na zona da Igreja 
Católica Santo António, bairro Hoji-ya-Henda, 
uma das suas comunas, em direcção aos armazéns, 
passando pela escola primaria 1 de Junho, 
entristece-se ao ver os monturos de lixo, ao 16ngo 
da via, (conforme ilustram estas fotografias), 
produzidos por vendedores ambulantes que 
compram mercadorias e, em seguida 
comercializam-nas às portas dos estabelecimentos, 
sob o olhar sereno e impávido dos fornecedores, 
mais preocupados em vender a ter cuidados com a 
higiene. 
 
"Aqui no Hoji-ya-Henda nós temos armazéns que 
vendem todo o tipo de mercadorias, e parece que 
nenhum deposita o lixo no local adequado", afirma 
António Matumonâ, morador próximo de um 

armazém que comercializa electrodomésticos e 
outros bens de consumo. 
 
"O dinheiro é o que interessa aos donos destes 
armazéns, porque se eles tivessem a noção do 
perigo 
que representa a falta de higiene alguma coisa teria 
sido já feita para a sua remoção. Os senhores 
jornalistas vêem que as pessoas compram o 
produto na loja, e em seguida revendem na porta 
da mesma sem que para tal alguém coloque ponto 
final nisto", deplorou. A Empresa de Limpeza e 
Saneamento de Luanda (ELISAL), parece não ter a 
capacidade inicial para manter os anteriores níveis 
de limpeza do município. " 
 
A empresa do lixo limpa durante a noite e no dia 
seguinte a situação volta ao mesmo ponto", 
desabafou 
um munícipe. 
 
Tudo indica que a medida do GPL que exigia uma 
colaboração com os utentes dos entre postos para 
assinatura de contratos com a ELISAL para 
recolha de 
lixo em conjunto ainda não está a vincar, devido as 
dificuldades para a remoção dos resíduos que são 
depositados ao longo da berma da estrada. "Antes 
a 
ELISAL vinha até às nossas casas para recolher o 
lixo, agora depositámos na berma da estrada para 
depois ela recolher ", disse A. Betinho. 
 
Lixo dificulta trânsito. 
No âmbito do programa de recuperação das 
estradas 
secundárias e terciárias em curso, em Luanda, 
lançado 
pelo Governo Provincial em que alguns municípios 
já 
estão a beneficiar o Cazenga poderá não usufruir 
deste 
projecto tão imediato enquanto não for melhorado 
urgentemente o saneamento básico, que numa 
primeira fase, consistirá na remoção de lixeiras nas 
vias à serem reabilitadas. 
 
O lixo, para além das suas consequências nefastas 
que 
se lhe conhecem, está a dificultar a circulação 
regular 
criando enormes engarrafamentos. Para elucidar 
melhor o leitor, veja que do "Santo António" até a 
paragem da Mabor, que dista cerca de mil metros e 
meio, uma viatura pode percorrer o trajecto, em 
uma 
hora, devido as valas, lombas e amontoado de lixo, 
em algumas faixas de circulação, com o seu cheiro 
nauseabundo. 
 
Se no Hojy ya Henda, ainda há ruas e ruelas em 
que os carros e as pessoas passam com 
dificuldades, já noutros bairros a situação é 
incontornável. Por exemplo, a rua da famosa 
sétima avenida que parte do Centro Emissor do 
Cazenga da Rádio Nacional de Angola (RNA) 
desembocando na avenida Ngola Kiluanji em 
direcção ao mercado dos Kwanzas (petrangol) está 



intransitávelhá muitos anos por dois factores 
estranguladores; lixo e buracos. 
 
Actualmente quem pretender sair, por exemplo, de 
um canto da rua para o outro, vice-versa, não 
poderá fazê-lo directamente como acontecia há dez 
ou doze anos, tem de dar uma aturada volta 
passando pelo meio da floresta do extinto Nzamba 
4 com todos os riscos de ter de enfrentar os 
delinquentes, até chegar a 5ª avenida. 
 
Das ruas adjacentes a esta principal avenida 
nenhuma 
delatem acesso a uma outra paralela por exemplo 
para 
a 6ª por causa dos montulhos que estão a engolir 
seriamente o bairro. Dos muitos musseques com 
mais anos de vida, o Cazenga precisa de uma 
requalificação urgente para que lhe seja devolvido a 
mística que lhe é característica. 
07.6.5 Epal promete melhor 
fornecimento de água 
Jornal de Angola...19-06-07 
A reposição do sistema II vai possibilitar a 
distribuição plena e de forma regular de água 
potável à cidade de Luanda. A informação foi 
avançada, recentemente, pelo director de 
Comunicação e Imagem da Empresa Provincial de 
Águas de Luanda (EPAL), Dilson Cunha. 
 
Este garantiu ter os tanques de distribuição com 
bons 
níveis de água, facilitando assim o fornecimento 
nos 
bairros onde a Epal presta serviço. 
 
De acordo com Dilson Cunha, o abastecimento de 
água na cidade de Luanda vai melhorar ainda mais 
com a construção da nova estação de tratamento 
de água, bem como a distribuição e reposição de 
redes em algumas áreas. 
 
"As áreas que antes só dependiam do 
abastecimento 
por camiões cisternas, dentro em breve vão ser 
abastecidas regularmente pela Epal. "Acreditamos 
que com este trabalho e investimento o problema 
de água deverá ser ultrapassado", disse. O 
responsável disse, também, que as zonas que 
possuem a rede e tenham um acesso de água de 
forma deficitário devido ao tempo da rede vão ter, 
também, o seu problema resolvido com o projecto 
de extensão da rede levado a cabo pela Epal. Para 
ele, os investimentos só vão ser recompensados 
com a contribuição regular dos consumidores 
(pagamento do consumo de água). "O Governo 
está a fazer um investimento de grande 
envergadura. Agora é necessário que nós, os 
beneficiários, tenhamos a cultura de pagar o 
consumo de água, pois só assim conseguiremos 
repor os sistemas no caso de uma avaria", concluiu. 
 
De recordar que, a Epal retomou o fornecimento 
de 
água nos bairros do Rangel, Sambizanga, Marçal, 
Vila 
Alice, Miramar e parte do Bairro Operário, depois 
de 

uma paralisação no fornecimento do precioso 
líquido. 
O responsável disse que o corte no abastecimento 
de 
água nestes bairros deveu-se a uma avaria técnica, 
na 
linha de fornecimento de energia à Estação de 
captação e Bombagem de Agua de Kifangondo, 
impossibilitando o fornecimento aos centros de 
distribuição do Cazenga, Marçal e Maianga, ao 
mesmo tempo que garantiu, estar tudo reposto e 
não haver qualquer problema quanto a situação. 
 
 
6.6 GPL lança novo modelo de 
recolha de lixo 
Jornal de Angola...20-6-07 
O Governo Provincial de Luanda lança este mês, 
nos 
bairros da periferia da cidade capital, um novo 
sistema 
de recolha de lixo, no âmbito da melhoria do 
sistema 
de limpeza e saneamento básico. 
 
O anúncio foi feito pelo Governador provincial, 
Job 
Pedro Castelo Capapinha, durante uma reunião 
extraordinária com os administradores municipais e 
comunais. 
 
De acordo com o chefe do executivo de Luanda, 
este 
programa especial visa acabar com os grandes 
focos de 
lixo que se verificam em alguns bairros da periferia 
da 
cidade, principais causadores de doenças. 
"O novo modelo de recolha de lixo dirigido 
começa a 
ser implementado a partir dos próximos dias e 
deverá 
contar com a participação directa dos munícipes 
através das comissões de moradores, 
administrações 
municipais e comunais, bem como do GPL, com a 
coordenação da Empresa de Saneamento "e 
Limpeza 
de Luanda ÉLISAL", afirmou. 
 
Job Capa pinha solicitou, por outro lado, mais 
atenção e rapidez por parte dos responsáveis das 
administrações comunais na limpeza e saneamento, 
principalmente nas zonas periféricas. 
 
No encontro, que durou cerca de três horas, foram 
discutidos aspectos ligados com à limpeza, 
saneamento básicos, e reabilitação de vias 
principais, secundárias e terciárias. 
 
De recordar que a Elisal implementa, deste 
Setembro 
do ano findo, um modelo de recolha de lixo 
domiciliário, em toda extensão da província, 
envolvendo operadoras privadas, cujo valor global 
para toda a cidade está avaliado em oito milhões de 
dólares americanos. 
 



 
07.6.7 Empresa de saneamento 
lança novo sistema de recolha 
de lixo 
Angop...20-06-07 
A Agência de desenvolvimento "Micro-Form II", 
afecta ao Governo Provincial do Huambo, está há 
15 
dias, a distribuir sacos plásticos para a deposição de 
lixo doméstico, no âmbito do seu projecto de 
gestão 
ambiental ecológica, que visa a melhoria do 
saneamento básico da circunscrição. 
 
O responsável do projecto de gestão ambiental e 
ecológica (Eco-Huambo), Joca Figueiredo, em 
declarações à Angop, fez saber que nesta primeira 
fase serão distribuídos um milhão e oitocentos mil 
sacos plásticos para a deposição de lixo doméstico. 
 
Num sistema de porta-a-porta, as operadoras como 
a 
"SSI" e a "Monte Adriano", estão a proceder a 
distribuição de dez sacos plásticos em cada 
residência 
de forma grátis, um processo que, no decorrer no 
segundo semestre do ano, vai abranger os 
mercados 
informais da cidade do Huambo. 
 
"O projecto prevê a distribuição de sacos plásticos 
de 
dez em dez dias em cada residência, e isso vai fazer 
com que o lixo não fique disperso quer no acto de 
deposição em contentores como na zona de aterro 
sanitário", realçou o responsável. 
 
O projecto já está a abranger as residências da rua 
"50", bairros dos Ministros, Académico e alguns 
edifícios da cidade baixa. 
 
A fonte da Angop fez saber ainda que actualmente 
são produzidos e recolhidos diariamente 290 a 300 
metros cúbicos de lixo, na cidade do Huambo, uma 
quantidade que aumentou em relação aos anos 
anteriores, tendo em conta o crescimento 
demográfico. 
 
Nas cidades do Huambo, Caála e arredores, estão 
espalhados 800 contentores metálicos para a 
deposição do lixo, um projecto que foi lançado nos 
finais de 2006 pelo governo provincial.. 
 
07.6.8 Governador de Luanda 
pede maior cooperação na 
limpeza pública 
Angop...23-06-07 
O governador da província de Luanda, Job Castelo 
Capapinha, manifestou-se hoje (sábado) 
preocupado 
com a degradação da qualidade da limpeza pública 
na 
capital e apelou a uma maior cooperação da 
população no sentido de se inverter o quadro. 
 

Falando numa reunião extraordinária com as 
comissões de moradores e assembleias de 
condóminos, o 
Governador de Luanda disse que a qualidade de 
serviços decaiu consideravelmente, ao se registar 
um 
contínuo desrespeito aos horários e locais 
indicados 
pelos operadores. 
 
"Vai se notando de um tempo a esta parte uma 
tendência de se espalhar o lixo e não de arrumá-lo 
nos locais indicados assim como a sua deposição 
fora dos horários indicados", anotou, 
acrescentando que 
algumas pessoas envolvem crianças para deitar o 
lixo, 
sem lhes dizer como e a que horas o devem fazer. 
Ao referir-se sobre o novo modelo de limpeza 
pública para Luanda, o governador explicou que 
este orienta para a deposição do lixo das 18 às 21 
horas para ser recolhido até às quatro horas do dia 
seguinte. 
 
Explicou que os moradores de vivendas devem 
colocar os resíduos em sacos plásticos junto à 
porta, enquanto que nos prédios, em baldes ou 
contentores nas zonas privativas dos edifícios. 
 
O governador de Luanda informou, por outro 
lado, 
que decorrem intervenções para a reabilitação das 
vias 
secundárias e terciárias, garantindo que as obras 
terão 
qualidade técnica aceitável. 
 
Na primeira fase, referiu, será feita a terraplenagem 
com acções de tapa buraco, enquanto se espera 
pelo 
arranque da obras das vias estruturantes. 
 
Estiveram no encontro o vice-governador para a 
área 
técnica, Bento Soito, administradores municipais, 
directores provinciais, e membros das comissões de 
moradores e assembleias de condóminos. 
 
07.6.9 Água potável precisa-se 
Folha8...23-06-07 
A crise crescente de água e de saneamento, que 
causa 
muitos danos à saúde dos angolanos levou à 13.06, 
o 
Governo a aprovar o programa de 
desenvolvimento 
das infra-estruturas integradas, que visa a 
construção e 
reabilitação faseada dos sistemas de abastecimento 
de 
água potável, energia eléctrica e tratamento de 
águas 
residuais da capital. 
 
A notícia, recebida com cepticismo, pelas 
permanentes promessas não cumpridas, deve, 
ainda assim ter o benefício da dúvida, numa altura 
em que aumentam várias endemias, principalmente 
a cólera e as diarreias, derivadas da má qualidade da 



água e outros. Fernando José acredita no programa 
mas desconfia na ambição de muitos dos 
executores, muitas vezes interessados nas 
comissões, ao invés da materialização do projecto, 
tudo isso em clara má fé. "De facto há um esforço 
por parte do Governo no que diz respeito ao 
desenvolvimento do país, mas infelizmente, alguns 
colaboradores próximos do Governo estão 
viciados com a corrupção", lamentou. 
 
"Assistimos muitas mortes provocados pela 
ingestão de água não tratada e não só e isso é 
dramático, pois 
muitas vezes, mesmo em unidades sanitárias não 
temos abastecimento de água, para lavar os 
instrumentos de trabalho e não só", denunciou o 
médico, Seles Domingos Puaty. "A água é a vida e 
um Governo que amputa verbas neste sector, pode 
ser acusado de cumplicidade na mortalidade, que 
grassa nas unidades hospitalares". 
 
Agora as atenções estarão viradas para a urgência 
na 
implantação de mais uma promessa do Governo, 
subdividida em várias etapas, tendo que estar 
pronta a 
primeira no prazo de um ano e meio. Até lá 
esperemos que as mortes de angolanos, 
principalmente, crianças diminua. 
 
A direcção da EPAL contactada pelo F8 garantiu 
que a reposição do sistema II vai possibilitar a 
distribuição 
plena e de forma regular de água potável à cidade 
de 
Luanda. "O abastecimento de água a cidade de 
Luanda vai melhorar ainda mais com a construção 
da nova estação de tratamento de água, bem como 
a reposição de redes em algumas áreas", frisou a 
fonte do gabinete de comunicação e imagem. 
 
Assim, as zonas que possuem rede de canalização e 
tenham um fornecimento deficitário de água, irão 
beneficiar de nova tubagem, no quadro do projecto 
de extensão da nova rede da EPAL. "O Governo 
está a fazer um investimento de grande 
envergadura. Agora é necessário que nós, os 
beneficiários, tenhamos a cultura de pagar o 
consumo de água, pois só assim conseguiremos 
repor os sistemas em casos de uma avaria", 
concluiu. 
 
07.6.10 GPL promete fiscalizar 
as operadoras de limpeza 
Jornal de Angola...24-06-07 
O lixo acumulado na periferia da cidade de Luanda 
tem criado insatisfação por parte do Governo da 
Província de Luanda. Este desapontamento não foi 
escondido pelo governador Job Capapinha 
aquando de um encontro realizado a 28 de Março 
deste ano com as operadoras de limpeza, para 
avaliar o grau de 
implementação do modelo de recolha de lixo na 
capital. 
 
O governador afirmou, na altura, que a situação 
actual da limpeza preocupa o Governo, porque 
"não está afinada nos moldes como já seria de 

aceitar nesse momento, pois ainda não estamos a 
exigir os 100% da prestação e gostar-se-ia, tão 
somente, de chegar aos 50%". 
 
Job Capapinha sublinhou que as empresas deviam 
melhorar a sua prestação, num horizonte temporal 
determinado, que não seja superior ao do contrato. 
O 
governador admitia que os recursos humanos não 
estão vocacionados para a missão das operadoras 
ou a capacidade técnica que actualmente as 
empresas detêm são insuficientes ou os serviços 
complementares das operadoras para esse trabalho 
não estão à disposição dos trabalhadores e da 
cidade em geral. 
 
Admitia ainda que o mais importante seria prestar 
um 
serviço à altura das exigências do Governo, 
conforme o modelo de gestão dos resíduos sólidos. 
Em jeito de 
justificação, as operadoras reconheceram a 
existência 
de dificuldades, dizendo que lia culpa não era 
apenas 
das operadoras de limpeza". Na mesma linha de 
pensamento, admitiram a existência de uma 
deficiente 
prestação de serviço, fraca qualidade técnica dos 
recursos humanos para a necessária assistência aos 
serviços de limpeza e recolha dos resíduos sólidos, 
bem como um volume limitado de equipamento 
técnico, comparado com o volume de trabalho em 
cada área de serviço. 
 
Diziam, na altura, ser complexa a recolha de lixo, 
devendo ser analisada de forma global, na medida 
em 
que dificultam a limpeza da cidade factores como 
vias 
de acesso, engarrafamentos e ruas ainda alagadas 
que 
impossibilitam a passagem das viaturas de limpeza. 
Desta avaliação apresentada pela Empresa de 
Limpeza e Saneamento de Luanda (ELISAL), 
afecta ao Governo Provincial, ficou patente, 
segundo o governador, que algumas operadoras, 
nomeadamente a EnviroBac, SGO, Rangol e 
Solimpel, continuavam com as mesmas falhas 
apresentadas no ano passado no que toca à recolha 
do lixo. No mesmo período, responsáveis das 
empresas justificaram existir grande vontade de 
melhorar e aprimorar os serviços que prestam, 
apesar de haver muitos outros factores de 
estrangulamento que devem ser também realçados; 
João Montez, da Rangol, dizia, por exemplo, que as 
operadoras encontram, no dia-a-dia, diversas 
dificuldades, a começar pelo próprio munícipe, que 
não respeita o horário estabelecido pelo GPL para 
a deposição do lixo (das 18 às 21 horas). 
 
Afirmavam as operadoras que o camião da recolha 
passa às cinco horas da manhã e às sete as ruas já 
estão completamente abarrotadas de lixo. 
 
Como afirmava João Montez, em entrevista ao 
Jornal 
de Angola, a "cruz" não deve ser carregada apenas 



pelas operadoras. "A tarefa é de todas as partes 
envolvidas no processo". 
 
Na sua visão, as campanhas de sensibilização 
efectuadas pela Elisal eram positivas, na medida em 
que se tratava de um novo sistema de recolha de 
resíduos sólidos e as pessoas não estavam ainda 
habituadas a guardar o lixo em casa até a hora 
estabelecida para a sua deposição. 
 
Por causa do mau estado da maioria das estradas da 
cidade, não tem sido possível fazer-se a recolha do 
lixo com camiões, mas apenas com tractores, 
explicavam os responsáveis das empresas de 
limpeza. 
 

JULHO 2007 
07.7.1 Ministra do planeamento 
sugere medidas contra migração 
em massa para as cidades 
Jornal de Angola...06-07-07 
A ministra do Planeamento, Ana Dias Lourenço, 
apontou ontem em Luanda a harmonia entre a 
planificação urbana e o desenvolvimento 
económico 
como sendo factores importantes para se estancar 
o 
fenómeno actual da migração para as grandes 
cidades. 
Ponto de vista da ministra foi emitido na abertura 
do 
Seminário Nacional Sobre Planos Directores 
Urbanos, que decorre no Palácio dos Congressos. 
Ana Dias Lourenço asseverou que o problema 
geral do ordenamento do território não pode ser 
analisado à revelia do planeamento do 
desenvolvimento económico. 
 
"O planeamento urbano deve ser um instrumento 
de 
antecipação do povoamento das cidades, para que 
se 
possa resguardar a possibilidade destas virem a ser 
organizações espaciais que pró-agem a favor da 
produtividade económica, potenciando o seu 
contínuo crescimento", sustentou. 
 
Os participantes foram convidados a reflectir sobre 
os enormes custos associados à gestão de espaços 
urbanos cada vez mais desorganizados, onde a 
realidade se coloca sistematicamente à frente do 
planeamento. 
 
Em face deste quadro, a ministra do Planeamento 
defendeu a criação de condições para levar o 
desenvolvimento económico ao interior do país. 
Do seu ponto de vista, Angola apresenta uma 
distribuição demográfica bastante desequilibrada, 
com as grandes cidades a concentrar a maior parte 
da população como consequência da guerra. 
 
Em sua opinião, se as economias desenvolvidas, 
apesar de registarem também a crescente pressão 
urbana, não sentem tanto as consequências 
perversas e adversas da urbanização crescente 
como resultado de bons sistemas de planeamento, 
o mesmo não acontece aos países menos 
desenvolvidos, com crises persistentes no sector 
agrícola. 
 
Esta crise resulta num fenómeno crónico de êxodo 
rural, pressionando as débeis estruturas urbanas de 
transporte, saneamento e circulação rodoviária 
como 
consequência, também, da inexistência ou 
precariedade das e instituições de planeamento 
urbano e de organização. 
 
São estes factores que aquela especialista entende e 
estar na base do surgimento de mega-metrópoles 
em 



de África com os seus problemas sociais, entre os 
quais o desemprego, pobreza, violência e 
marginalidade. 
 
Ana Dias Lourenço caracterizou ainda "às nossas 
cidades, principalmente as grandes cidades, como 
territórios em crescimento desordenado, com forte 
tendência para o adensamento de ocupação do 
solo, 
com carência de infra-estruturas ou acelerada a 
degradação das mesmas, com fortes consequências 
sobre o desequilíbrio ambiental". 
 
Assim, defendeu a criação de condições 
socioeconómicas fora das capitais provinciais, para 
evitar ou amenizar o excesso de concentração 
demográfica nas cidades e proporcionar um 
crescimento territorial harmonioso. 
 
Para Ana Dias Lourenço, um planeamento urbano 
que resulte, proporcionando de forma eficaz 
condições de vida mínimas à população, há que 
assegurar um crescimento económico harmonioso, 
que visa distribuir os habitantes por todo o 
território nacional. 
 
Promovido pelo Ministério do Urbanismo e 
Ambiente, o Seminário Sobre Planos Directores, 
que encerra sexta-feira, decorre desde a manhã de 
hoje no Palácio dos Congressos e conta com a 
participação de 
directores provinciais do Plano, das Obras 
Públicas, 
governadores provinciais, arquitectos, deputados, 
entre outras individualidades. 
 
 
07.7.2 Famílias desalojadas 
clamam por ajuda 
Folha8...07-07-07 
A famílias que no passado dia 30.06.07 ficaram sem 
brigo, em consequências das calemas na zona do 
Benfica e da Ilha de Luanda, clamam pelo apoio do 
governo, para o seu realojamento ou ajuda na 
reconstrução das suas casas. 
 
O aumento da pressão das ondas provocou, por 
inundação, a destruição de 32 residências, deixando 
cerca de 52 famílias ao relento, que temem que o 
descaso governamental, se arraste por muito 
tempo. 
"Até agora não nos dizem nada, continuamos sem 
saber o que fazer e como é que vão resolver o 
nosso 
problema", reclama Júlia de Sousa, uma das 
vítimas. 
Entretanto, os moradores vão já alertando que não 
pretendem ter o mesmo tratamento que tiveram 
antigos moradores da zona que, noutras ocasiões, 
foram realojados no Bairro da Sapú, em Viana. 
"Temos familiares que estão lá e querem voltar 
porque as condições são péssima", dizem. 
 
No dia 03.06, a comissão de moradores reuniu com 
a 
administração municipal das Ingombotas, com esta 
a 
não colocar do realojamento nas prioridades, 

destacando apenas o apoio em bens de primeira 
necessidade. 
 
"Disseram-nos que no dia 04.06, o ministério de 
Assistência e Reinserção Social trataria a qual 
desespero de todas as vítimas", disse Mariquinhas 
António. 
 
Desta feita os populares continuam a viver com a 
ajuda dos vizinhos que não foram atingidos. "Mas é 
preciso que o governo faça algo com urgência 
porque a qualquer momento podemos voltar a ter 
o fenómeno e agravar ainda mais a situação", alerta. 
 
Além das residências foram destruídos centenas de 
bens materiais e duas chatas, não tendo se 
registado 
vítimas mortais. Recorde-se que no ano passado 
também se registou o fenómeno na referida zona, 
tendo causado inúmeros danos matérias. 
 
07.7.3 Focos de lixo tendem a 
diminuir na capital 
Jornal de Angola...18-07-07 
Os grandes focos de lixos, existentes em algumas 
áreas da capital, poderão desaparecer dentro em 
breve, fruto do trabalho que está a ser 
desenvolvido pelo Governo de Luanda. 
 
A campanha, que se desenvolve no quadro do 
programa complementar do GPL, visa reduzir os 
focos de lixo selvagem e evitar a propagação de 
diversas doenças, bem como melhorar a imagem de 
Luanda. 
 
Desde o início da campanha, já foram recolhidos 
791 
mil toneladas de lixo passivo ou selvagem que se 
encontravam amontoados em algumas esquinas da 
cidade. 
 
Até ao momento, a campanha abrangeu os 
municípios do Kilamba Kiaxi, Samba, Cacuaco, 
Maianga, Sambizanga, Cazenga e Rangel. 
 
O município do Kilamba Kiaxi é àquele que maior 
quantidade de lixo foi removido, cifrado na ordem 
dos 9.885 mil, secundado pela Samba e Cacuaco, 
com 4.082 e mil 358 toneladas, respectivamente. 
 
A recolha de lixo passivo está a ser desenvolvida 
pelas 
empresas solicitadas pelo GPL e não por 
operadoras 
tradicionais contratadas pela Elisa 
 
 
07.7.4 Lançada parceria para 
gestão dos recursos hídricos 
Jornal de Angola...19-07-07 
Sob iniciativa da Organização Não Governamental 
Acadir, Associação de Conservação Ambiental e 
Desenvolvimento Integrado, foi lançada ontem 
oficialmente uma parceria entre instituições do 
Governo, sector privado e ONG que trabalham 
com a água, com o objectivo de traçar políticas 
integradas dos recursos hídricos. 
 



De acordo com Gomes da Silva, director nacional 
de 
Águas, esta parceria é uma plataforma de 
entrosamento entre instituições públicas 
(Ministérios da Indústria, Administração do 
Território, Pescas, Agricultura e Educação, ONG, 
organizações profissionais e outros parceiros), que 
de uma forma directa ou indirecta estejam 
relacionados com a gestão integrada dos recursos 
hídricos do país. 
 
Gomes da Silva afirma que a questão dos recursos 
hídricos está consagrada na Lei das Aguas, o que 
vai 
facilitar o trabalho, uma vez que a vontade politica 
está expressa claramente na referida lei. 
 
"É uma plataforma que nos vai ajudar a mobilizar 
também alguns recursos e alguns conhecimentos 
de 
fora, quer a nível da Sadc, quer do mundo"; disse. 
Ele sublinha que o abastecimento público da água e 
o 
saneamento das águas residuais é uma das 
componentes da gestão integrada, mas não é a 
única, porque existem fins múltiplos da água e 
várias utilizações. 
 
"Nós temos que praticar, a nível dos problemas da 
bacia, em primeira instância, os usos múltiplos da 
água", disse. 
 
Segundo o responsável, a grande vantagem desta 
parceria, designada Country Water Partnership 
(CWP), consiste no facto de Angola poder contar 
com a participação da Global Water Partnership 
(GWP) em todas as suas mobilizações e fazer 
prevalecer a sua voz e experiência. 
 
Com tal parceria, disse, "vamos passar a ter assento 
nesta instituição sendo Angola um membro dela. 
 
 
07.7.5 Rangel, Miramar e 
Ingombota privados do 
fornecimento de água 
Angop...20-07-07 
Os bairros do Rangel, Miramar e parte do 
município da Ingombota, em Luanda, estão 
privados do fornecimento de água potável, desde 
as primeiras horas da manhã de hoje, divido a uma 
rotura verificada na conduta de 400 milímetros, 
localizada na Avenida Hoji- Ya-Henda. 
 
De acordo com o porta-voz da Empresa Provincial 
de Água de Luanda (Epal), que avançou a 
informação à Angop, uma equipa técnica esta já no 
local para 
constatar o que aconteceu, visto que a referida 
conduta recebeu trabalhos de intervenção 
recentemente. 
 
Informou ainda que em função do sucedido, a 
estação de bombagem do Marçal foi paralisada na 
totalidade para permitir que os técnicos possam 
retirar a válvula colocada há dias, para se verificar 
se está danificada. 
 

Adiantou que longo que os operários retirarem a 
válvula, o fornecimento da água aos bairros 
afectados 
volta a normalidade, ficando penalizadas as 
residências dos arredores onde está localizada a 
conduta até a conclusão dos trabalhos previstos 
ainda para hoje. 
 
O porta-voz da Epal deu a conhecer que a sua 
empresa tem estado a trabalhar em várias áreas da 
cidade de Luanda, no sentido de substituir as 
válvulas obstruídas nas condutas. 
 
A Angop constatou no local que em função do 
sucedido, a Avenida Hoji-Ya-Henda ficou quase 
toda 
inundada dado ao volume de água vinda da 
conduta, 
tendo impossibilitado alguns moradores dos 
arredores 
de subirem nas suas viaturas. 
 
07.7.6 Huambo instala 
chafarizes 
em bairros periféricos 
Jornal de Angola...24-07-07 
Vinte e um chafarizes, para o fornecimento de água 
potável à população, estão a ser construídos em 
bairros periféricos da cidade do Huambo, no 
âmbito de um projecto do Governo visando o 
reforço do abastecimento do produto a partir do 
rio Kulimahala. 
Os trabalhos, a cargo da empresa local 
TecnoAguas, 
iniciaram em meados de 2006 e terminam em 
Outubro deste ano. 
 
De acordo com o responsável da empresa de 
fiscalização "Afrifase", Cravo Roxo, os chafarizes 
estão a ser erguidos nos bairros do Macolocolo, 
Benfica, Fátima e Calondo, onde se registam falhas 
no 
fornecimento de água potável. De acordo com o 
fiscal, o Governo trabalha ainda na substituição 
Das condutas de aguas que existem há mais de 76 
anos, 
num total de 72 quilómetros. 
 
Os trabalhos encontram-se em fase de conclusão, 
faltando apenas cinco quilómetros. A reabilitação e 
ampliação da central de produção e tratamento de 
água do rio Kulimahala vai aumentar o 
fornecimento de 700 para mil 360 metros 
cúbicos/hora. Para além da central principal de 
captação, as sub-centrais localizadas na parte da 
cidade Alta e Rua do Comércio beneficiam de igual 
modo de reabilitação. 
 
A empreitada está orçada em mais de 19 milhões 
de 
dólares norte-americanos, disponibilizados pelo 
Governo central no quadro do programa de 
melhoria e aumento da oferta de bens e serviços 
sociais básicos à população . 
 
Neste momento, a empresa provincial de águas 
cadastrou, na cidade do Huambo, três mil 581 
consumidores, que estão privados deste precioso 



líquido desde o princípio do ano em curso, em 
consequência das obras. 
 
 
07.7.7 Benguela abastece com 
água potável três mil habitantes 
em todas comunas 
Jornal de Angola...28-07-07 
A Província de Benguela vai abastecer com água 
potável todos os municípios através da instalação 
de 
pequenos sistemas de captação, tratamento e 
distribuição. O projecto vai beneficiar cerca de três 
mil habitantes. 
 
A acção, baptizada com a denominação "Água para 
todos", decorre da implementação do Programa de 
Melhoramento e Aumento de Serviços Sociais 
Básicos à População. A perspectiva, segundo uma 
fonte ligada ao projecto, é de fazer face às doenças 
como diarreias e outras infecções, que muito 
perturbam às comunidades. 
 
Com a criação de tais condições, as populações vão 
deixar de consumir água não tratada acarretada em 
cacimbas e rios. Neste momento, parte dos 
sistemas de captação e distribuição de água já 
instalados 
encontram-se em regime experimental, estando a 
beneficiar um número restrito do total de 
contemplados. 
 
Nesta ordem, o governo provincial manteve um 
encontro na última terça-feira na cidade de 
Benguela com as administrações municipais e 
comunais, autoridades tradicionais e directores dos 
diversos sectores públicos, para tratar de questões 
ligadas ao Programa de Investimento Públicos 
(PIP). 
 
O projecto, além da instalação de sistemas de água, 
prevê instalar até nas sedes comunais blocos para 
assegurar os serviços administrativos e sociais, por 
forma a acompanhar as populações que estão a 
regressar às suas terras de origem. 
 
Algumas comunas e povoações da província de 
Benguela já dispunham antes de sistemas 
independentes de água captada a partir dos rios 
mais próximos e de fontes situadas nas elevações 
montanhosas. 
 
A instalação do novo sistema vai entretanto 
reforçar 
esta situação, como acontece nas com unas dos 
municípios do Cubal, Ganda e Balombo. Os furos 
artesianos nas zonas aluvionárias dos rios secos nas 
comunas dos municípios do Chongorói, 
Caimbambo, 
Bocoio, Cubal, bem como no Norte do município 
do 
Lobito e a Leste e Sul do município da Baía Farta. 
 
07.7.8 Populares recebem 
precioso líquido através de 
cisternas 
Jornal de Angola...28-07-07 

Um programa de distribuição de água potável à 
população da periferia e de alguns bairros da zona 
urbana da cidade do Huambo, está a ser 
implementado desde a última sexta-feira, numa 
iniciativa do governo da província, no âmbito do 
reforço do combate à epidemia da cólera. 
 
O programa visa igualmente a melhoria do 
fornecimento do precioso líquido pelas áreas mais 
carentes. 
 
Catorze camiões cisternas, com capacidade para 22 
mil litros de água cada um, cedidos pelo Governo 
central, estão mobilizados para sustentarem a 
execução deste programa. 
 
O director provincial da Energia e Águas, Elias 
Adolfo Gomes, a água a distribuir será adquirida na 
Central de Captação do rio Culirnahala, situada a 
cerca de cinco quilómetros a leste do centro da 
cidade do Huambo. 
 
O programa de distribuição de água, de acordo 
com 
Elias Adolfo, será feito em dias intercalados e vai 
beneficiar fundamentalmente os bairros de 
Macolocolo, Rua do Comércio, Canhe, São José, 
Xavier Samacau, Santo António, Cacilhas, 
Camusamba, Caquerewa, Bennca, Kapango,' 
Fátima e Comandante Bandeira. 
 
Estas são as áreas mais afectadas pelo surto da 
cólera, 
que causou a morte de 43 pessoas, dos mais de 800 
casos notificados desde o dia 23 de Novembro do 
ano passado até ao mês de Maio deste ano. 
 
A acção vai beneficiar, entretanto, os moradores 
residentes na parte alta da cidade, baixa e bairro 
Académico, localizado no centro urbano, onde se 
regista carência de água devido à interrupção do 
abastecimento. 
 
A interrupção do abastecimento de água deriva das 
obras de reabilitação da canalização. A intervenção 
vai 
permitir oferecer um melhor serviço à população. 



AGOSTO 2007 
 
07.8.1 ONG ajuda três mil 
famílias no Cazenga a construir 
latrinas 
Jornal de Angola...02-08-07 
TRES mil famílias residentes na zona 18, 
município do Cazenga, Luanda, vão beneficiar de  
materiais para a construção de 600 latrinas. 
 
O projecto foi lançado na Escola Polivalente 
Formigas do Futuro, afecta à ONG Ajuda de 
Desenvolvimento de Povo para Povo, e contou 
com a presença de mais de 600 munícipes. 
 
O projecto é financiado pela União Europeia. Tem 
a 
duração de um ano e seis meses e está avaliado em 
400 mil dólares norte-americanos. 
 
Segundo Francisco Pereira Paulo, um responsável 
da 
referida ONG, o projecto visa melhorar as 
condições 
higiénicas e sanitárias das respectivas famílias. A 
ADPP - Escola identifica as famílias, fornece o 
apoio material, como cimento, varões, blocos e 
transporte. Aos beneficiários cabe apenas a tarefa 
de executar o 
trabalho final", disse. 
 
A ONG pretende realizar uma outra actividade 
social. 
Trata-se do "Dia de Saúde". No âmbito desta 
actividade, serão fornecidos três mil filtros para 
tratamento de água para combate à cólera. O 
projecto é dirigido a igual número de famílias. 
 
Consta igualmente do programa da Escola ADPP, 
a 
realização de campanhas de sensibilização sobre 
higiene comunitária e pessoal. O Treinamento de 
pessoal, realização de estudos e encontros de 
planificação, balanço e coordenação das 
actividades, bem como a sensibilização das famílias 
sobre a importância do sistema caseiro de 
tratamento de lixo e água, faz igualmente parte do 
programa daquela ONG 
 
07.8.2 Camiões cisternas vão 
reforçar abastecimento de água 
no Lubango 
Jornal de Angola...09-08-07 
O abastecimento de água potável aos habitantes 
dos 
bairros periféricos da cidade do Lubango poderá 
melhorar brevemente, com a entrada em 
funcionamento de 24 camiões cisternas, oferecidos 
pela Presidência da República. 
 
Os referidos meios, que já se encontram na capital 
da 
província da Huíla, possuem capacidade para 
transportar 22 mil litros de água, cada. 
 

Para o vice-governador para Esfera Económica e 
Produtiva, Adriano da Silva, os referidos meios, 
para 
além de minimizarem os problemas no 
abastecimento, vão contribuir para a prevenção de 
determinadas doenças causadas pelo consumo de 
água imprópria. 
 
De referir que, segundo o director provincial de 
Energia e Aguas, Abel João da Costa, atendendo o 
crescimento demográfico que Lubango vem 
registando 
nos últimos tempo, a actual rede, construída nos 
anos 
60 para 30 mil habitantes, não consegue suportar a 
demanda. 
 
07.8.3 GPL quer melhorar rede 
sanitária no Cazenga 
Jornal de Angola...09-08-07 
A vice-governadora para a esfera social da 
província de Luanda, Francisca do Espírito Santo, 
disse, na capital, que o Governo Provincial de 
Luanda (GPL) está a envidar esforços para dar uma 
melhor resposta as necessidades de saúde no 
município do Cazenga e "desafogar" o Hospital 
Geral. 
 
De acordo com a vice-governadora, que falava 
durante a cerimónia de encerramento da semana 
mundial de aleitamento materno, que decorreu no 
Hospital Geral dos Cajueiros, o município tem 
ainda uma rede sanitária insuficiente face a sua 
densidade populacional. 
 
Os problemas no sector da saúde local obrigam a 
população a acorrer para a única unidade de 
referência que, apesar da diversidade de serviços, 
também enfrenta dificuldades na assistência aos 
munícipes. 
 
" Estamos a trabalhar no sentido de reduzir 
algumas 
dificuldades que o hospital dos Cajueiros enfrenta 
devido a grande procura, bem como melhorar o 
atendimento", frisou. 
 
A unidade dispõe de serviços de cirurgia, pediatria, 
ginecologia e obstetrícia, ortopedia, medicina, 
oftalmologia, cardiologia, serviços complementares 
(raio x, hemoterapia, ecografia, electrocardiograma, 
laboratório e farmácia). 
 
Para Francisca do Espírito Santo; a solução passa 
igualmente pela criação de outras estruturas, 
melhoria das condições nas já existentes e 
envolvimento de outros sectores. Por outro lado, 
mostrou-se satisfeita com a distinção daquela 
unidade em prol do aleitamento  materno e do 
cumprimento das orientações do Governo para 
redução da mortalidade infantil no país. 
 
Segundo Etelvina Ferreira, em representação da 
OMS, o aleitamento à primeira hora e exclusivo até 
o sexto mês de vida deve constituir um desafio 
para todas as mães, visando baixar a mortalidade de 
crianças menores de cinco anos. 
 



O colostro, leite materno de cor amarelada, é rico 
em 
carbohidratos, anti corpos, globos brancos e 
protege a 
criança de doenças como a asma, alergias 
alimentares, 
atite, diabetes, diarreias, infecções respiratórias e 
outras. 
 
Devido aos benefícios para a saúde da a criança e 
da 
mãe (redução do cancro da mama, protecção 
contra a 
osteoporose) recomenda-se o prolongamento da 
amamentação até aos dois anos de idade, 
combinado com uma alimentação adequada. 
 
Estudos revelam que no mundo muitas mães ainda 
desconhecem o valor nutricional do leite materno 
devido a falta de informação. 
 
Em Angola este desconhecimento provoca uma 
taxa 
de morte de 45 por cento por desnutrição crónica 
em 
crianças menores de cinco anos. 
 
Desde a implementação do programa de promoção 
do aleitamento materno com o suporte financeiro, 
técnico e material do Unicef, sete maternidades 
receberam a placa "Hospital amigo da criança" nas 
províncias de Luanda (Cajueiros e Kilamba Kiaxi), 
Cabinda, Benguela, Huíla, Namibe e Kwanza-Sul. 
 
07.8.4 População da Samba 
recebe agua em cisternas 
Jornal de Angola...11-08-07 
Oito camiões cisternas para abastecimento de água 
potável à população foram entregues ontem a 
quatro 
comunas das cinco que compõem o município da 
Samba, em Luanda. 
 
Segundo a administradora municipal em exercício, 
Eulália da Rocha, a acção vai minimizar a carência 
que a população vive em termos de abastecimento 
de água potável, assim como baixar os elevados 
casos de cólera regista dos no seu município. 
 
Quanto à distribuição de água, a administradora 
referiu que a prioridade será para as instituições 
escolares, hospitalares e posteriormente para a 
população "Caberá às administrações comunais 
velarem pela manutenção dos veículos, pagamento 
dos motoristas entre outros gastos" disse. 
 
Foram beneficiadas as comunas do Futundo, 
Benfica 
duas cisternas cada uma, enquanto que a comuna 
do 
Mussulo devido à sua localização, não foi 
contemplada. 
 
07.8.5 30por cento da população 
tem acesso à electricidade 
Jornal de Angola...29-08-07 

Somente vinte e cinco a trinta por cento da 
população angolana tem acesso à electricidade, 
apesar de o país dispor de abundantes recursos 
petrolíferos e hídricos, o que demonstra o longo 
caminho rumo à electrificação rural e ao 
abastecimento deste bem, sobretudo em áreas 
recônditas. 
 
A informação consta na dissertação sobre o tema 
"Política energética", proferida ontem pelo vice 
ministro da Energia e Águas, Rui Tito, durante as 
11ª Jornadas Técnico-Científicas da Fundação 
Eduardo dos Santos (FESA), que decorre desde 
segunda-feira no Palácio dos Congressos. 
 
Numa caracterização do sector eléctrico do país, o 
governante verificou que o sistema eléctrico 
público 
provém fundamentalmente de centrais 
hidroeléctricas. 
Entretanto, fez saber que 95% da energia eléctrica 
produzida em fonte primária no país provém da 
produção do petróleo e de gás. 
 
Segundo o engenheiro Rui Tito, em algumas 
localidades do país ainda existem dificuldades para 
assegurar o fornecimento de energia eléctrica. 
"Temos os combustíveis lenhosos, sendo que mais 
de 80% dos angolanos que residem no meio rural e 
nas áreas suburbanas ainda dependem desta fonte 
de energia para a satisfação das suas necessidades", 
disse. 
 
Daquilo que é hoje o potencial global de 18 mil 
Megawatt (MW) é possível aproveitar um máximo 
de 
cerca de mil Megawan (MW). Para o efeito, 
esclareceu 
Rui Tiro, concorrem factores como o elevado grau 
de 
destruição das infra-estruturas, que deverão levar 
algum tempo e serem reabilitadas e expandidas. 
Neste 
contexto, adiantou que foi já elaborado um 
programa 
de desenvolvimento que abrange o período 
2007/2013. 
 
Sob o lema "Energia, Fonte de Renda e do 
Desenvolvimento Económico" as 11 ª Jornadas 
Técnico-Científicos da FESA tem o término 
previsto para amanhã. 
 
07.8.6 Cem mil habitantes 
beneficiam de agua potável na 
Ingombota 
Jornal de Angola...21-08-07 
Pelo menos cem mil habitantes das comunas 
Patrice 
Lumumba e Kinanga, município da Ingombota, em 
Luanda, beneficiam, desde Abril último, de 
distribuição de água potável por cisternas, no 
âmbito do programa 
de melhoria do saneamento básico e combate à 
cólera, desenvolvido pelo governo da capital do 
país. 
Dois camiões cisternas de 20 mil litros cada estão a 
distribuir água nestas localidades, por falta de um 



sistema de distribuição, segundo informou à Angop 
o 
chefe da secção dos Serviços Comunitários na 
Ingombota, Miranda Gomes. 
 
De acordo com o responsável, a distribuição de 
água a estas comunidades permitiu reduzir 
significativamente os casos de Cólera e melhorar o 
saneamento básico. 
 
O plano do Governo, que conta com o apoio das 
Empresas Públicas de Águas de Luanda (EPAL) e 
Distribuição de Energia de Luanda (EDEL), inclui 
também acções de melhoramento do sistema de 
abastecimento da rede domiciliária de água potável 
e de iluminação pública. 
 
O aumento do número de fontanários em áreas 
suburbanas, a reabilitação da rede de esgotos, a 
continuidade da instalação de latrinas públicas em 
diversas artérias da circunscrição, limpeza de 
sarjetas, esgotos e valas de drenagem, constam 
igualmente do projecto do Governo. 
 
Neste momento, estão em curso, entre outras -
acções, 
obras de recuperação das ruas degradadas. 
 
O município da Ingombota é composto pelas 
comunas de Kinanga, Ilha de Luanda, Patrice 
Lumumba e Ingombota (sede). Ocupa uma 
superfície de nove mil e 60 metros quadrados e tem 
uma população estimada em 4 I 7 mil e 240 
habitantes. 
 
 
07.8.7 Reabilitação do sistema 
de 
captação garante água a cinco 
mil famílias 
Jornal de Angola...21-08-07 
MAIS de cinco mil famílias residentes nas com 
unas da 
Palanca (Humpata), Jau (Chibia) e Arimba 
(Lubango) 
vão beneficiar de um abastecimento condigno de 
água 
potável. 
 
O projecto prevê igualmente o fornecimento de 
energia eléctrica. Nas localidades em referência, o 
Governo da Província da Huíla desenvolve acções 
tendentes à construção e reabilitação dos sistemas 
de captação e distribuição do precioso líquido, bem 
como o fornecimento de energia eléctrica. 
 
As acções estão enquadradas no "Programa de 
Melhoria e Aumento da Oferta dos Serviços 
Básicos às Populações para 2007/08", e contempla 
também a 
reparação e instalação de novos sistemas de 
iluminação pública. 
 
 
Nestas empreitadas, o Governo da Província da 
Huíla 
está a investir mais de 60 milhões de Kwanzas. A 

construtora nacional Emanei! está encarregue da 
execução das obras que, segundo constatou o 
Jornal de Angola, estão em fase adiantada. 
 
Com vista a inteirar-se do andamento das obras nas 
quatro comunas, o governador da província da 
Huíla, 
Ramos da Cruz, percorreu as principais zonas onde 
decorrem os trabalhos de escavação, montagem 
das condutas de transportação e linhas de energia 
eléctrica. 
 
O director provincial de Energia e Águas na Huíla, 
Abel Costa, sublinhou que, após a conclusão do 
projecto, o abastecimento de água potável e o 
fornecimento de energia eléctrica vai melhorar 
substancialmente no seio da população da zonas 
suburbanas. 
 
Segundo o director, o empenho do Governo visa 
essencialmente encurtar as distâncias para acarretar 
água, garantir o seu fornecimento em condições 
seguras e substituir a energia fornecida através de 
geradores por um sistema regrado e capacitado 
para aguentar todos os electrodomésticos. 
 
Entretanto, o abastecimento do precioso líquido 
nos 
bairros dos municípios mais populosos da 
província da Huíla, nomeadamente Lubango, 
Matala, Cuvango e Quilengues, vai estar ainda mais 
facilitado com a distribuição dos 24 camiões 
cisternas ofertados recentemente pela Presidência 
da República. 
 
Ao abordar o apoio que as cisternas vão dar às 
famílias das áreas suburbanas, Abel Costa 
argumenta que "existem bairros em que os 
fontanários instalados são incapazes de atender 
com certa rapidez os 
consumidores. Logo, os novos camiões cobrirem 
este 
vazio ressaltou. 
 
 
 07.8.8 Vinte e duas crianças 
morrem de malária 
Jornal de Angola...24-08-07 
Vinte e duas crianças de ambos os sexos, no 
município de Ombandja, província do Cunene, 
morreram de malária, dos 612 casos registados 
durante o primeiro semestre do ano em curso pelo 
sector da Saúde na circunscrição. 
 
O chefe de Secção da Saúde Pública, em 
Ombandja, 
Nicásio Ndelekufa, referiu que as mortes, na sua 
maioria, devem-se à chegada tardia dos doentes já 
em estado clínico grave, nas unidades sanitárias das 
circunscrições. 
 
No entanto, a fonte exortou à necessidade de se 
prestar mais atenção à criança, dos zero aos 5 anos, 
as mais vulneráveis a esta patologia. 
 
O responsável sublinhou ainda que a sua secção 
notificou 196 casos de diarreia aguda, 59 por 



tuberculose e 51 casos de doenças respiratórias, as 
mais frequentes na localidade. 
 
Ombandja, que dista a 93 quilómetros a Noroeste 
de 
Ondjiva, capital da província do Cunene, tem 24 
postos de Saúde, um hospital municipal, nove 
médicos e 181 enfermeiros. 
 
 
078.9 Recolhidas 22.966 
toneladas de lixo 
Jornal de Angola...28-08-07 
O Governo Provincial de Luanda, GPL, numa 
acção 
conjunta com as empresas de recolha de resíduos e 
as 
administrações municipais, levou a cabo, de 19 a 25 
do mês corrente, à recolha de 22.966 toneladas de 
lixo. 
 
O GPL, que realiza desde o dia 18 do passado mês 
de 
Junho um programa de emergência e 
complementar de recolha de resíduos sóli· dos 
acumulados em quase 
todos os municípios, conta com os préstimos de 18 
empresas contratadas especialmente para o efeito, 
sendo elas detentoras de camiões basculantes, 
retro32 
escavadar as e pás carregadoras. 
 
Segundo uma nota de imprensa do GPL, só no 
município do Cacuaco recolheram-se 1. 774 
toneladas, no Rangel 171, no Kilamba Kiaxi 4.592, 
no Cazenga 4.547, na Mainga 1.386 e na Samba 
5.590.  
 
No Sambizanga foram recolhidas 2.178 toneladas. 
A operação estendeu-se ao município da 
lngombota, 
onde foram retiradas das ruas 541 toneladas de 
lixo. 
Para balanço semanal e perspectivar acções futuras, 
todas as segundas feiras, às 11 horas, é realizada 
uma 
reunião de trabalho, coordenada pelo Director do 
Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística do 
GPL. Participam nestas reuniões os 
administradores 
comunais e as empresas contratadas . 
 
 
07.8.10 Angola carece de 
energia eléctrica necessária 
para desenvolvimento 
sustentável 
Angop...30-08-07 
Ministro dos Petróleos, Desidério Costa, 
considerou hoje, em Luanda, que o país debate-se 
ainda com dificuldades para proporcionar energia 
eléctrica necessária ao seu desenvolvimento 
sustentável, apesar dos seus derivados de petróleo e 
recursos hídricos. 

O governante fez esta consideração quando 
presidia a sessão de encerramento das XI Jornadas 
Técnico- 
Científicas da Fundação Eduardo dos Santos 
(FESA), decorridas durante quatro dias, no Palácio 
dos 
Congressos, sob o lema "Energia, Fonte de Renda 
e 
Desenvolvimento Económico". 
 
Ressaltou que por este facto, o Governo tem dado 
uma grande atenção ao sector energético, fonte de 
desenvolvimento económico social. 
 
Sublinhou que com a paz tem sido possível ao 
Governo reconstruir as infra-estruturas 
socioeconómicas e promover o seu reequipamento. 
Durante o fórum, que contou com 1.600 
participantes e convidados, foram debatidos três 
painéis, versando o primeiro sobre "Energia e 
Desenvolvimento", o outro sobre "Energias Não 
Renováveis" e o último acerca de "Energias 
Renováveis". 
 
Cada um destes painéis abarcou vários temas e 
subtemas, dissertados por especialistas nacionais e 
estrangeiros como do Brasil, Portugal, Espanha e 
da 
Inglaterra. 
 
Estiveram na sessão de encerramento, o presidente 
da Assembleia Nacional, Roberto de Almeida, o 
vice-governador de Luanda, Bento Soito, o 
presidente da 
FESA, Ismael Diogo da Silva, entre outras 
individualidades. 
 
A actividade inseriu-se no programa comemorativo 
do 11º Aniversário da FESA e 65º do seu patrono, 
José Eduardo dos Santos. 

 



SETEMBRO 2007 
07.9.1 Serviços sociais básicos 
débeis 
Angolense...01-09-07 
As populações do município do Bailundo ainda 
enfrentam dificuldades no que toca ao 
abastecimento 
de energia e água. Estes dois bens essências são 
fornecidos através de recurso à fontes alternativas, 
com recurso a.geradores (energia) e sistema de 
gravidade (água). 
 
O gerador de 500 kw, da sede municipal, entra em 
funcionamento nas primeiras horas da noite e é 
desligado a meia-noite, fincado o município 
privado de energia durante o período diurno, com 
excepção da administração. No entanto, a 
administradora municipal fez saber que o gerador 
que abastece a sede do Bailundo consome 40 litros 
de gasóleo por hora, o que segundo ela não vai de 
encontro com as verbas postas a disposição do seu 
executivo para o efeito. 
 
Segundo garantias das autoridades províncias, 
corista 
do programa de investimentos públicos a 
reabilitação 
do sistema de abastecimento de energia e águas, na 
sede municipal, assim como nas comunas do 
Hengue e Bimbe, pois, o Longe e Lovemba, outras 
duas 
comunas do município já têm fontes alternativas. 
Temos um parcelar que não nos permite comprar 
combustível para abastecer o gerador e trabalhar o 
dia 
todo", justificou. 
 
07.9.2 Mais água potável no 
Huambo 
Semanário Angolense...08-09-07 
Um projecto de abastecimento de água potável a 
várias comunas da província do Huambo, iniciado 
em 2004, está em implementação, beneficiando 
cerca de 18 mil pessoas de cinco localidades da 
região, constatou o Semanário Angolense. 
 
Orçado em 441 mil dólares, num financiamento da 
companhia aérea British Airways, e o 
implementado 
pelo UNICEF, em colaboração com o Governo de 
Angola, o projecto compreendeu a construção de 
chafarizes, reservatórios de água, lavandarias e 
urinóis 
públicos. O projecto, que só estará completo em 
meados de Setembro, abrange as localidades de 
Cuqueta (5.000 pessoas), Ussoque (2.500), Mbave 
(2.500), Galanga (5.000) e Cumbila (3.000). 
Segundo o 
representante da British Airways, Rob Cooper, que 
efectuou recentemente uma visita de vistoria a 
essas 
localidades, o projecto está a caminhar num bom 
ritmo. Ele revelou que este é o primeiro passo de 
um 

conjunto de acções que a companhia pretende 
ajudar a implementar em Angola, no quadro de 
uma política de participação social que a British 
Airways decidiu 
empreender nos países onde se faz representar, 
para o 
melhoramento da vida das populações locais. 
Para Rob Cooper, só o facto de grande parte da 
população do interior da província do Huambo já 
estar a consumir o «precioso líquido» representa 
um factor de orgulho para a empresa que 
representa em Angola. 
 
«Pudemos constatar no terreno que o programa foi 
implementado com bastante êxito, o que se traduz 
em grande satisfação para nós, uma vez que 
atingimos o nosso principal objectivo que era 
fornecer água potável à população, que assim não 
tem que andar grandes distâncias para ter acesso à 
água, mais ainda quando ela se apresenta em 
condições impróprias para consumo humano», 
sublinhou. Para Abel Chico, administrador da 
comuna do Mbave, no município do Chicala-
Choloanga, a primeira a beneficiar deste projecto, 
«a construção dos chafarizes trouxe uma mais-valia 
a nossa comuna que passou desta forma a 
consumir água potável, ao contrário do que 
acontecia até então, quando os populares tinham 
de ir à busca de água para consumo nos rios mais 
próximos». Continuando: «Este sistema que foi 
montado com a ajuda da British Airways tem 
contribuído para a redução do elevado índice de 
doenças diarreicas e dermatológicas entre a 
população, principalmente entre às crianças». Para 
além deste projecto, segundo ainda Rob Cooper, a 
companhia aérea britânica está a financiar novos 
programas sociais em outros pontos do país, 
ligados à 
área da saúde, mais concretamente na prevençâo da 
transmissâo do VIH-Sida da mãe para o filho, e no 
sector da Educação, com a formação de 
professores, 
contando aqui com a colaboração da ONG Ajuda 
para o Desenvolvimento de Povo para Povo 
(ADPP). 
Por outro lado, a Direcção Provincial do Huambo 
da 
Energia e Águas, fez saber que a partir do mês de 
Dezembro vai arrancar um programa idêntico, em 
outras localidades da província, desta vez com 
patrocínio da União Europeia. Segundo o seu 
titular, 
Adolfo Gomes, além de projectos no sector que 
dirige, o programa da «União» compreenderá 
acções nos sectores da Educação e da Saúde. 
 
07.9.3 Incumprimento no horário 
de limpeza deixa Luanda 
cercada 
de lixeiras 
Capital...08-09-07 
Não há quem consiga limpar qualquer cidade no 
mundo». Foi com esta frase que o consultor da 
Rangol, Pedra Paiva, justificou o aparente quadro 
de incapacidade das operadoras encarregues de 
manter 
limpas as artérias da cidade de Luanda. 



 
Mas, para além da escassez de equipamentos 
técnicos e trabalhadores necessários para combater 
os focos de lixo, os operadores de limpeza da 
Elisal, Rangol, Envirabac e SGO queixam-se de 
que o actual crescimento de lixeiras em Luanda se 
deve, em parte, ao incumprimento das horas úteis 
de limpeza. O modelo de saneamento básico 
adoptado pelas operadoras prevê o início da 
recolha dirigida do lixo para as 20 horas de cada dia 
com fim às 5h00 da manhã, mas que na prática 
acontece de forma diferente. 
 
«Devido à desorganização das equipas de operação, 
o 
engarrafamento e a escassez de camiões, a limpeza 
começa as 23 horas e, quando amanhece, muitos 
contentores restam cheios de lixo», disse o 
operador de limpeza da Rangol, Edibrando 
Castanha, para depois reconhecer que «por cada 
dia, os trabalhadores apenas têm cinco horas de 
limpeza». 
 
No município da Maianga, sobretudo no bairro do 
Prenda, os factos falam por si. Para além do 
escasso 
tempo dedicado à recolha dos resíduos sólidos, os 
responsáveis pela limpeza durante a noite escusam-
se de recolher as latas, papéis, sacos e restos de 
comida 
espalhados à volta dos contentores, situação que 
impossibilita os populares de se aproximarem aos 
recipientes para depositarem o lixo. Esta situação é 
originária pela falta de boa postura citadina de 
alguns 
cidadãos que não depositam o lixo no lugar devido. 
Para os serviços de limpeza, a Rangol conta com 
cerca de 397 trabalhadores, e um número de 
camiões 
basculantes não mencionados que, entretanto, se 
revelam insuficientes para diminuir o excesso de 
lixo 
concentrado ao longo da avenida Revolução de 
Outubro e 21 de Janeiro. Para muitos munícipes do 
Sambizanga, como Elídio Afonso, «o fraco 
desempenho da Elisal é também um outro caso 
preocupante». O munícipe não se queixa apenas 
das 
poucas horas dedicadas à limpeza, mas também 
dos 
efeitos colaterais de um «trabalho pessimamente 
prestado». É que os problemas estão à vista de 
todos: 
ruas mal varridas, contentores e baldes abarrotados 
de 
lixo. No mercado Roque Santeiro, sito no 
município do Sambinzanga, a podridão e populares 
coexistem, mas mesmo assim a vida comercial não 
pára, numa disputa visível entre cães, moscas e 
mosquitos, pelo mesmo espaço. Quem faz uma 
mínima avaliação do trabalho prestado pela Elisal, 
no município do Sambinzanga, conclui logo que o 
«empenho é péssimo», destacou o morador. Mas 
isso é o menos. Há muito tempo que na Samba, 
também chovem reclamações pelas cada vez 
maiores montanhas de lixo que crescem no interior 
das valas de escoamento de águas. Funcionários da 
Envirobac, com quem este jornal manteve 
contacto, disseram não ser fácil «cuidar do lixo na 

Samba», sobretudo porque a empresa não dispõe 
de contentores suficientes para amparar o excesso 
de resíduos produzidos. Contudo, aos poucos, a 
Envirobac vai transformando a recolha de lixo na 
Samba num «Deus nos acuda», segundo definição 
dos trabalhadores. O facto dos trabalhadores que 
residem na Viana trabalharem na Samba, com toda 
a sorte de engarrafamento que se lhes impossibilita 
chegarem pontualmente ao local de trabalho é 
apontado como uma das razões que deixa a 
Envirobac sem tempo para combater a imundície. 
Responsável pela recolha de cerca de 420 toneladas 
de lixo, a operadora, segundo o director das 
operações, Joaquim Mandela, conta com 40 
camiões, 1 roastick, 26 tractores operacionais, 24 
carrinhas para apoio das operações e outros 
equipamentos de varredura e recolha de lixo. O 
bairro São Paulo está na responsabilidade da SGO, 
outra empresa de recolha de lixo em Luanda. Uma 
curta viagem àquela zona permitiu concluir que a 
operadora anda às turras com os horários de 
limpeza. A sujidade é uma evidência no bairro e 
segundo os seus trabalhadores tudo tem a ver com 
os magros salários que auferem repercutindo-se no 
«mau trabalho dessa operadora». «A SGO finge que 
paga os operadores de limpeza e, estes, por sua vez, 
fingem que trabalham», atestou um trabalhador. O 
cumprimento da carga horária necessária para 
varrer e recolher o lixo, apuramos nesta ronda, está 
a preocupar a sociedade apreensiva com as chuvas 
que se avizinham. Outrossim, os próprios 
trabalhadores de limpeza que se queixam, para 
além de alguma 
«desorganização nas hastes das administrações das 
operadoras, da falta de educação dos populares que 
deitam o lixo fora dos prazos de recolha. 
Vale, porém, frisar que a Elisal, empresa-mãe do 
saneamento básico de Luanda, tem em carteira um 
vasto leque de projectos que incluem a construção 
de 
raiz de um aterro sanitário no município do 
Sambizanga, bem como a sofisticação do sistema 
de 
recolha de lixo através da venda de baldes aos 
populares. 
 
07.9.4 Chuvas destroem 10 
casas 
na povoação de Luangrico 
Angop...10-09-07 
As chuvas que se abateram, de 08 a 09 deste mês, 
sobre a povoação de Luangrico, 20 quilómetros a 
norte do Luena (Moxico), destruíram dez casas, 
três das quais de construção definitiva, soube hoje 
a Angop das autoridades locais. 
 
Uma nota das autoridades tradicionais daquela 
povoação a que a Angop teve hoje, quarta-feira, 
acesso refere que as chuvas torrenciais iniciaram às 
12 horas de sábado e terminaram por volta das 
zero hora do dia seguinte. 
 
O documento indica ainda que para além da 
danificação das casas, as chuvas afectaram também 
parcialmente uma escola do ensino primário, posto 
médico e um estabelecimento comercial. 



No documento, as autoridades tradicionais 
solicitam as instituições competentes apoios, 
sobretudo à 
população sinistrada nestas primeiras chuvas desta 
época. 
 
 
07.9.5 Administração do Kilamba 
Kiaxi convive com sinistrados da 
chuva 
Angop...13-09-07 
A Administração Municipal do Kilamba Kiaxi 
promoveu hoje, na circunscrição, um convívio com 
cerca de duas mil famílias de vários níveis sociais 
antes afectadas pela chuva, actualmente no Centro 
de 
Acolhimento de Sinistrados no Golfe. 
 
A actividade enquadra-se nas celebrações do 17 de 
Setembro, dia do nascimento do primeiro 
Presidente 
de Angola, António Agostinho Neto. A data 
coincide 
igualmente com as celebrações do dia do município 
do Kilamba Kiaxi. 
 
Segundo o administrador comunal do Golfe, 
Pascoal 
Furtunato Paulo, o evento têm como objectivo 
conviver com as pessoas afectadas pela chuva no 
princípio de 2007 e proporcioná-los um dia 
diferente. 
Acrescentou que isto demonstra a solidariedade 
dos 
responsáveis do governo local com esta 
comunidade 
para não se sentir abandonada.  
 
Disse ainda que devido às fortes chuvas que se 
abateram no país durante o mês de Janeiro, muitas 
famílias perderam os seus haveres, razão porque as 
autoridades locais decidiram proporcionar 
momentos 
felizes para esta população.   
 
O município do Kilamba Kiaxi, com uma 
população 
estimada em um milhão de habitantes, tem as 
comunas de Neves Bendinha, Palanca, Havemos 
de Voltar, Vila Estoril, Golfe e Camama. 
 
07.9.6 Participação dos 
comerciantes no saneamento do 
Rangel considerado 
indispensável 
Angop...13-09-07 
 
A administradora municipal adjunta do Rangel, 
Ana 
Maria Silva, considerou hoje, nesta cidade, 
preponderante o empenho dos responsáveis de 
estabelecimentos comerciais, na sua circunscrição, 
com vista a melhorar o saneamento básico do 
município. 
 

Ana Maria fez este pronunciamento quando 
procedia a abertura do seminário metodológico 
municipal, que 
visou analisar, entre outros assuntos, a prestação de 
serviços mercantis, procedimentos e mecanismos 
práticos do novo sistema de licenciamento das 
actividades comerciais, prazo do pagamento de 
multas, competência e procedimentos 
administrativos, assim como a organização de 
cadastro.  
 
De acordo com a administradora, o papel dos 
comerciantes na limpeza e recolha de lixo por si 
produzido deve merecer de todos os responsáveis 
de 
empresas uma atenção especial, para permitir 
melhores condições higiénicas quer do meio quer 
da saúde dos munícipes. 
 
O seminário metodológico municipal do Rangel 
reuniu mais de 200 concessionários, entre 
grossistas e 
retalhistas, faz parte de um ciclo de seminários 
programado pelo Ministério do Comércio para os 
nove municípios de Luanda, tendo já sido realizado 
na Ingombota, Samba e Maianga. 
 
A secção municipal do Rangel do comércio 
controla 
1.120 estabelecimentos comerciais de grande, 
média e 
pequena capacidade. 
 
07.9.7 Ministro da Saúde advoga 
prevenção contra a febre 
hemorrágica 
Angop...13-09-07 
O ministro da Saúde, Rúbem Sicato, defendeu hoje 
a 
necessidade de o país prevenir-se contra o surto de 
febre hemorrágica que assola a República 
Democrática do Congo, há algumas semanas, pela 
proximidade entre fronteiras. 
 
O governante, que falava em conferência de 
imprensa, referiu que o seu pelouro e parceiros 
estão a trabalhar no sentido de tomarem medidas 
necessárias para a segurança no país, apesar de 
ainda não se registar nenhum caso. 
 
Assim, aconselhou algumas medidas de prevenção 
nomeadamente  "vigilância 
pidemiológicacomunicação", "bio-seguraça nas 
unidades sanitárias", "sensibilização da população", 
"comunicação dos casos suspeitos", bem como 
"medidas gerais de prevenção". 
 
A implementação deve abranger todo o país, mas 
tendo em conta a situação geográfica foram 
apontadas 
como províncias prioritárias ou áreas alvos Malanje 
e 
lundas Norte e Sul. 
 
Em Malanje, vão ser priorizados os municípios da 
Marimba e Massambo, na Lunda Norte, Kambulo, 
Chitato e Kuanga, enquanto que na Lunda-Sul, o 
município de Saurimo. Para efeito, são preparadas 



equipas técnicas com material logístico que 
deslocar-se-ão na terça-feira próxima para as 
referidas áreas. 
Rubem Sicato informou igualmente estarem 
disponíveis para a população dois números de 
contacto do Ministério da Saúde para qualquer 
dúvida ou dificuldade 222 39 04 85 e 927035899. 
 
A febre hemorrágica é uma doença infecciosa por 
vírus ébola. Tem como sintomas dor de cabeça, 
febre, problemas digestivos como vómitos e 
diarreia. 
Na RD Congo, a doença está a registar-se 
fundamentalmente na aldeia do Mweka, com 166 
mortos, dos 300 infectados. 
 
07.9.8 Rede sanitária da 
província 
envolve 133 estabelecimentos 
Angop...13-09-07 
Cento e trinta e três estabelecimentos médicos, 
entre 
hospitais, centros e postos de saúde integram, 
actualmente, a rede sanitária da província do 
Kwanza 
Norte, segundo fez saber hoje à Angop, em 
Ndalatando, o director provincial da saúde, Manuel 
Duarte Varela. 
 
Duarte Varela esclareceu que 44 daquelas infra-
estruturas encontram-se encerradas, fruto da 
degradação a que estão sujeitas e da exiguidade de 
técnicos de saúde qualificados. 
 
O médico indicou que na perspectiva de se garantir 
à 
população da província uma assistência médica 
cada 
vez mais melhorada, vários projectos de construção 
de novas infra-estruturas sanitárias decorrem, na 
região. 
 
Entre as aludidas acções, destacou o futuro 
hospital 
municipal de Cazengo (sede provincial) e o centro 
de 
saúde do "Sassa", ambos presentemente em 
construção em Ndalatando. 
 
A edificação do hospital municipal de Cazengo, 
que 
terá uma capacidade de 70 camas, insere-se num 
projecto de âmbito central, orçado em mais de 34 
milhões de Kwanzas, cujas obras a cargo de uma 
empresa chinesa se encontram em fase avançada. 
No município de Cazengo, lembrou, está 
igualmente 
em construção um dispensário de lepra e 
tuberculose, 
bem como projectada a edificação de um centro 
municipal de aconselhamento e testagem voluntária 
do VIH/Sida. 
 
Ao nível do município de Cambambe, continuou, o 
governo provincial está a construir postos de saúde 
na 

localidade do "Alto-Fina" e nas comunas de 
Dange-ya-Menha, São Pedro da Quilemba e do 
Zenza do Itombe. 
 
Com relação ao Dondo, sede municipal de 
Cambambe, o mesmo está também a beneficiar da 
construção de um centro de saúde com capacidade 
para 30 camas, no quadro do programa 
governamental de melhoria da assistência médica às 
populações", garantiu Duarte Varela. Em 
simultâneo com a melhoria das infra-estruturas, o 
sector da saúde na província recebeu, 
recentemente, do ministério de tutela, diversos 
equipamentos destinados ao apetrechamento dos 
hospitais, mormente aparelhos de "Raio-X", de 
"Anestesia", "Ecógrafos" e meios para a 
esterilização de instrumentos médicos. 
 
Do mesmo conjunto, o responsável disse 
constarem 
igualmente "Bombas de efusão volumétrica" e um 
"Oftalmoscópio". 
 
Com tais equipamentos, a saúde no Kwanza Norte 
tem inseridas nos seus serviços especialidades 
nunca antes existentes, entre elas a de oftalmologia, 
introduzida pela primeira no hospital central de 
Ndalatando, desde a criação deste, em inícios da 
década de 70. 
 
07.9.9 Vice-ministro garante que 
surto de cólera terminou 
Jornal de Angola...14-09-07 
O vice-ministro da Saúde, José Van-Dúnem, 
garantiu 
ontem, em Luanda, que Angola já não vive um 
surto de cólera, ao afirmar que “os casos (da 
doença) no país reduziram ao máximo”,em 
comparação aos dois 
primeiros meses de 2007, em que a doença assolou 
o 
país. 
 
“A última informação que tive, há 2 semanas, foi 
de que registou-se apenas quatro casos, um no 
Sambizanga, igual número no Uíje e dois em  
Benguela”,frisou, realçando que nos meses de 
Janeiro e Fevereiro no país registaram-se mais de 
300 casos. 
O governante, que falava à Angop, referiu que a 
redução é fruto da campanha de divulgação de 
informação por parte do Ministério da Saúde em 
todo o país, tendo a população passado a primar 
pelo consumo de água de qualidade e a ter maiores 
cuidados de prevenção. 
 
Para ele, o futuro será bem melhor, com a 
aprovação, 
recentemente pelo Conselho de Ministros (CM), do 
projecto “Água". 
 
07.9.10 Comuna de Jau ganha 
sistema de distribuição de água 
potável 
Angop…17-09-07 
 
A inauguração de sistemas de distribuição de água 



potável e de energia eléctrica na comuna de Jau, 
município da Chibia, 45 quilómetros a Sul da 
cidade do Lubango, marca o ponto mais alto das 
comemorações do Dia do Herói Nacional, nesta 
província. 
 
Os empreendimentos deverão beneficiar pelo 
menos 
14 mil pessoas. 
 
Entretanto, esta comuna vai acolher o acto 
provincial 
do 17 de Setembro, a ser orientado pelo 
governador, 
Ramos da Cruz. 
 
 
Nesta localidade, Ramos da Cruz manterá um 
encontro com o rei local, uma vez que a comuna 
de Jau foi área de destaque no processo de 
resistência colonial no Sul do país. 
 
Ainda esta manhã o governador depositou uma 
coroa 
de flores no busto do primeiro Presidente de 
Angola, 
António Agostinho Neto. 
 
07.9.11 Recolhidas mais de 20 
mil 
toneladas de lixo acumulado 
Angop...24-09-07 
Vinte e oito mil, seiscentos e setenta toneladas de 
lixo 
acumulado foram recolhidas de 15 a 21 de 
Setembro 
em vários municípios da cidade capital pelas 
empresas 
de limpeza afectas ao Governo Provincial de 
Luanda. 
Segundo uma nota de imprensa do GPL distribuída 
hoje à Angop, participaram nesta empreitada 21 
empresas angolanas, detentoras de camiões 
basculantes, retro escavadoras e pás carregadoras. 
O documento refere que no município de Cacuaco 
recolheram-se 1.376 toneladas de lixo, no Rangel 
524, 
no Kilamba Kiaxi 5.452 e no Cazenga 4.354. 
O município da Maianga retirou das ruas 3.410 
toneladas, a Samba 7.648, o Sambizanga 4.471 
toneladas e Viana 938. 
 
De acordo com a nota, a operação no município da 
Ingombota saldou-se na recolha de 498 toneladas 
de 
lixo acumulado. 
 
Paralelamente e como forma de sensibilização e 
mobilização dos munícipes para a participação 
activa 
na melhoria das condições de higiene e salubridade 
do meio, o Governo Provincial de Luanda conta, 
todos os sábados de manhã com a participação dos 
actores Luís Kifas e Wanda Pereira ( Sidónio e 
Lembinha do programa Conversas no Quintal da 
TPA), que exibem peças teatrais no âmbito do 
projecto "Teatro e cidadania". 
 

 
07.9.12 A problemática do lixo 
Jornal de Angola...26-09-07 
A concentração demográfica desordenada em 
diferentes zonas urbanas de todo o nosso país 
principalmente no litoral, provoca sem dúvidas um 
exacerbado consumo de bens de toda índole, 
gerando 
enorme quantidade de resíduos diversos, sólidos, 
líquidos e semisólidos, a que se chama 
comummente lixo. 
 
Estes resíduos são resultantes da mais ampla 
actividade humana, que cresce com o 
desenvolvimento tecnológico e industrial e 
paradoxalmente com a escassez de lugares para o 
seu depósito. 
 
 
Estamos perante um problema que requer políticas 
de 
intervenção que devem passar pela realização de 
investimentos em infra-estruturas, associadas a 
acções 
educativas para mudança de hábitos. 
 
Será ainda necessário que a problemática do lixo 
não 
seja apenas discutida nos gabinetes, mas igualmente 
pela sociedade em fóruns alargados, por forma a se 
encontrarem consensos que possam de algum 
modo 
ajudar os poderes públicos a encontrarem soluções. 
Outro aspecto importante é o trabalho relativo à 
colecta domiciliar e urbana do lixo. Nos últimos 
tempos, observamos que o lixo na nossa cidade 
capital é recolhido durante todo o dia por 
diferentes carros colectores de diversas empresas. 
 
Em nossa opinião, é importante o funcionamento 
de 
um sistema de supervisão permanente, devendo-se 
atender às reclamações das populações. 
 
Temos estado a observar que quase sempre as 
pessoas culpam as outras de deitarem o lixo em 
lugares impróprios chamando em geral à 
responsabilidade os mais próximos (vizinhos), 
atribuindo-lhes nomes indecentes. Mas acontece 
que nem sempre há um número suficiente de 
contentores em muitas localidades. 
 
Temos verificado que um bom número de 
moradores 
das diferentes zonas das nossas cidades pagam a 
pessoas da comunidade para o transporte do lixo 
domiciliar. 
 
Outra questão relativa à recolha do lixo tem a ver 
com a tomada de medidas preventivas com vista a 
se evitar que os que manuseiam o lixo não 
contraiam doenças infecto-contagiosas e que não 
se registem acidentes. 
 
É preciso prestar atenção ao equipamento de 
protecção pessoal dos que procedem à recolha do 
lixo, que pode se transformar num factor de risco 
para a saúde, se não se tomarem as medidas de 
segurança que se impõem. 
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07.10.1 Huambo: População 
privada de água potável há mais 
de um ano 
Angolense...06-10-07 
Muitos dos populares na Província do Huambo já 
foram parar ao hospital devido ao uso de água 
inapropriada. Há um ano que grande parte dos 
moradores usa poços para estraír o líquido 
precioso. 
Paulo Cassoma, Governador da província, promete 
dias melhores e garante que a situação será 
resolvida 
em breve. 
 
Diante da oportunidade de falar sobre a situação na 
província, os moradores viraram as baterias para a 
falta de água potável. "O nosso maior problema é a 
falta de água", explicou João Diogo, para quem a 
situação facilitou o surgimento de um surto de 
cólera, que afectou três dos seus filhos. 
 
"Naquela altura sofri muito, corri várias vezes para 
o 
hospital para salvar as crianças, mas não adiantava 
grande coisa porque a água que bebíamos saia do 
meu 
poço e não estava em boas condições", realçou. 
Como resultado, João perdeu um filho. Já Dina, 
que 
tem optado pelo abastecimento via cisternas, disse 
que para adquirir o líquido têm sido uma grande 
luta. 
Depois de ter ouvido os populares colocamos a 
preocupação ao Governador. Paulo Cassoma 
reconheceu as dificuldades no acesso há água 
potável, mas garantiu que o seu pelouro tem feito 
distribuição regular e gratuita do precioso líquido. 
 
Para o responsável, os problemas de saúde 
surgiram 
porque muitos insistem em usar a água dos poços. 
Para acalmar os populares, garantiu que até 
Outubro deste ano a situação estará resolvida. 
O governante local referiu também que a cidade 
está 
melhor se comparada aos anos idos "A estrada está 
em boas condições e melhoramos a rede de 
iluminação", disse. 
 
Pernoitamos no Huambo naquela noite e saímos 
na 
manhã seguinte rumo ao Bié, um percurso que 
deveria ser feito em cerca de quatro horas, mas que 
durou seis horas devido o mau estado da via. 
 
 
07.10.2 Estação das chuvas e o 
martírio dos sem caros 
Folha8...06-10-07 
Mal orvalhou em Luanda, começou o martírio dos 
sem carro da capital. Foi o que se constatou no 
começo da semana laboral finda, mais, 
precisamente, na Segunda-Feira 1 de Outubro de 
2007, dia em que a exemplo da Última estação 



chuvosa, milhares de estudantes e trabalhadores da 
capital do País marcharam a pé rumo às escolas e 
seus respectivos locais de trabalho.  
 
Diante do cenário que se vislumbra, interrogações 
não se fazem esperar quanto ao futuro imediato 
dos 
cidadãos luandenses em vias de enfrentarem mais 
uma calamitosa situação. As colunas de gente que 
já 
caminha a pé boa parte dos quilómetros, que 
separam 
as suas zonas residenciais nos arrabaldes do casco 
urbano da capital por fazerem lembrar o martírio 
de 
2006, sugerem desde já que se aumente a frota 
automóvel dos transportes colectivos de Luanda a 
não ser que se queira uma vez mais ver gente a 
dizer mal da sorte de pertencerem ao universo dos 
mais pobres do país. Enquanto transportes 
colectivos não surgem que minimizem o sacrilégio 
dos populares que dia a dia ressentem mais do que 
ninguém a ausência destes nas caminhadas longas; 
que têm de efectuar de casa para o trabalho e 
viceversa, os estudantes de casa à escola e desta 
para a casa, os cidadãos continuarão entregues à 
bicharada ou convenhamos ao oportunismo dos 
taxistas que se aproveitam das estações das chuvas 
para sugarem das algibe iras dos cidadãos de mais 
modesta condição social grande parte do pouco 
que auferem ou conseguem nas suas lides. 
 
Nada se pode esperar da governação desta vez que 
não seja a imposição aos responsáveis por 
proporcionar mobilidade meios de transportação 
das populações o aumento do número. 
 
Fezada dos meliantes 
Quem se aproveita dos cidadãos que pela escassez 
de 
transportes tem de fazer o percurso a pé, são os 
meliantes que fora dos grandes aglomerados que as 
paragens ostentam por ocasião da escassez de 
transportes acham presa fácil os transeuntes. Numa 
altura em que se impõe reclamar transportes 
colectivos para Luanda porque a recém-chegada 
estação das chuvas se torna infernal, caso tal não se 
verifique importa lembrar que os transportes de 
que a capital necessita têm de ser urbanos. Os que 
circulam por Luanda, diz-se em abono da verdade 
que de urbanos só têm o nome. Pela forma como 
são superlotados, os transportes que passam pela 
designação. 
 
 
07.10.3 GPL adopta plano para 
minimizar consequência das 
próximas chuvas 
Angop...09-10-07 
O Governo da Província de Luanda (GPL) 
aprovou 
hoje o seu plano de contingência, que visa prevenir 
acidentes, salvar vidas e apoiar a população que 
venha, eventualmente, a ser afectada na próxima 
época chuvosa. 
 
A estratégia foi aprovada durante a reunião 
ordinária 

presidida pelo governador de Luanda, Job Castelo 
Capapinha, que entre outras questões balanceou as 
consequências das enxurradas passadas na capital, 
que 
desalojaram sete mil 737 pessoas e forçaram gastos 
de 
390 milhões de Kwanzas, no seu alojamento e 
assistência em onze centros de acolhimento.  
 
Segundo o porta-voz do encontro, Ladislau Silva, o 
plano de contingência visa minimizar ao máximo as 
consequências das enxurradas , como mortes, 
danos 
patrimoniais, problemas endémicos, danificação 
das 
vias, e a consequente implicação na circulação de 
pessoas e bens, bem como a degradação do nível 
de 
vida dos cidadãos, devido a deslizamento de terras 
e 
inundações. 
 
Para Ladislau Silva, as populações residentes em 
zonas de risco, como nas proximidades das valas 
de 
drenagem, encostas dos morros e cursos naturais 
das 
águas, devem se mudar voluntariamente para as 
zonas 
mais seguras para evitar mortes. 
 
Informou que numa primeira fase serão mapeadas 
as 
áreas de risco, estabelecer vias alternativas e criadas 
condições para transferir famílias sinistradas ou em 
perigo eminente para áreas mais seguras. 
 
A fonte afirmou que o programa não prevê a 
atribuição de residências a famílias que vivam em 
zonas de risco e cujas casas forem, eventualmente, 
destruídas pelas torrentes, mas terrenos em áreas 
mais seguras do município de Cacuaco. 
 
O plano de contingência prevê abastecimento 
básico 
em alimentos, água potável, criação de condições 
para 
o ensino primário, limpeza e higienização, controlo 
de 
vectores, pragas e hospedeiros no centros de 
acolhimento. 
 
Estão ainda previstas acções para evitar o 
agravamento da situação na época chuvosa, o 
melhoramento do sistema de saneamento básico, 
limpeza e desassoreamento de valas de drenagem, 
requalificação de espaços degradados e unidades 
sanitárias de baixa renda, desobstrução de vias e 
potenciação dos serviços de protecção civil, como 
bombeiros e agentes comunitários. 
 
 
07.10.4 Ministro da Saúde 
considera estável situação 
sanitária da província 
Angop...12-10-07 
O ministro da Saúde, Anastácio Ruben Sicato, 
considerou hoje, sexta-feira, em Mbanza Congo, de 



estável a situação sanitária da província do Zaire, 
apesar das dificuldades que o sector ainda enfrenta 
consubstanciadas na escassez do pessoal técnico e 
de 
infra-estruturas sanitárias em algumas localidades. 
O ministro fez esta avaliação à imprensa, a saída de 
um encontro que manteve com os funcionários do 
sector da saúde na região, no quadro da visita de 72 
horas que desde quinta-feira efectua ao Zaire. 
 
“Valeu a pena termos vindo a província do Zaire, 
onde conseguimos perceber melhor em que estado 
se 
encontra a situação sanitária das populações desta 
região e esperamos também que as nossas 
principais 
mensagens tenham sido compreendidas, tanto a 
nível 
do governo local como a nível da direcção e dos 
técnicos da saúde”, sublinhou o ministro. 
 
Para Ruben Sicato, a província do Zaire em termos 
epidemiológicos não tem situações alarmantes a 
lamentar, pese embora existirem alguns focos de 
certas doenças que pairam em algumas localidades 
da região, como casos de diarreias, malária e 
tuberculose. 
O titular da pasta da saúde anunciou na ocasião o 
arranque, no próximo ano, das obras de ampliação 
do 
hospital provincial do Zaire, em Mbanza Congo, 
para 
melhor atendimento ao público. 
 
“Há compromissos concretos que o ministério 
acabou de fazer com o Governo da Província do 
Zaire. 
 
Fizemos uma visita a este hospital e constatamos 
que 
ele precisa de mais espaço, as enfermarias estão 
superlotas, não há espaço para serviços de 
urgência, 
por isso o Ministério da Saúde assumiu um 
compromisso de organizar um programa para 
ampliação desta unidade sanitária”, enfatizou.  
 
Para além da ampliação do hospital provincial, o 
ministro anunciou a transformação rápida, no 
próximo ano, da escola básica de enfermagem, 
numa escola técnicoprofissional de saúde que vai 
permitir num lado formar quadros médios da saúde 
e, por outro, fazer especializações na área dos 
técnicos médios da saúde. 
 
Para Anastácio Sicato, um outro desafio que 
também 
será implementado pelo seu pelouro em parceria 
com o governo da província consistirá na 
reciclagem dos 
quadros da saúde, quer médios quer superiores 
especializados em diversas áreas de medicina para 
melhorar o seu nível técnico profissional. 
 
Momentos depois da sua chegada, o ministro 
procedeu a entrega ao hospital provincial do Zaire 
de uma ambulância e um lote de medicamentos 
diversos, para minimizar as dificuldades daquela 

unidade sanitária, que tem a capacidade de 
internamento de 97 camas. 
 
 
07.10.5 Estragos das últimas 
chuvas ainda atormentam 
luandenses 
A Capital...13-10-07 
Hoje quem passa pela vila de Cacuaco não deixa de 
levar a mão à boca quando atravessa a ponte que 
liga o município ao resto da província de Luanda. 
O motivo é único: o estado de total destruição em 
que ficou o Centro de Formação Pesqueira 
(Cefopesca) depois das enxurradas de Janeiro 
passado. 
 
No espaço, antes ocupado por residências de 
professores e alguns alunos, resta apenas o soalho 
cimentado, e algumas árvores que resistiram a força 
das águas do mar, que no princípio do ano 
invadiram a 
zona. As águas destruíram toda a infra-estrutura 
pré-fabricada que ali existia no local, restando 
somente o 
edifício sede. 
 
Pouco tempo depois das enxurradas, o A Capital 
visitou o local e retratou o grau da destruição. As 
imagens chocaram a opinião pública do país. 
Passados alguns meses destes acontecimentos, 
voltamos a visitar a área sinistrada. Constatamos na 
altura o abandono a que o Centro se encontra. Na 
nossa primeira visita, a realidade se cingia, nos 
populares afectados que tentavam a todo custo 
aproveitar os poucos pertences recuperados do 
grande lamaçal que tinha então tomado conta do 
espaço. Entre as vítimas mortais, somente a registar 
o caso do pequeno que escorregou das costas da 
mãe enquanto esta era salva da forte corrente de 
água. 
 
Actualmente o espaço encontra-se quase que 
abandonado. Os alunos voltaram para concluir o 
ano 
lectivo, embora não nas mesmas condições que nos 
anos anteriores. Quanto aos moradores, alguns 
tiveram que procurar abrigo junto de familiares, ao 
passo que outros, por dificuldades de conseguir um 
novo abrigo, permanecem no local, aguardando 
por uma medida da direcção do complexo. (...) 
 
Domingos João, o primeiro director angolano do 
complexo Cefopesca, escapou da morte por uma 
unha negra. «Quando me apercebi da chuva já a 
água estava ao nível do meu pescoço. Consegui 
buscar abrigo no topo de uma árvore, por lá 
permaneci das 5 as 12 horas. Por mim passaram 
viaturas, cadáveres, pessoas a lutarem para se 
salvarem. Até hoje não acredito que consegui 
sobreviver», reconhece. 
 
Na altura das chuvas João acabava de regressar de 
Portugal, país onde permaneceu durante quatro 
anos 
em formação. Contou que tudo o que conseguiu 
trazer foi arrastado. «Perdi os documentos, 
dinheiro, e 
viaturas». 



 
Domingos já não reside no Centro, mas ainda 
passa 
por lá, de vez em quando, mas como contou, fá-lo 
com grande sentido de pesar. «Assistimos a 
construção do Centro. Por dia construíamos quatro 
casas, era algo incomparável só visto mesmo, não 
sei como existem pessoas a viver nestas condições, 
mas sinceramente, não sei se conseguiria», 
reconheceu. 
 
António Campos, o cidadão sueco, residiu durante 
18 
anos, no complexo, também participou da 
construção 
do complexo mediante uma organização Sueca, a 
mesma que financiou a construção do Centro de 
Formação Pesqueira na zona. No Complexo, os 
populares que ainda residem lá transformaram as 
salas de aulas em residências. 
 
Pelo menos foi o que constatamos, na sala de 
navegação, química, e dos professores. O Professor 
de navegação Silvestre Capusso deu-nos a visitar o 
interior da sua casa, que não é mais senão a antiga 
sala dos professores. «Tenho família e gosto de 
liberdade. Não me vejo a morar em casa de 
familiares nestas condições», referiu. 
 
No entanto, apesar da destruição, os alunos ali 
inscritos regressaram pouco tempo depois da 
limpeza dos 
escombros no local. Com a conclusão do presente 
ano 
lectivo as informações que circulam dizem que, o 
mesmo estará encerrado no próximo ano lectivo 
porque a estrutura entrará em obras. 
 
 
07.10.6 Estado do saneamento 
entra hoje em debate 
Jornal de Angola...22-10-07 
O Palácio dos Congressos, em Luanda, acolhe a 
partir 
de hoje, o II Seminário Nacional sobre saneamento 
e 
meio ambiente. 
 
Segundo uma nota de imprensa, o encontro, que 
termina amanhã, realiza-se em parceria com o 
Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e 
abordará temas como "Tendência Global de 
Saneamento focalizando a África subsahariana", 
"Estado do saneamento em Angola", "Promoção 
das suas experiências de saneamento". 
 
O encontro contará com a participação de 
especialistas do Brasil, da África do Sul e do 
Malawi, que apresentarão as experiências dos seus 
países. 
O saneamento é considerado uma ferramenta 
chave 
dentro das grandes iniciativas do Governo de 
Angola 
voltadas para acelerar a redução das mortalidades 
materna e infantil e também para combater a 
cólera. 

A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou 
2008 como o Ano Internacional do Saneamento 
(AIS). 
 
A resolução expressa preocupação sobre a lentidão 
e o insuficiente progresso feito com o fim de se 
atingir o alvo global do saneamento e foi 
reconhecido que o 
progresso pode ser feito através de compromissos 
activos e acções de todos os estados. 
 
O principal impacto da advocacia e actividades 
promocionais durante o ano serão a criação da 
consciência da importância do saneamento e o seu 
impacto para atingir os outros objectivos do 
Desenvolvimento do Milénio, vistos em três 
perspectivas, nomeadamente higiene, saneamento 
doméstico e esgotos. 
 
Constam ainda dos propósitos da ONUA, 
encorajar os governos e os seus parceiros a 
promoverem e 
implementarem políticas e acções para atingir o 
objectivo preconizado bem como mobilizar as 
comunidades, particularmente grupos de mulheres 
com o fim de mudar as práticas de saneamento e 
higiene através de campanhas de saneamento, 
saúde e 
educação. 
 
07.10.7 Benguela fornece água 
potável a 32 mil consumidores 
24/24 horas 
Jornal de Angola...26-10-07 
Mais de 32 mil pessoas na cidade de Benguela e 
arredores consomem água potável 24 sobre 24 
horas, segundo o coordenador da comissão de 
gestão da Empresa de Águas e Saneamento de 
Benguela, Francisco Vieira Paulo. 
 
"Chegou o tempo quente, período em que se 
regista 
maior consumo de água, mas agora temos um 
sistema 
que não cria constrangimentos na distribuição", 
disse o responsável. 
 
A população de Benguela, acrescentou, desde a 
entrada em funcionamento da ETA-Caumbela, está 
a beneficiar de água em quantidade e com boa 
qualidade. 
 
Presentemente, a Empresa de Águas e Saneamento 
de 
Benguela está virada para a substituição de 
condutas 
antigas de transportação e distribuição e reparação 
de 
esgotos no centro e periferia da cidade. 
 
"Fruto do referido trabalho, actualmente registam-
se 
poucas rupturas na cidade e arredores. Isto é muito 
bom, uma vez que se tem evitado o desperdício de 
água" 
 
07.10.8 Agua para as eleições 
Agora...27-10-07 



Dentre as comissões que o Presidente Eduardo dos 
Santos vem criando às catadupas nos últimos 
meses, 
surgiu igualmente a que tratará do programa de 
abastecimento de água às zonas rurais denominado 
"Água para todos". 
 
O Presidente da República e chefe do Governo 
está 
com muita pressa e ordenou um tempo recorde 
para 
cumprimento da tarefa. À dita comissão, que tem à 
testa o ministro da Energia e Águas, foi-lhe dada o 
apertado prazo de 30 dias para apresentar ao PR o 
plano de acção do projecto, bem como o 
orçamento 
para o biénio 2007/2008. 
 
Botelho de Vasconcelos e os seus homólogos da 
Agricultura e Desenvolvimento Rural, Indústria, 
Administração do Território, Saúde e ainda o 
secretário do Conselho de Ministros, terão de fazer 
das tripas coração para, em tempo recorde, 
apresentar obra feita ao chefe. 
 
Tudo se complica ainda mais, dado que a 
designação 
zonas rurais ser demasiado generalista, não se 
sabendo quais as mais carenciadas e que serão 
priorizadas no conjunto das 18 províncias do país. 
 
Aprovado em recente reunião do Conselho de 
Ministros, este projecto tem os seus objectivos 
fundamentais virados para as eleições de 2008 - 
perdem tempo os que insistem no seu adiamento 
sobrecarregando ainda mais o trabalho sobre-
humano 
que vêm fazendo os operários e técnicos chineses 
em 
exclusiva obediência aos ditames eleitorais. 
 
A terreno veio posteriormente o ministro Botelho 
de 
Vasconcelos garantir que a água potável chegará a 
80 
por cento do país até 2012, sem no entanto avançar 
custos, mas que todavia dá para fazer um brilharete 
nas eleições daquele ano. 
 
As obras para o corta fitas da campanha eleitoral 
do 
próximo ano fazem-se a um ritmo estonteante - até 
aos domingos os chineses não descansam - 
ficando-se por aguardar a qualidade final. Como a 
pressa é inimiga da perfeição e a esse respeito 
Roberto de Almeida, presidente da Assembleia 
Nacional, Já lançará recentemente farpas que 
apenas podiam ter como primeiro destinatário o 
general "Kopelipa" director do invejável e 
poderoso Gabinete de Reconstrução  Nacional. 
 
Falando em estradas, a disparidade dos custos das 
empreitadas há muito suscitam desconfianças em 
relação às chorudas comissões que passarão pela 
porta do cavalo Não será certamente o caso, mas a 
nível exemplificativo suscita dúvidas a União 
Europeia financiar com 36 milhões de dólares os 
80 quilómetros da reabilitação da estrada Humbe-

Cahama e o arranjo da via do Hospital do 
Sanatório ficar por "apenas" 60 milhões de dólares! 
 
Para a concretização do projecto, foi já um 
concurso 
para a contratação do empreiteiro - não vá o diabo 
tecê-las e da empresa de fiscalização que serão 
conhecidas em Dezembro próximo. 
 
Por este aparente inofensivo exemplo se constata 
que o poder apenas actua com transparência 
quando a isso é forçado e por não ter outra saída, 
como sucede com o financiamento de organizações 
internacionais. 
 
De outro modo nem se adjudicam, através de 
concursos, a construção de novas estradas nem da 
sua reparação e muito menos para a construção de 
quatro 
novos estádios de futebol para o CAN-2010. Pode 
argumentar-se que os biliões de dólares chineses 
dispensam adjudicações, como procedem todos os 
credores, mas pelo menos um destes estádios, será 
construído pela empresa Urbinvest da qual é sócia 
Isabel dos Santos e que também - pudera! – foi 
dispensada de concurso público. 

NOVEMBRO 2007 
07.11.1Planos Regionais do 
Ordenamento do Território 
Folha8...10-11-07 
OS Planos Regionais do Ordenamento do 
Território 
(PROT) são instrumentos de carácter programático 
e 
normativo que têm como objectivo a obtenção de 
um 
correcto ordenamento do território através do 
desenvolvimento harmonioso das suas diferentes 
parcelas, cujo resultado das implantações humanas 
e do aproveitamento racional dos seus recursos 
teriam como base o aproveitamento racional dos 
referidos recursos, isto é duma síntese, se 
quisermos feliz dos propósitos que devem, quanto 
a nós, presidir a caracterização dos " PROT´s" que, 
por sua vez, é um plano que, apesar de pródigo na 
lei 03/04 de 25 Junho, tem algum amparo no 
regulamento geral dos planos directores, onde se 
procura incentivar a individualização dos planos 
definíveis como instrumentos de gestão do 
ordenamento do território, cujo destino seria o da 
promoção, racionalização e ocupação dos seus 
recursos. (...) 
 
Em resumo, os PROT´s não são mais do que os 
programas de ordenamento racional das regiões 
caracterizadas pela homogeneidade de interesses, 
visando a uma melhor distribuição dos 
agrupamentos 
humanos, mais adequado aproveitamento e 
utilização 
dos respectivos recursos. 
 
Quanto a nós, os objectivos evidenciados nos 
PROT´s são os de carácter programáticos, 
atendendo às suas finalidades essenciais que 
passam pelos: 



 
a) Desenvolvimento socio-económico equilibrado, 
melhor distribuição dos sectores produtivos, 
controlo 
do crescimento das áreas congestionadas e 
alargamento dos benefícios ao 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 valorando os patrimónios 
histórico, físico e cultural; 
 
d) Melhoria da qualidade de vida da população 
residente, de modo a proporcionar condições de 
acesso e estabilidade no emprego, alojamento, 
benefícios sociais, culturais e qualidade de 
ambienta!. Para além do PROT, podemos 
visualizar para o caso concreto de Angola, a figura 
do “PROZET” plano regional de ordenamento 
para a zona envolvente, em que se pode pôr em 
evidência a homogeneidade dos interesses das 
regiões abrangidas e a natureza programática do 
plano que se lhe refere. Sendo o Plano Director 
Municipal, o instrumento do Ordenamento 
Territorial, integrado num sistema articulado de 
planeamento nacional, cujos instrumentos para o 
caso do nosso país englobam pelo menos quatro 
variáveis, que são: No ambito territorial (nacional, 
provincial, municipal, local); Tipo de ocupação do 
solo (urbano ou rural); Âmbito da intervenção 
(ambiente, defesa, acessibilidades habitação dentre 
outros); Características de áreas especificas. 
Visualizamos um quadro futurístico, onde as 
Administrações Municipais estejam em condições 
de determinar a elaboração do PROZED, que 
deveram estabelecer que este plano poderá incluir 
os Municípios ribeirinhos. 
 
O crescimento brawniano, que se tem verificado na 
cidade de Luanda, tem estado a provocar, como já 
é 
por demais consabido, desequilíbrios, observando-
se 
vastas zonas de ocupação desordenadas do espaço, 
pelo que, quanto a nós, é indispensável uma 
política 
mais conseguida de Ordenamento que organiza 
estes 
espaços, de forma a garantir o crescimento 
equilibrado das actividades humanas, melhorando 
as condições e a qualidade de vida das populações e 
preservar os recursos naturais e a qualidade 
ambiental. 
 
07.11.2 Comunidades angolanas 
estão mal servidas 
Folha8...10-11-07 
A ineficiência do saneamento básico, a ineficácia 
do 
fornecimento de energia eléctrica e água potável e 
não só, mas também a prevalência da poluição 
sonora, da delinquência e de mais males que 

preocupam e enfermam a sociedade angolana, 
denunciam a ausência de municipalidade autêntica 
em Angola. O facto penaliza o cidadão angolano 
que, na falta de vereadores competentes, clama pela 
inversão da situação. 
 
É que sem vereadores capazes, os munícipes 
sujeitam-se a uma vida desregrada. Basta um 
simples olhar para o quotidiano angolano, para se 
notar a ausência de municipalidade nas cidades de 
Angola, espantosamente desprovidas de vereadores 
preparados para o desempenho das funções 
acometidas e de velarem por proporcionar aos 
cidadãos condições de vida condigna. 
 
Não fosse a ausência de dirigentes capazes de 
acomodar sensibilidades, nem lixo, nem 
irregularidades no sistema de distribuição de água 
as populações haveria. Não haveria, por outro lado, 
poluição sonora, nem divergência entre vizinhos 
em consequência do desrespeito ã privacidade. 
 
A lacuna em questão penaliza de tal forma as 
populações que intrigadas interrogam porque é que 
os munícipes permanecem entregues ã bicharada 
ou, 
convenhamos, à sua sorte? 
 
Entender tal questão é um exercício doloroso, 
sobretudo para gente idosa que hoje, pelo sim e 
pelo 
não, é forçada a sentir saudades de um tempo em 
que a municipalidade existia e, graças a ela, as 
comunidades desfrutaram das vantagens da sua 
existência. 
 
Fica difícil para um cidadão que se habituara a ser 
morador de bairros onde a higiene era acautelada 
por 
programas locais de saneamento público, encarar o 
lixo e as águas estagnadas que quaisquer cidadãos 
em 
tempos sabiam ser adversos à saúde humana. 
 
Não é fácil para quem já beneficiou dos préstimos 
das 
municipalidades de outrora, viver como se vive, 
actualmente, em Angola. 
 
O cidadão consciente dos males gerados pelo lixo 
em 
excesso, pelas águas estagnadas, pela poluição 
sonora e outros que, actualmente, atentam ã 
segurança sanitária e sobrevivência das populações, 
tem, diante dos factos, de concluir que as 
comunidades angolanas estão mal servidas que, em 
consequência disso, os incompetentes aos quais até 
ao momento a autoridade vigente confiou a tarefa 
de verear, façam-se render por verdadeiros 
vereadores. (...) 
 
A anarquia vivida nos centros urbanos, onde a 
ordem e o civismo estão notoriamente rendidos 
pela anarquia e pelo vandalismo, a educação e o 
bom senso, substituídos pela má língua e pela 
insubordinação, espelham a ausência do dirigente 
ideal para a condução dos homens em comunidade, 
enguiço que, a prevalecer, tende a eternizar o 
sofrimento das gentes que depois de tanto 



padecerem merecem jus habitarem em 
aglomerados em que os cidadãos se sintam, 
realmente, em paz e harmonia. 
 
 
07.11.3 Huambo tem novos 
centros de captação e 
tratamento de água 
Jornal de Angola...12-11-07 
Dezanove milhões, 351 mil e 961 kwanzas foram 
empregues, este ano, pelo Governo Provincial do 
Huambo em dois projectos de construção de 
centros 
de captação e distribuição de água às populações 
residentes nas comunas de Sambo e Sambato, no 
município de Tchicala- Tcholohanga. 
 
Os empreendimentos, inaugurados sábado, no 
âmbito 
do Dia da Independência Nacional, vão beneficiar 
dois mil e 300 cidadãos. A construção destas infra-
estruturas enquadra-se no programa do governo de 
aumento e melhoria dos serviços sociais à 
população, segundo o coordenador do grupo de 
acompanhamento a este município, Joaquim Neves 
António. 
 
Ainda no sábado, procedeu-se à inauguração do 
sistema de iluminação pública da sede municipal de 
Tchicala-Tcholohanga. 
 
 
 
07.11.4 Empresa associa-se a 
Elisal para a recolha de lixo no 
Kilamba Kiaxi 
Jornal de Angola..13-11-07 
A empresa Bongani lnvestment celebrou, 
recentemente, em Luanda, um contrato de trabalho 
com a Empresa de Limpeza e Saneamento de 
Luanda 
(ELISAL), concessionária do Governo Provincial 
de 
Luanda, no âmbito do qual a primeira fará a 
recolha de lixo porta a porta no município do 
Kilamba Kiaxi. 
De acordo com o director executivo da Bongani 
Investment, Teddy de Almeida, a sua instituição e a 
operadora Kiaxi-Hest serão as responsáveis pela 
limpeza e saneamento básico no referido 
município. 
Para cumprimento do contrato, cujo efeito tem 
início 
em Janeiro de 2008, a Bongani vai investir cerca de 
5 
milhões de dólares na aquisição de meios técnicos, 
como tractores, camiões compactadores e 
contentores. 
 
A empresa vai empregar 250 trabalhadores, entre 
os 
quais motoristas, colectores e supervisores. 
 
Segundo o responsável da Bongani, há necessidade 
de 

se investir na compra de tractores para facilitar a 
recolha de lixo em zonas onde os camiões 
compactadores têm dificuldade de penetrar. 
 
Questionado se como a Bongani será capaz de 
desdobrar a sua actividade pela Samba e Kilamba 
Kiaxi, o director executivo disse que tratam-se de 
programas diferentes. O primeiro consiste na 
recolha 
de focos de lixo e o segundo na recolha dirigida 
(porta a porta). 
 
Ele disse que a sua empresa está a trabalhar com o 
GPL na sensibilização da população no sentido de 
esta usar sacos plásticos e baldes para facilitar a 
recolha porta a porta. 
 
 
07.11.5 Intoxicação por Brometo 
de Sódio pode ser causa da 
epidemia de Cacuaco 
Angop...23-11-07 
 
O Ministério da Saúde informou em Luanda, que 
os 
resultados laboratoriais apontam que os elevados 
índices de brometo de sódio nas amostras de 
sangue e sal de cozinha, pode ser a causa da 
epidemia de 
Cacuaco, declarada na capital, desde Outubro. 
De acordo com o ministro da Saúde, que falava em 
conferência de imprensa, os níveis de brometo de 
sódio encontrados nas amostras de sangue dos 
doentes, sal de consumo doméstico, enviados para 
alguns laboratórios como os de Munique ( 
Alemanha) e de Londres, dão fortes indícios de que 
a intoxicação por esta substância é a causa da 
Síndrome Neurológica Aguda de Cacuaco. 
 
Especialistas suspeitam que existe provavelmente 
uma 
mistura de sais de brometo nos alimentos, em vez 
do 
habitual sal de cozinha (cloreto de sódio). 
 
O brometo de sódio é uma substância química 
utilizada nas indústrias, semelhante ao sal de 
cozinha. 
 
Além do sangue e sal, foram enviadas amostras de 
água e de alimentos . 
 
Estes resultados foram apresentados nos dias 19 e 
21 
deste mês pelos laboratórios de toxicologia de 
Munique (Alemanha) e Barmingham (Reino 
Unido), num total de dez amostras. 
 
Apesar dos indícios, Ruben Sicato informou que os 
peritos consideram ainda necessário a realização de 
estudos para confirmar a causa e a fonte da doença 
que até ao momento afectou 414 pessoas na 
província de Luanda sem contudo resultar em 
morte. 
«A primeira vista, as pessoas atingidas criaram um 
quadro clínico difícil de ser entendido tanto por 
peritos nacionais como estrangeiros», afirmou. 
 



Por essa razão, a OMS a partir de Luanda, 
Brazavile e 
Genebra optou pela realização de uma 
teleconferência 
internacional no dia 19 com a participação de 50 
especialistas de 18 países com o objectivo de 
promover um concurso para se apurar as causas. 
 
Os cientistas concluíram ser necessário aprofundar 
os 
estudos epidemiológicos que levem à definição da 
causa e da fonte do problema. 
 
Volvidas cinco semanas, o quadro clínico da 
doença é 
o mesmo com predomínio de sintomas do foro 
neurológico. As pessoas atingidas apresentam 
sonolência, visão turva, vertigens, dificuldade em 
falar e andar e cansaço extremo. 
 
De acordo com o ministro, no município de 
Caxito, 
província do Bengo, foram notificados 18 casos 
com 
sintomatologia idêntica a de Cacuaco, estando 
ainda 
por se comprovar tratar-se da mesma doença. 
Desde o surgimento da Síndrome Neurológica 
Aguda, uma equipa multisectorial composta pelo 
Minsa, GPL, Ministério do Ambiente, dos 
Petróleos e OMS trabalham diariamente no 
terreno. 
 
A partir de hoje, as equipas vão ser reforçadas, 
sendo 
que, para as nacionais, o número de técnicos a 
tempo 
integral passará a ser de nove médicos, dois 
patologistas clínicos e um epidemiologista. 
 
Quanto aos peritos internacionais, a OMS vai 
reforçar a equipa com mais 11 quadros, alguns dos 
quais chegaram esta manhã a Angola. 
 
Como medidas preventivas, o titular do sector 
indica o aprofundamento do estudo do meio ( o 
local onde as populações afectadas estão), dando 
atenção especial ao sal de cozinha, sem descartar a 
água consumida. 
 
Neste contexto, apela à população, em particular a 
de 
Cacuaco, a ter a máxima atenção com a 
alimentação e o sal utilizado. 
 
Por outro lado, o ministério advoga a maior 
fiscalização dos mercados para evitar a venda e 
consumo de produtos em condições impróprias 
para a alimentação, bem como o reforço da 
inspecção 
sanitária. 
 
A primeira equipa de peritos internacionais chegou 
ao 
país a 5 de Novembro, composta por especialistas 
em 
saúde ambiental, toxicologia, epidemiologia e 
patologia clínica, provenientes da sede da OMS em 
Genebra e sua representação em África. 

 
Ruben Sicato aproveitou a ocasião para esclarecer 
que a província de Benguela ( município de 
Caimbambo ) 
está perante uma epidemia de tosse convulsa (com 
63 
casos). A conferência de imprensa contou com a 
presença da representante da OMS em Angola, 
Fatoumata Diallo, peritos, técnicos do Minsa e da 
vice-governadora de Luanda, Francisca do Espírito 
Santo. 
 
07.11.6 Uma cidade vulnerável 
às 
chuvas 
Agora...24-11-07 
Concebida para um universo de aproximadamente 
500 mil habitantes, a cidade de Luanda, alberga 
hoje talvez um pouco mais de 5 milhões de 
cidadãos, sendo flagrante que este crescimento 
urbano não foi 
acompanhado pela construção de infra-estruturas 
quer para habitação, quer para o saneamento 
básico. 
Em consequência da grande pressão demo gráfica 
sobre a capital, a degradação do ambiente é uma 
realidade em meio da produção de muito lixo que, 
apesar de alguns esforços da Elisal e operadoras 
privadas, jamais se conseguiu recolher em tempo 
útil, provocando imundícies de toda ordem. 
Quando chove, a situação toma-se ainda mais 
caótica com charcos, lagoas e mosquitos, para não 
variar. 
 
Há dias choveu, e a situação não poderia ser das 
melhores: bairros alagados, estradas intransitáveis, 
enfim, um cenário que provocou no dia seguinte. 
muito absentismo laboral. 
 
Na mesma altura, a estrada de acesso ao chamado 
município satélite de Viana, que foi recentemente 
inaugurada pelo governador provincial, Job 
Capapinha, devido ao mau acabamento acabou 
também por meter água e muitos automobilistas 
tiveram que enfrentar os transtornos daí 
decorrentes. 
Os automobilistas que diariamente utilizam aquele 
troço rodoviário disseram à Lac que as manilhas 
metálicas e as valas de drenagem para as águas 
pluviais não foram bem arranjadas e, deste modo, 
alertaram que a estrada corre o risco de voltar ao 
caos se persistirem as chuvas. 
 
"Não tardará, a estrada voltará a ficar como antes 
porque a obra realizada não convence. Aliás, se 
caírem enxurradas, como em Janeiro último, tudo 
vai piorar e é lamentável numa altura em que 
pagamos taxa de circulação", sustentaram..(...) 
 
Este posicionamento do empresário, também foi 
em 
tempos repisado pelo arquitecto urbanista, António 
Henriques da Silva (Dinguanza). Naquela altura, 
abordado por este jornal, Dinguanza manifestou a 
sua 
inquietação quanto ao aperto em que se encontra a 
cidade da "kianda" salientando que, em vez de 
serem 



feitas obras num casco já de si saturado, estas 
deviam 
ser feitas nos pólos de desenvolvimento urbano a 
sul, 
onde é possível projectar usando as mais 
sofisticadas 
tecnologias de construção sem sobressaltos. 
Rodeada de bairros desorganizados, Luanda não 
suporta sequer pequenos chuviscos. A população 
anda desesperada por saber que vive numa cidade 
asfixiada por obras que deviam conferir um ar mais 
acolhedor àquela que um dia se ousou chamar 
"menina" do continente. Afinal, nos tempos que lá 
se foram também houve chuvas, cujos estragos há 
muito deviam inspirar os actuais govemantes em 
busca de um lugar onde a vida humana seja mais 
dignificada. 
 
No primeiro trimestre do ano passado, as 
enxurradas 
que abalaram a cidade deixaram marcas indeléveis e 
deviam ser tiradas dali lições. 
 
Nada! Houve promessas, apenas isso mesmo, de 
que a desgraça não voltaria a acontecer porque o 
governo 
provincial iria tomar todas as cautelas, incluindo o 
realojamento dos moradores das zonas 
consideradas de risco, como na Boa Vista, onde 
alguns já terão sido 
transferidos para a povoação do Zango. Nos 
arredores do Benfica, nas bermas da vala que 
transporta os resíduos para o mar, continua a haver 
casas que, a qualquer momento, com a intensidade 
das cargas fluviométricas podem desabar, 
perigando vidas. 
 
No Cassenda, Cazenga, Sambizanga, Rangel, 
Kilamba 
Kiaxi e Maianga, só para citar estas zonas, a 
circulação 
de pessoas fica limitada quando chove. Desta vez 
também não ficaram de fora. Na Samba, um 
morador 
identificado apenas por Panzo, disse que o perigo 
ali 
está às portas. "O morro está a ruir e 
provavelmente 
muitas casas poderão ficar soterradas. Por isso, 
quando chove procuramos locais mais seguros". 
O alerta de que este ano as chuvas serão de grande 
intensidade tem sido nos últimos tempos reiterado 
regularmente pelo Inamet. O Instituto Nacional de 
Meteorologia e Geofísica antevê para os próximos 
dias ocorrência de chuvas moderadas ou aguaceiros 
em Luanda, Cabinda, Uíge, Kwanza-Norte, 
Malanje, Lunda-Sul, Moxico, Bengo e Lunda-
Norte. 
 
 
 
07.11.7 Parlamentares da Sadc 
querem «comité regional» de 
VIH/Sida 
Angop...26-11-07 
Os deputados do fórum parlamentar da 
Comunidade 
de Desenvolvimento da África Austral (Sadc), 

recomendaram sábado, em Ondjiva, província do 
Cunene, a criação de um comité regional de 
combate 
ao VIH/Sida a nível de Angola e Namíbia. 
 
A intenção foi manifestada pelos parlamentares no 
acto de balanço das actividades de cinco dias, 
realizada no Cunene e na vizinha República da 
Namíbia, visando constatar o quadro 
epidemiológico do VIH/Sida nestas duas regiões 
ao nível da SADC. 
 
Em declarações a imprensa local, o chefe da 
delegação, Hélder de Albuquerque, defendeu que a 
intenção manifestada pelos deputados é benéfica e 
permitirá melhores resultados no combate contra o 
VIH/Sida, junto dos dois países, tendo em conta a 
fronteira comum Angola/Namíbia. 
 
Por sua vez, o deputado namibiano, que também 
integra a delegação, Moisés Amweelo, elogiou a 
intenção da criação de um comité regional, facto 
que 
vai fortificar as actividades conjuntas e concretas 
no 
combate as doenças mais frequentes na linha de 
fronteira entre os dois Estados. 
 
De igual modo, o vice-presidente do comité 
provincial de luta contra a Sida no Cunene, 
Eduardo Haiumba, disse que a criação desse órgão 
permitirá um combate mais eficaz contra essa e 
outras doenças. 
 
Segundo Eduardo, numa primeira fase, o comité 
regional vai abranger a parte norte da Namíbia, e a 
região sul de Angola, envolvendo o Cunene, 
Kuando 
Kubango, Namibe e Huila, situação que permitirá 
conceber um plano único de combate ao Sida a 
nível 
do Sul de Angola. 
 
Questionado sobre as acções na província, garantiu 
que o governo local está a intensificar as acções de 
combate ao VIH/Sida, no alargamento da rede dos 
Centros de Aconselhamento e Testagem 
Voluntária (CATV), por forma a aumentar de dois 
para 15 serviços de atendimento ao público. 
 
Os parlamentares durante a sua estadia no Cunene 
visitaram a localidade de Namacunde e Onepolo, 
município de Ombadja, onde vivem duas mil e 615 
pessoas infectadas, entre as quais 650 crianças 
órfãs. 
Estas duas localidades são as mais afectadas da 
província do Cunene. 
 
07.11.8 Edel vai instalar 41 mil 
contadores com o sistema de 
pré-pagamento 
Jornal de Angola...13-11-07 
A Empresa de Distribuição de Electricidade de 
Luanda (EDEL) vai instalar, até finais de 2008, 41 
mil 
contadores programados com sistema de pré-
pagamento em alguns bairros da capital do país. 
Segundo o assessor do Presidente do Conselho de 



Administração. da Edel, António Lucas da Silva, a 
instalação de tais contadores é sequência da 
execução 
de um projecto iniciado em Abril de 2006. 
 
Vão ser abrangidos no âmbito deste programa os 
bairros Popular, Terra Nova, Nelito Soares, 
Cassenda e Mártires de Kifangondo. De acordo 
com o responsável da Edel, este é um projecto que 
visa controlar a energia do consumidor e evitar as 
ligações anárquicas e cortes de luz, bêm como 
diminuir perdas comerciais, principalmente nos 
lugares onde não é possível fazer-se cobranças. 
Com esta acção, a Edel tem muitas vantagens, pois 
não tem problemas com os clientes, que têm 
somente que adquirir as recargas em lojas 
credenciadas para o efeito, poupando deste modo 
esforço e pessoal, comentou. 
  
"As pessoas têm a noção de racionalizar a energia e 
pagam somente aquilo que consomem, pois o 
mesmo 
funciona como o tetemóvel, tão logo termine o 
saldo 
temos que recarregar", esclareceu. 
 
António Lucas da Silva disse que desde o início do 
projecto, em Abril de 2006, que foram instalados 
16 
mil e 500 contadores de pré-pagamentos. A Edel 
tem 
tido uma resposta positiva da parte dos clientes, 
situação que permite à empresa estender este 
serviço. 
Nesta primeira fase, foram beneficiários moradores 
dos bairros Nelito Soares (nas ruas B e C) e Terra 
Nova, todos no município do Rangel. 
 
Este projecto tem a colaboração de empresas 
privadas 
que fazem a colocação dos contadores. Entre as 
referidas empresas conta a NPF LDA, com sedé 
em 
Luanda. É uma empresa angolana com sólida' 
experiência nas áreas dê' trading, sistemas de 
tratamento de águas, indústrias e áreas 
habitacionais rurais e urbanas. 
 
 

DEZEMBRO 2007 
07.12.1 Elisal deixa "cair" 
cidadãos 
Agora...08-12-07 
N uma altura em que o director geral da Empresa 
de 
Limpeza e Saneamento de Luanda (Elisal), Antas 
Miguel, denunciava a existência de operadoras de 
recolha de lixo que contribuem para a degradação 
sanitária, o AGORA recebia a denúncia de um 
péssimo serviço prestado pelos técnicos desta 
empresa na rua Lourenço Mendes da Conceição, 
ao Maculuso Apesar de o Governo ter elaborado 
um novo programa de saneamento básico que 
contou a participação de sociológicos e 
antropológicos, visando melhor descortinar a 
perspectiva dos luandenses com relação ao sistema 
de limpeza, as falhas registadas na implementação 
do projecto ainda é uma constante. 
 
Na rua Lourenço Mendes da Conceição, os 
moradores acusam a Elisal de prestar um péssimo 
serviço no que tange à limpeza do sistema de 
esgoto. Os técnicos desta empresa, que se dignou a 
organizar um seminário de "Gestão sobre resíduos 
sólidos", não limpam devidamente o sistema de 
escoamento dos resíduos. 
 
Com as últimas enxurradas que assolaram a cidade, 
a 
situação piorou e um dos maiores lesados, têm sido 
os funcionários da Estação de Serviço Manuel 
Van-dúnem, porque a água utilizada no interior das 
residências não escorre pelo colector principal, por 
estar numa região plana, e recai para a fossa de 
lavagem de viaturas da estação. 
 
Os trabalhadores queixam-se de existirem 
momentos 
em que o lixo entra no interior dos calçados, apesar 
das condições de trabalhos criadas pela direcção da 
empresa. 
 
Na esperança de ver o problema resolvido, a 
direcção 
da Estação enviou três cartas à direcção da Elisal 
solicitando a limpeza do mesmo, mas os técnicos, 
de 
acordo com os moradores, não limpam 
devidamente e isso tem contribuído para que a 
mesma encha em 
tempo recorde. Numa carta a que o AGORA teve 
acesso lê-se que depois da empresa ter enviado 
duas 
missivas, datadas de 16 de Outubro e 5 de 
Novembro, a Elisal enviou uma equipa de técnicos 
que esvaziaram de imediato as ligações ao colector 
principal, da Estação de Serviço e das fossas das 
residências. Mas, passados dois dias, os colectores 
ficaram novamente cheios. 
 
"Este pormenor deve-se ao facto de o colector 
principal (que se encontra na rua Lourenço Mendes 
da Conceição) não ter sido limpo em toda a sua 
extensão e o mesmo encontra-se totalmente 
entupido", lê-se no documento. 



 
A direcção da Estação solicitou ainda, em nome 
dos 
moradores, da rua que a E1isal proceda ao 
desentupimento do colector principal, de modo a 
evitar o entupimento e esvaziamento das fossas dos 
vizinhos, pois na situação em que se encontra, estes 
dejectos acumulados prejudicam o ambiente e a 
saúde de todos. 
 
Antas Miguel que fazia a "contextualização da 
Elisal", 
no seminário de "Gestão de resíduos sólidos", 
afirmou que existiam em Luanda bairros em que as 
operadoras no princípio passavam pelas ruas todas, 
para recolher o lixo de porta a porta, segundo o 
programa operativo, mas depois optaram por uma 
nova perspectiva e mudaram totalmente de 
método. 
 
"Uma operadora não pode ter eficiência comercial 
sem a eficiência operativa. Os operadores devem 
saber qual é o seu objectivo e, neste momento, o 
seu negócio é a observância das cláusulas de um 
contrato e devem buscar a sua eficiência com base 
no documento (contrato)", alertou. 
 
Segundo Antas Miguel, em muitos casos as 
operadoras usam maquinaria pesada para a 
remoção do lixo, criando grandes buracos que com 
o tempo aumentam, impossibilitando geralmente o 
acesso ao local. 
 
07.12.2 Crianças apresentam 
alterações nervosas 
Capital...08-12-07 
Nados da direcção clínica do Centro Médico de 
Cacuaco assinalam uma redução drástica do 
número de casos de síndrome neurológico agudo. 
Dos anteriores 20 casos diários, hoje, o número 
oscila entre um a dois casos em media. De acordo 
com a nossa fonte neste momento estão internados 
apenas oito pacientes. 
 
Para reduzir o número de populares infectados, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e o 
Ministério 
da Saúde, estão a distribuir sal de cozinha aos 
populares residentes nas zonas afectadas, já que, na 
maioria dos casos em que registou retrocesso, 
descobriu-se que os mesmo voltam por estarem a 
usar a mesma fonte de contacto, no caso o sal com 
alto teor de brometo de sódio. 
 
No encalço desta informação, na terça-feira, 28, 
regressamos ao bairro 11 de Novembro, um dos 
primeiros no município de Cacuaco a registar casos 
de populares com a síndrome" neurológico agudo. 
Tínhamos um propósito: visitar a família do senhor 
Francisco Neto, um cidadão que por altura do 
início da estranha doença viu sete dos nove filhos 
atacados pela maleita. 
 
À nossa chegada fomos recebidos por Alex, o 
primogénito do mais velho Francisco. Já bem 
recuperado em relação ao nosso primeiro encontro, 
contou-nos que, de momento, enquanto 
convalesce, a 

sua maior preocupação está no facto de irritar-se 
com 
muita facilidade. Francisco, o pai, diz que, pelo 
facto de ter visto toda a família acometida pela 
patologia, optou pelo tratamento tradicional, que 
segundo contou, produziu melhores resultados, 
num curto espaço de tempo. «Depois que saíram, 
recuperaram em cinco dias», conta. 
 
Como a maioria dos populares que se viram 
confrontados com esta doença até então estranha, 
o 
maior receio de Francisco são as prováveis sequelas 
que a doença poderá deixar nos seus pequenos. 
 
«o mais velho, nem, tanto, mas parece que as 
crianças 
ficaram mais teimosas», reparou. 
 
Quem ainda luta para se desfazer da doença é 
Adilson 
Joaquim, outro morador que sofreu a doença 
acabado 
de vir do hospital. Contou-nos que tinha acabado 
de 
receber alta do hospital e que como ele, os 
membros da sua família recuperam do mesmo mal, 
depois de 
algumas recaídas. 
 
Além do bairro 11 de Novembro, foram também 
notificados casos nos bairros, do Wacu, Mulundu, 
Panguila, Kifangondo, Kikolo, Vidrol, e nos 
últimos 
tempos na província do Bengo. 
 
 
07.12.3 Importaram o brometo 
de 
sódio 
Capital...08-12-07 
A propósito ouvimos o docente da Faculdade de 
Ciências da Universidade Agostinho Neto, Wong 
Dinh My. Ele acredita num acto intencional. «Não 
acredito que exista uma contaminação natural do 
sal de cozinha. Isto é uma acção como se diz, um 
erro humano. O Brometo de Sódio foi adicionado 
voluntariamente ou involuntariamente ao sal, já que 
a olho nu, não é possível diferenciar o Cloreto de 
Sódio, o sal de cozinha na língua popular, do 
Brometo de Sódio», disse. 
 
O especialista explica que pela via natural, o teor 
do 
Brometo de Sódio é muito baixo em relação ao 
cloreto. «É somente uma parte de 200 ou 300 da 
massa daquele elemento», dai descartar a hipótese 
que também se vinha apresentado de que a 
contaminação tenha surgido do mar. 
 
Vila Família, um outro docente ouvido por nós, 
explicou que, além do mar, é igualmente possível 
encontrar Brometo de Sódio nas rochas «mas quer 
no 
mar como noutros locais, o brometo é encontrado 
em pequenas quantidades», enfatizou. 
 



Nestas condições, Wong My só disse que só 
encontra 
uma explicação para a contaminação do sal de 
cozinha. 
 
«Não acredito que Angola produz esse elemento. 
Mas 
julgo que alguém comprou ou importou, não sei. 
Penso 
que é necessário fazer um inquérito para se saber 
isso. 
Ver quem importou uma grande quantidade de 
brometo de sódio, não no ano passado, mas desde 
1976 ou 80 até agora. Alguém deitou fora o 
produto e 
alguém aproveitou-o como meio de aproveitar para 
ganhar dinheiro», alertou. 
 
De facto trocar o sal de cozinha comum pelo 
brometo de sódio não é tão difícil seguindo as 
explicações do professor Vila Família, segundo as 
quais «o brometo de sódio também é um sal, 
apresenta-se na forma de cristais de grânulos ou pó 
branco. Portanto, tanto um como o outro pode ser 
confundido». 
 
Sobre utilização prática da substância, Wong Dinh 
My 
explica que, «não há uma aplicação ampla do 
Brometo 
de Sódio. 
 
Na prática ele é usado nos laboratórios de química 
como um reagente químico, na medicina, na 
fabricação de tranquilizantes, e xaropes». 
 
O brometo de Sódio quando ingerido causa 
náuseas, 
vómitos e dores abdominais. A sua absorção pelo 
organismo. pode provocar um ataque ao sistema 
nervoso central, olhos e cérebro, gerando erupções 
na 
pele, visão turva, sonolência, irritabilidade, tontura, 
alucinações e coma. 
 
A ingestão repetida de pequenas quantidades pode 
causar depressão no sistema nervoso central, 
psicoses, 
perda de memória, irritabilidade e dores de cabeça. 
 
0712.4 Chuvas podem aumentar 
níveis de Cólera 
Folha....15-12-07 
As chuvas que em estado a cair na capital tendem a 
aumentar o número de casos de cólera, disse fonte 
do 
Ministério da Saúde. 
 
"A cólera em Luanda nunca chegou a ser 
erradicada, 
embora seja uma situação controlada, mas estas 
últimas chuvas, devido á falta de drenagem das 
águas e com o excesso de lixo, os casos desta 
doença tendem a aumentar", salientou o porta-voz 
do Ministério da Saúde, Jesus Ramos. 
 
Referiu que no hospital dos Cajueiros, situado no 

município mais populoso de Luanda, Cazenga, 
foram 
notificados três novos casos de cólera, e dois 
outros em locais ainda não identificados. Á muito 
lixo acumulado, muitas lagoas criadas após a forte 
pluviosidade dos últimos dias, receando-se que 
surjam mais casos da doença, frisou. No hospital 
do município de Kilamba Kiaxi, outra zona 
fortemente afectada pelas chuvas, o director geral 
do estabelecimento, Renato Palma, disse não se ter 
registado ainda casos de cólera, mas as autoridades 
sanitárias locais estão em "estado de alerta" para 
evitar o ressurgimento da epidemia que desde 
Fevereiro de 2006 fez centenas de vítimas mortais. 
 
"Estamos a tomar todas as medidas no sentido de 
50 prevenir que a doença alastre para este 
município, que está há mais de três meses sem 
registar qualquer caso de cólera", afirmou Renato 
Palma. 
Até Agosto deste ano a epidemia de cólera, que 
atinge 
o país há mais de um ano e meio, já matou 419 
pessoas. 
 
Desde o início do ano, a capital angolana, local 
onde se registou o primeiro caso da doença, em 
Fevereiro de 2006, teve um total de 6.692 casos, 
seguindo-se as 
províncias de Benguela com 3.681 e Cabinda com 
1.721. As enxurradas que atingiram Luanda 
provocaram danos em toda a cidade, 
particularmente 
nos municípios de Cacuaco e Ingombotas e na 
zona da Boavista, onde 550 casas ficaram alagadas, 
o trânsito automóvel interdito e as estradas 
cobertas de lama. 
 
As principais obras em curso nas ruas de Luanda 
ficaram inundadas, nomeadamente a rede de bocas 
de 
incêndios que está a ser construída por toda a 
cidade, 
por empreiteiros chineses, além das valas de 
escoamento junto ao estádio da Cidadela 
Desportiva 
que até agora permanecem com águas paradas, 
levando a paralisação das obras. 
 
O sector dos transportes públicos foi também 
outra 
área atingida pelas chuvas, com os autocarros da 
empresa de Transportes Colectivos de Luanda 
(TCUL) impedidos de sair ou entrar na área de 
abastecimento devido as inundações. 
 
07.12.5 Água rara em Luanda 
Capital...15-12-07 
Foram várias as vezes que as figuras competentes 
vieram a público anunciar grandes projectos na 
perspectiva da inversão do quadro de carência de 
água em Luanda. Uma dessas figuras foi o próprio 
ministro da Energia e Aguas, Botelho de 
Vasconcelos que numa das suas intervenções 
anunciou um ambicioso projecto para o 
fornecimento de água tratada a cerca de um milhão 
e meio de pessoas em Luanda, a ser concluído 
ainda este ano. 
 



Juntam-se aos dados do ministro, os contidos no 
Plano Director de abastecimento de água a capital 
do país, segundo os quais, Luanda precisa de, pelo 
menos, mil e 200 novas redes em cada ano até 
2015, para atender a procura emergente. 
 
O ministro adiantou ainda que o Estado iria 
reabilitar 
300 quilómetros da rede de distribuição, instalar 
três 
mil contadores residenciais e industriais e construir 
mais 300 chafarizes na zona suburbana. 
 
Mas de lá para cá, a situação não apresentou 
melhorias substanciais. A água tornou-se, em 
Luanda, uma das coisas mais raras e, por isso, cara. 
Muitos chafarizes deixaram mesmo de jorrar água, 
dando azo a comercialização, muitas vezes ilegal 
deste líquido e a preços especulativos. A população 
passou assim a se sujeitar a uma vida de 
desenrasque total, subordinando-se aos apetites de 
algumas pessoas que, não se sabendo como, detêm 
o controlo absoluto da água canalizada em 
diferentes pontos da cidade. 
Enquanto a maioria dos cidadãos olha desesperada 
para as torneiras. Dos chafarizes que nunca mais 
pagam, as pessoas que possuem grandes 
reservatórios 
de água, os abastecem à noite e, durante o dia se 
empenham na comercialização à comunidade 
carenciada. Os preços vão desde os 20, 25 até 30 
kwanzas por cada 25 litros. E quando a escassez é 
generalizada, o mesmo volume do líquido chega 
aos 60 kwanzas. 
 
Recentemente a Empresa Pública de Águas de 
Luanda (EP AL) procedeu a destruição de tanques 
clandestinos desta natureza nas zonas da Samba e 
Kassequel do Buraco, contudo, há zonas onde os 
detentores de tais reservatórios são «gente grande» 
e, por isso, nem sempre abrangida por medidas 
duras. Na maioria das vezes são moradores 
fundadores de alguns bairros que conseguiram 
memorizar alguns pontos da rede de distribuição 
antiga, apoderando-se da mesma. 
 
Mas na boca do povo argumenta-se que um dos 
motivos que instiga o roubo de água sabotando as 
condutas principais é mesmo a carência, ou seja, 
«se o 
Governo não dá, nós vamos buscar, porque a água 
é a 
fonte da vida». o mais certo é que a EP AL sabe 
que há sabotagem na conduta e que ela origina a 
falta do 
líquido nas torneiras das casas e chafarizes, em 
prejuízo de centenas de cidadãos. Destaca-se 
também o facto de a EP AL dizer que, através das 
administrações municipais, estar a distribuir água 
por via de cisternas públicas, um projecto que já se 
provou não ser tão viável. 
 
A aquisição de água por este meio originou sempre 
lutas e acabou por deixar sempre pessoas a lerpar. 
Entretanto, sabe-se que este negócio, cada vez mais 
rentável está concentrado nas mãos de um 
pequeno 
grupo de pessoas que nele se enriquece. Denúncias 

referem que muitos dos donos das cisternas que 
andam a vender água (não a distribuir) nos bairros 
urbanos e suburbanos, as abastecem nas girafas da 
EP AL, mas com fins comerciais particulares. 
 
Na óptica da EP AL as cisternas que acarretam 
água 
nas suas girafas são apenas as que cumprem 
programa da empresa. Seja como for, graças as 
chuvas que se têm abatido com alguma intensidade, 
muita gente se sente aliviada da carência de água. 
Se de um lado temem pela agressividade de São 
Pedro, do outro alegram-se, por lhes reduzir o 
sofrimento. 
 
 
 
07.12.6 Job Capapinha promove 
campanha especial de Limpeza 
Jornal de Angola...16-12-07 
O governador provincial de Luanda, Job Castelo 
Capapinha, conferiu ontem competências ao 
Grupo 
Técnico do Programa Especial e Complementar de 
Recolha de Lixo-passivo para executar uma 
campanha especial de limpeza, a partir de hoje até 
16 de Janeiro de 2008, sob o lema "Natal sem lixo". 
 
Num despacho, Job Castelo Capapinha salienta que 
o 
coordenador do grupo técnico deverá remeter, 
semanalmente, ao governador provincial o seu 
relatório de trabalho para conhecimento e devido 
tratamento. 
 
O governador de Luanda refere que a campanha 
não 
substituirá o trabalho das operadoras contratadas 
pela 
Elisal, que se executa diariamente das 21 horas às 
quatro horas do dia seguinte. 
 
A actividade será dirigida pelo grupo técnico de 
recolha do lixo passivo, coordenado pelo director 
do GEPE, coadjuvado pelo director geral da Elisal, 
integrando outros funcionários técnicos do 
Governo Provincial de Luanda (GPL) e da Elisal. 
 
O grupo deverá elaborar o plano especial de 
limpeza, 
mobilizar e contratar as empresas e outros 
voluntários, indicando o material de limpeza e de 
recolha necessários à prestação de um bom serviço. 
Deverá ainda articular a execução do seu plano 
especial com os administradores municipais 
adjuntos e com os respectivos chefes de serviços 
comunitários, que, por sua vez vão mobilizar as 
comissões de moradores, as assembleias de 
condóminos, jovens voluntários e todos 
interessados na campanha. 
 
07.12.7 Populações das Zonas 
rurais da Huila terão água 
potável 
Jornal de Angola...20-12-07 
Vinte e sete mil pessoas residentes em zonas rurais 
dos municípios de Quilengues, Chibia e Matala vão 



consumir água potável com a construção de 
cinquenta e quatro sistemas de captação de água, 
iniciados em Outubro último, num financiamento 
do governo provincial em parceria com a 
cooperação do Governo italiano. 
 
A informação foi prestada pelo Director Provincial 
de 
Energia e Aguas, Geologia e Minas, Abel João da 
Costa, à margem da inauguração de três sistemas 
de 
captação de água em zonas rurais do município da 
Matala, (180 quilómetros a Leste da cidade do 
Lubango). 
 
Segundo Abel João da Costa, o projecto, inserido 
no 
Programa de Melhoria e Aumento da Oferta de 
Serviços Sociais Básicos à População, está orçado 
em 
cerca de um milhão de dólares norte-americanos. 
De acordo com, o director provincial da Energia e 
Aguas, Geologia e Minas, dos 54 sistemas de 
captações de água previstos, foram já concluídos e 
inaugurados três no município da Matala. Os 
restantes, acrescentou, serão concluídos dentro de 
dez meses."Temos um outro grande projecto, 
orçado também em um milhão de dólares, que vai 
fazer chegar água potável a outros municípios". 
 
07.12.8 Munícipes da Matala 
estão já a beneficiar do projecto 
Jornal de Angola..20-12-07 
Pelo menos mil e 500 pessoas, residentes nas 
localidades de Bempere, quilómetros 15 e 10, no 
município da Matala, (180 quilómetros a Leste da 
cidade do Lubango), província da Huila, já 
consomem 
água potável desde segunda- feira última, com a 
inauguração de três sistemas de captação, num 
financiamento do governo provincial, em parceria 
com a cooperação italiana. 
 
O corte da fita coube ao embaixador da Itália em 
Angola, Torquato Cardilli. 
 
Os sistemas têm uma profundidade de 15 a 25 
metros, caudal de mil metros cúbicos e estão 
associados com lavandarias de quatro tanques cada. 
 
Cada sistema, segundo fontes da administração 
municipal, irá atender quinhentas pessoas. 
Correia Ferreira, ao proceder à leitura da 
mensagem de agradecimento, referiu que a 
população da comunidade deixará de percorrer 
longas distâncias em busca de água. 
 
A população, acrescentou, está satisfeita com o 
Programa de Melhoria Aumento da Oferta de 
Sociais 
Básicos, que o Governo e parceiros têm levado a 
cabo. 
 
"Várias doenças, que eram causadas por consumo 
de 
água imprópria, tais como diarreias agudas, 
vómitos e 

cólera, vão diminuir", Disse, por outro lado, que a 
população da comunidade solicita ao Governo a 
construção de um posto médico, escolas, bem 
como mais sistemas de captação e distribuição de 
água. 
 
Mariana José, moradora no quilómetro 15, é uma 
das 
beneficiárias. Visivelmente satisfeita disse que 
antes, 
além de beber água não tratada, percorria longas 
distância para adquirir o precioso líquido em rios 
e/ou lagoas. 
 
Por seu turno, Natália Luísa, moradora no 
quilómetro 
10, revelou que por altura das chuvas a água dos 
rios 
ficava turva o que causava muitos 
constrangimentos à 
saúde da população. 
 
"Estamos alegres. Antes bebíamos água do rio e 
agora 
já temos água tratada, o que significa que a vida da 
população está a mudar substancialmente, para 
melhor. 
 
07.12.9 Liquido voltará a jorrar 
nas torneiras do Dondo 
Jornal de Angla...20-12-07 
A cidade do Dondo, sede do município de 
Kambambe, Kwanza-Norte , poderá ver 
restabelecido hoje o fornecimento de água 
canalizada, de que está privada desde o passado dia 
11 . 
 
Segundo garantias do administrador municipal 
adjunto de Kambambe, Paulino António Pinheiro, 
foi já reposta a conduta de fibrocimento destruída 
pelas 
raízes de um embondeiro, situado num dos troços 
da 
canalização que liga a estação de captação ao 
reservatório que distribui o precioso líquido à urbe. 
O administrador adjunto pontualizou que, 
recuperado o perímetro de três metros de 
comprimento danificados, aguardava-se apenas 
pela compactação da argamassa com que foi feita a 
junção. 
 
Indicou que aos trabalhos de recuperação da 
conduta 
adicionou-se a revisão do percurso da mesma, o 
que 
culminou com o corte de alguns embondeiros e de 
outro material vegetal nas proximidades da 
canalização, para evitar situações análogas. 
 
07.12.10 Dilúvio no Cazenga 
Capital...22-12-07 
A história. , é trivial.. Tal como já se previa, Luanda 
voltou a mostrar, como no passado, que não está 
preparada para receber tantas lágrimas de São 
Pedro. 
As chuvas que durante cerca de cinco horas se 
abateram sobre a cidade, sábado, 8, foram disso a 



prova. Em muito tudo se deve à falta de medidas 
de 
precaução, não obstante a amarga experiência das 
chuvas de Janeiro deste mesmo ano. 
 
E se no ano passado a incidência da fúria das águas 
foram Cacuaco e Samba, em particular, desta vez 
foi o município do Cazenga que ficou às avessas. 
 
O caos começa pelo encharcamento quase que 
total 
das ruas, provocando desde logo a 
intransitabilidade de pessoas e meios. 
 
A Quinta Avenida, bem conhecida pelos 
transtornos 
que o seu mau estado já provoca mesmo sem 
chuva, 
piorou porque está alagada. O mercado Asa Branca 
não foi poupado, inundado por fora e por dentro, 
vendedores e compradores estão, pelo menos por 
enquanto, privados de se servirem bem dele. A 
zona 
que o circunda, segundo nos foi possível constatar, 
virou um pântano. 
 
E como em volta dos nossos mercados há sempre 
amontoados de lixo, as águas deram-se o serviço de 
o 
arrastarem para perto das zonas habitacionais, o 
que 
torna o cenário mais inóspito ainda. O fluxo de 
clientes baixou consideravelmente provocando 
transtornos a quem gostaria de vender sempre 
alguma coisa. 
 
Ainda no Cazenga a água da chuva não poupou o 
Centro Médico Asa Branca, cujos serviços tiveram 
que ser suspensos ante a invasão da torrente ao 
interior da instituição. Os pacientes até então lá 
internados, " tiveram que ser transferidos para 
outras unidades hospitalares. 
 
Implica isso dizer que enquanto a situação durar, 
os 
moradores da zona em referência ficarão privados 
de 
qualquer assistência médica com o agravante de a 
circulação de viaturas naquele perímetro estar 
condicionada. 
 
Ao longo da estrada que liga o Embondeiro ao 
Tala 
Hady, (em português significa olha o sofrimento), e 
que neste caso veio traduzir a situação de agonia 
que se vive, pudemos constatar inúmeras casas 
inundadas. 
Perante um cenário igual, nada seria possível 
descobrir nos rostos dos populares que não fosse 
desespero e empenho na protecção do que ainda 
sobrou, enquanto mulheres, homens e crianças em 
grande número se dedicavam a retirar a água do 
interior das residências. 
 
Carros imobilizados entre lama, lixo e águas 
pútridas, 
ilustravam de resto, um cenário de verdadeiro 
dilúvio 

insano, agudizado com o mau trabalho de 
terraplanagem feito em algumas das ruas do 
Cazenga 
que com o volume e intensidade da chuva ficaram 
enlameadas. A rua do Coqueiro, segundo alguns 
moradores, precisa de apenas algumas gotas de 
água 
para testemunhar isto. 
 
Já Maria Cortês, kinguila, disse que na prática o 
Cazenga se transformou «numa ilha cheia de 
miséria», 
aludindo casos de emergência que necessitem de 
evacuação urgente. 
 
«Já não é possível passar pela rua da Escola nº 15, 
nem tão pouco pelo mercado do Asa Branca», 
manifestou, ao mesmo tempo que receava rumores 
postos a circular, segundo os quais, em breve, a rua 
da Cuca ficaria interdita para obras, o que ao 
acontecer e se não se superasse a situação actual, 
complicaria tudo. 
 
«Quando isto acontecer, havendo casos de mortes 
aqui no Cazenga, os corpos só poderão sair por 
meio de um helicóptero», enfatizou. 
 
07.12.11 Empresas de recolha 
de lixo abusam da paciência dos 
Luandenses 
Angolense...22-12-07 
Quero, em primeiro lugar saudar a equipa deste 
jornal 
que tem trabalhado para divulgar temas que de 
outro 
modo não poderíamos tomar conhecimento, quero 
também saudar-vos por terem criado este espaço 
que 
nos permite desabafar e partilhar as nossas 
frustrações, mesmo que ninguém nos dê ouvidos. 
 
O motivo da minha carta prende-se com a minha 
insatisfação quanto ao trabalho das empresas de 
recolha de lixo que, para além de não conseguirem 
limpar a cidade, ainda provocam uma série de 
transtornos aos condutores e até àqueles que se 
deslocam a pé. 
 
É que, de forma abusiva, os condutores dos 
camiões de recolha de lixo param no meio da 
estrada, em vias 
estreitas, e ficam por vários minutos a recolher o 
lixo, 
sem se incomodar com os condutores que estão a 
espera. Não adianta buzinar, não adianta esperar, 
porque eles não ouvem, quem quiser que espere! 
A minha irritação tornou-se maior porque na 
semana 
passada, no sábado, quando me dirigia à Clínica 
Espírito Santo para uma consulta, pois me sentia 
mal, 
com fortes dores de estômago, tive de esperar 20 
minutos, sem poder avançar nem recuar, porque 
um dos carros de recolha do lixo estava a trabalhar 
nas 
imediações do Hotel Marinha. 
 



Já antes tinha notado este comportamento, mas 
nunca tinha me sentido tão irritado. Diante das 
buzinas e gritos, os trabalhadores da empresa 
continuavam a recolher os sacos de lixo, a 
conversar, sem ligar a ninguém. 
 
Saturada com a situação, a minha mulher, que 
estava ao volante, teve que descer e, na companhia 
de outros condutores, chamou atenção aos 
funcionários da empresa, que conduziam um 
camião verde, 
infelizmente não retive o nome da empresa. 
 
Só com a pressão eles liberaram a estrada para que 
os 
condutores avançassem. Felizmente, eu não tinha 
um 
problema muito grave de saúde, se fosse assim, 
poderia ter morrido devido ao comportamento 
estúpido, desculpem-me a expressão, destes 
funcionários. 
 
Alguém tem que terminar com isso, porque já 
sofremos muito com os problemas deste país e não 
podemos suportar esta situação. 
 
 
07.12.12 Chuvas provocam a 
fome no Alto Zambeze 
Rádio Eclessias...27-12-07 
As populações do Município de Alto Zambeze 
enfrentam uma penúria alimentar devido às chuvas 
que se abatem sobre a regiões. 
 
As constantes quedas fluviométricas arrasaram as 
lavras de produtos, a principal fonte de alimentação 
das populações daquela parte da Província do 
Moxico. 
 
“Há fome, falta mesmo comida porque as lavras 
todas 
foram estragadas pelas chuvas”, disse ao 
“Apostolado” o cidadão Jofre Cachicua. 
 
As populações estão a viver sacrificando-se com o 
pouco que ainda têm. “Como tudo se estragou, 
alimentamo-nos de carne e peixe”, sobretudo o 
peixe 
porque caiu muita chuva”. 
 
A inexistência de uma rede de comércio embaraça 
mais a população, apesar de que as pessoas não 
dispõem também de dinheiro para compras. 
 
ESTRADA PÉSSIMA 
A estrada que liga a capital da Província, Lwena, à 
sede municipal de Alto Zambeze “está muito mal”, 
afirma Jofre Cachicua, já que “está a chover 
muito”. 
De tão má, poucas viaturas se fazem à estrada 
“com 
muitas lagoas e também chanas”. 
 
Para a viagem de mais de 500 quilómetros 
“demoramos quatro dias e meio para chegar ao 
Luena por causa das chuvas”. 
 
O transporte de “candongueiro” custa sete mil e 

quinhentos Kwanzas “ou mais, depende do 
motorista 
porque também ele sacrifica-se para chegar lá e 
então 
se ele aumenta temos mesmo que aceitar”, salienta 
o 
popular. 
 
A sede municipal do Alto Zambeze dista a apenas 
uma centena de quilómetros da fronteira com a 
Zâmbia. 
 
07.12.13 Saneamento básico, 
mercados, água, luz, 
delinquência 
etc. 
Cruzeiro do sul… 29-12-07 
No capítulo do saneamento básico, este ano foi 
demais, a nível de Luanda. As operadoras que 
trabalham para a ELISAL mostraram-se incapazes 
de oferecer uma cidade limpa. Nem os métodos de 
recolha porta a porta, nem o de depósito de lixo 
nas portas de casas em horários próprios resultou. 
 
A questão das fortes chuvas que se bateram sobre 
Luanda piorou ainda mais o saneamento básico. 
Estradas intransitáveis devido à água e charcos, 
valas de drenagem sem capacidade de escoar as 
águas, foram uma das cenas da novela. Isto causou 
um grande engarrafamento automóvel nas estradas. 
 
A energia eléctrica esteve muito mal. s restrições 
em 
diferentes bairros tiraram o sono a muitos 
cidadãos, o 
que encorajou o aumento da criminalidade em 
Luanda. 
 
A EDEL mostrou, mais uma vez, ter grandes 
dificuldades para distribuir energia a Luanda. Nesta 
quadra festiva muitos bairros periféricos estão sem 
energia. O mesmo se passa com a água que não 
chega a todos os cidadãos. 
 
Voltando a Criminalidade, Muita gente inocente 
morreu neste ano ingloriamente vítima de assalto 
protagonizado por meliantes pertencentes a gangs 
que calcorreiam por Luanda, usando arma de fogo. 
 
O fenómeno Zungueira intensificou-se em Luanda. 
Os arredores dos mercados de São Paulo e 
Congoleses foram invadidos por aquelas mulheres. 
A não inauguração, até hoje, daqueles mercados, 
depois de reconstruídos contribuiu também para o 
aumento da venda ambulante naqueles locais. 
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08.1.1 Nova operadora de 
recolha de lixo vai entrar em 
funcionamento nos próximos 
dias em Luanda 
Jornal de Angola...05-01-08 

U ma nova operadora de limpeza e saneamento vai 
entrar em funcionamento, nos - próximos dias em 
Luanda, deu a conhecer, há dias o governador 
provincial, Job Capapinha que ao mesmo tempo, 
manifestou-se descontente como desempenho das 
empresas do ramo que operam no município do 
Kilamba-Kiaxi.  
 
O governador provincial, não revelou o nome da 
empresa, nem a sua capacidade instalada e muito 
menos quando iniciará as suas actividades, mas 
disse, no entanto, que ela deverá juntar-se à Kiaxe 
West, que opera no município do Kilamba Kiaxi 
faz tempo.  
Job Capapinha, que falava quinta-feira, num 
encontro com os responsáveis das empresas de 
limpeza que operam no Kilamba Kiaxi, orientou a 
administração municipal a avaliar o desempenho 
destas, com a finalidade de definir aquela que 
melhor se adaptar às necessidades do município.  
 
As operadoras deram a conhecer ao governador as 
dificuldades com que se debatem para a efectivação 
do seu trabalho, sendo o mau estado das vias de 
acesso, a principal causa. No Kilamba-Kiaxi, a 
Kiaxe West actua como principal operadora, 
enquanto as empresas Bongani, Lopaki, Kukomba, 
Império Austral e a Fiscais trabalham como 
parceiras.  
Preocupado com estado de higiene da capital, o 
governador provincial exonerou, na quinta-feira, 3, 
Antas Miguel do cargo de director geral da Elisal, 
empresa afecta ao GPL, responsável pela limpeza e 
saneamento da capital, em seu lugar foi nomeado 
António Martins.  
 
Em finais do ano passado, o Governo Provincial 
de Luanda implementou uma campanha deno-
minada "Natal sem lixo", com o objectivo de 
imprimir maior dinamismo e responsabilidade às 
operadoras, à população e as administrações 
municipais e comunais.  
 
08.01.2 GPL quer rever 
pagamento ás operadora de 
limpeza 
Jornal de Angola….08-01-08 

O governador da província de Luanda, Job 
Capapinha, pretende que o Gabinete de Regulação 
do Modelo de Limpeza trabalhe com os 
operadores na estruturação obrigatória de um 
quadro de pessoal técnico indispensável ao bom 
desempenho das mesmas.  
Segundo o governador, que falava durante o acto 

de empossamento do novo director-geral da 
Empresa de Limpeza e Saneamento de Luanda 
(Elisal), António Lúcio Martins, é urgente repensar 
o critério de compensação das operadoras, seja por 
toneladas recolhidas, ou por área limpa e 
certificada, uma vez que o governo deve pagar pelo 
trabalho de limpeza da área definida para cada 
operadora.  
Por este motivo, Job Capapinha orientou ao novo 
responsável da Elisal a concretizar com urgência 
esta acção. Igualmente, pretende que este melhore 
o diálogo e a abordagem técnica com o corpo de 
consultores estrangeiros contratados para avaliar a 
eficácia do modelo de limpeza, para que se faça 
uma regulação permanente, em função da realidade 
e da especificidade de cada município ou bairro.  
Por outro lado, o governador disse que a Elisal e as 
administrações municipais e comunais devem tra-
balhar juntos para envolver a população, sobretudo 
a juventude, em acções de limpeza e de fiscalização 
dos seus serviços, e não só, através de brigadas 
específicas a serem criadas nos diversos bairros da 
cidade.  
A Elisal, no âmbito do seu objecto, deve assegurar 
rigorosamente a concessão de serviços e a fiscali-
zação do desempenho das operadoras de lixo, 
enquanto subcontratadas.  
 
António Lúcio Martins, nomeado pelo governador 
no dia 3 de Janeiro, sucede, Afonso de Antas 
Miguel.  
 
 
08.01.3 Governador defende 
diálogo para uma luanda limpa 
Jornal de Angola..09-01-08 

Diálogo aberto e permanente entre a Empresa de 
Limpeza e Saneamento de Luanda (ELISAL), 
administrações municipais e comunais, população e 
as empresas de recolha de lixo vai ajudar a manter 
Luanda limpa, defendeu ontem o governador de 
Luanda.  
 
Num encontro com os administradores municipais, 
que contou com a presença de responsáveis das 
empresas de recolha de lixo, Job Castelo Capapinha 
apresentou o novo director da Elisal, Lúcio 
Martins.  
De acordo com o governador, o diálogo com as 
administrações, as empresas de recolha do lixo e a 
população deverá ser a aposta da nova direcção da 
Elisal. Na sua opinião, esse diálogo deverá ser 
permanente e não ser quebrado para manter a ci-
dade limpa. "Esta é a nossa aposta", afirmou o 
governador da capital, frisando que "vamos 
procurar vence-la dentro de oito meses para 
apresentar uma Luanda limpa e mais organizada a 
nível interno".  
A Elisal deverá cumprir o seu papel de fiscalizar os 
serviços prestados pelas empresas que recolhem o 
lixo, adiantou Capapinha, para quem, se, por um 
lado, o Governo ganha com a imagem da cidade 
limpa, por outro as operadores recebem dinheiro, 
pelo que devem prestar melhor serviço.  
 
"Se a cidade está apresentada à medida do 
dispêndio financeiro do Governo, pois então o 
Estado tem ganhos porque oferece serviço de 



qualidade à população", disse.  
 
Segundo Job Capapinha, o Governo privilegia os 
empresários nacionais na execução de alguns pro-
jectos e acções de interesse público, pelo que todos 
devem prestar um serviço de qualidade.  
"Independentemente da condição política, 
ideológica, social ou religiosa dos proprietários das 
empresas de limpeza, os serviços prestados por 
estas devem ser responsabilizados e fiscalizados da 
melhor forma, no quadro dos contrato que assi-
naram", disse o governador.  
 
Não havendo privilégios para nenhuma empresa, o 
governador afirmou que as pessoas que têm algum 
posicionamento estratégico no país, por serem 
angolanos e interessados na vida empresarial, esses 
sim devem ter maior responsabilidade para 
apresentar um trabalho de qualidade em função das 
suas responsabilidades sociais, pelo que esta 
questão não deve inibir a direcção da Elisal.  
(…) 
O Governador Job Capapinha comendou 
igualmente à Elisal a introduzir, no seu modelo de 
trabalho, o Gabinete de Regulação do Modelo de 
Limpeza, que deverá trabalhar com as operadoras 
na estruturação obrigatória de um quadro de 
pessoal técnico indispensável ao bom desempenho 
das empresas de recolha de lixo. Portanto, referiu, 
o director da Elisal deve melhorar a abordagem 
técnica com os consultores estrangeiros 
contratados pela empresa sobre a eficácia do 
modelo de limpeza, procurando a sua regulação 
permanente, em função da realidade e da 
especificidade de cada município ou bairro de 
Luanda.  

 
08.01.4 Municipio de viana tem 
nova operadora de recolha de 
lixo 
Jornal de Angola...17-01-08  

Dentro de três meses, o município de Viana terá 
uma nova operadora de recolha de lixo, revelou o 
director geral da Empresa de Limpeza e 
Saneamento de Luanda (ELISAL), António Lúcio 
Martins.  
De acordo com António Martins, a introdução de 
uma nova operadora naquele município, que se vai 
juntar a uma outra j á existente, tem como 
objectivo dar resposta às exigências do crescimento 
populacional que a localidade tem conhecido, 
sobretudo nos últimos anos.  
 
O director-geral da Elisal disse que na altura em 
que foi implementado o modelo de recolha de 
resíduos sólidos o município tinha aproxima-
damente 400 mil habitantes.  
 
"Hoje já se justifica a introdução de uma nova 
operadora, porque estamos com o dobro de 
habitantes ou mais do que isso Esta foi uma das 
principais razões pela qual contratámos uma nova 
operadora ", disse.  
 
Para a implementação do projecto de limpeza com 
duas operadoras decidiu-se repartir o município em 
duas zonas operacionais. Uma ficará com a 

operadora existente (Solimpel), enquanto que a 
outra zona ficará com a nova operadora.  
 
O novo modelo de gestão de resíduos sólidos de 
Luanda começou a ser implementado em finais de 
2005. Já abrangeu todas as zonas urbanas da capital 
do país.  
 
Aprovado a 9 de Abril de 2003, pelo Conselho de 
Ministros, o novo modelo de gestão de limpeza 
pública para a província de Luanda teve início a 17 
de Agosto de 2004 a criação, pelo Governo 
Provincial de Luanda, da Elisal-EP, em substituição 
da Elisal. UEE, cuja gestão estava entregue à 
Urbana 2000.  
Operam em Luanda várias operadoras de recolha 
de lixo, nomeadamente a SGO, a Envirobac, CSA, 
Rangol, Solimpel, Mesan Cleaning Lda, Bel, Kiaxi 
West, Bongani Investment, Triambiente, 
Prometeus e Etu Kia. 
 
Por outro lado, o director-geral da Elisal procedeu 
recentemente à nomeação de quadros seniores da 
empresa. Assim, em despacho tornado público 
terça-feira última, Lúcio Martins nomeou o en-
genheiro Pedro Samuel John Júnior para o cargo de 
director de Planeamento da empresa, enquanto que 
Raimundo Lobato Pires Neto foi indicado para 
ocupar o cargo de director da Fiscalização.  
 
A Elisal é uma instituição colectiva dotada de 
personalidade jurídica, de autonomia adminis-
trativa, financeira e patrimonial e tem como 
objectivo social a prestação de serviços públicos de 
limpeza, manutenção e expansão da rede de 
esgotos das áreas urbanas da província de Luanda.  
 
08.01.5 Municipio do Rangel terá 
novas valas de drenagem 
Jornal de Angola...18-01-09 

O município do Rangel vai, a partir dos próximos 
meses, beneficiar de novas valas de drenagem que 
vão permitir o escoamento das águas na vala do 
Senado da Câmara. A iniciativa, proposta pela 
administração local, surge no âmbito da resolução 
dos problemas que apoquentam os munícipes.  
O administrador do município, João Domingos, 
garantiu que vão ser construídas, ainda no fim do 
primeiro trimestre deste ano, seis salas de aula, 
avaliadas em aproximadamente 52 milhões de 
Kwanzas, na escola 5.013, situada no bairro da 
Terra Nova. As mesmas vão albergar mais 300 
alunos do I ciclo.  
 
De acordo com João Domingos, o município tem, 
igualmente, vindo a beneficiar, no âmbito do plano 
de desconcentração, de algumas acções desde 
Agosto do ano findo, como a construção de dois 
campos multidisciplinares de educação física nas 
escolas 5.028 e 5.012, cujo valor está orçado em 
cinco milhões de Kwanzas.  
 
"A desconcentração"de verbas aos municípios é 
mais um passo para a resolução dos problen1ds. 
que afligem, de certa forma os citadinos do 
município do Rangel e com a concretização desta já 
poderemos encarar com firmeza a1gumas das 
acções", sublinhou.  



O administrador sublinhou ainda que a 
reconstituição do saneamento básico na escola 5. 
019, situada no bairro da Terra Nova, é outra 
preocupação da administração, uma vez que, desde 
a conclusão das obras de reabilitação, esta 
instituição não tem apresentado fonte de segurança 
para a saúde das crianças.  
 
Consta ainda no plano projecto do município, a 
construção de dois parques de estacionamento, um 
no bairro Nelito Soares e o outro defronte a 
administração.  
 
Também está previsto, no Rangel, a plantação do 
perímetro florestal a nível do Rangel de maneira a 
minimizar o problema do lençol de água, que tem 
preocupado os munícipes e está a ganhar outros 
contornos nos arredores da comuna da Terra 
Nova, concretamente, nas ruas das Cés e das Bés. 
A plantação deste perímetro, de acordo com uma 
fonte, está orçada em mais de 18 milhões de 
Kwanzas.  
 
 
08.01.6Administrações, 
munícipes e quadros 
Joranl de Angola...19-01-08 

O município do Rangel vai ter novas valas de 
drenagem para permitir o escoamento das águas, 
no quadro de um programa da Administração local 
que visa resolver os problemas dos munícipes. 
   
 
Agora que muitas administrações municipais 
podem fazer uso, enquanto unidades orçamentais, 
de verbas atribuídas pelo Orçamento Geral do 
Estado, os cidadãos esperam, com muita 
expectativa, que muitas coisas venham a mudar nos 
seus municípios, particularmente no que concerne 
à reabilitação de infra-estruturas diversas.  
 
Todos acreditamos que com a afectação de verbas 
aos municípios, muitos problemas hão-de ser 
resolvidos com celeridade, resultando daí melhores 
serviços para as populações que passarão a ter uma 
melhor qualidade de vida.  
E preciso que se preste, entretanto, uma particular 
atenção à fiscalização das obras que são executadas 
por diferentes empreiteiras. As administrações 
municipais têm de se dotar de estruturas capazes de 
verificar se as obras estão ou não a ser bem 
executadas. Há muitos quadros no país de-
sempregados, mas competentes, e a quem não é 
muitas vezes dada a oportunidade para prestarem 
serviços no Estado.  
 
É necessário que as administrações municipais 
comecem a ter hábitos de ir aos institutos médios e 
às universidades, para recrutamento de quadros 
talentosos, que possam contribuir grandemente 
para a resolução de inúmeros problemas dos 
nossos municípios.  
 
Os administradores municipais podem ainda 
recorrer aos quadros (médios e superiores) que 
moram nos municípios que dirigem, para deles 
recolherem subsídios necessários à sua actividade 
de dar aos munícipes uma vida condigna. O que é 

importante é que haja iniciativa no sentido de se 
conceberem planos que permitam mobilizar esses 
quadros, a fim de engajá-los no grande esforço de 
reconstrução nacional.  
 
08.01.7 As noções aritiméticas 
da «qualidade de área limpa» 
S.Angolense...19-01-08 

Na terça-feira, o governador provincial de Luanda 
apresentou o que para ele será uma tese inovadora, 
quando sugeriu à ELISAL, a empresa concessioná-
ria do mercado de recolha de lixo, para repensar os 
métodos de compensação dos operadores do 
sistema.  
Job Capa pinha pediu que a ELISAL estabeleça o 
pagamento dos operadores com base num de dois 
parâmetros: ou são pagos por tonelada recolhida, 
como é feito até agora, ou são-no pela «qualidade 
da área limpa».  
 
Mas o governador apressou-se logo a desqualificar 
o sistema de compensação em vigor, declarando 
que «a prática tem demonstrado que pelo facto do 
pagamento ser feito por toneladas recolhida, as 
empresas de saneamento estão mais preocupadas 
em correr ao aterro sanitário para pesar e ganhar, 
do que limpar de facto a cidade».  
 
Este último facto pode significar que os que forem 
decidir sobre o próximo critério de compensação 
haverão de sentir-se constrangidos a optar pelo sis-
tema baseado na «qualidade de área limpa».  
 
E, ao fazê-lo, estarão a incorrer no que pode ser 
aqui apresentado como a maior dificuldade que se 
pode colocar a aritmética elementar.  
 
Com efeitos pagamentos são mensuráveis em 
função de quantidades determinadas de bens ou 
serviços adquiridos.  
 
Tanto se pode pagar por um metro quadrado de 
área construída, como se pode pagar um saco de 
feijão ou até uma tonelada de lixo recolhido, mas, 
como determinar, no entanto, o pagamento da 
«qualidade de área limpa», se, por si só, isso apenas 
representa um conceito abstracto e não 
mensurável?  
E preciso notar que o governador, que na ocasião 
em que apresentou, posta também ordenou os 
operadores do sistema a limparem definitivamente 
a cidade até ao fim dos próximos oito meses, 
demonstrou ser um homem preocupado com o 
saneamento de Luanda.  
 
Preconceitos à parte, esse «handicap» da 
administração política de Luanda pode trazer maus 
resultados. Na questão do sistema de compensação 
proposto pelo governador, podem adivinhar-se 
complicações quando não se puderem estabelecer 
padrões para determinar quando é que uma área foi 
limpa com qualidade e, com base nisso, surgirem 
dificuldades nos critérios de ressarcimento das 
empresas.  
 
Diga-se que teremos, caso os decisores se inclinem 
para a proposta de Job Capapinha, um sistema de 
compensação autoritário, mas ao mesmo tempo 



desprovido de rigor, porquanto, sempre que 
desencorajar os operadores, tornará ineficaz o 
processo de recolha de lixo.  
 
08.01.8 O lixo eleitoralista e as 
favelas da odebrecht 
Capital..26-01-08 

1 Após o fim da quadra natalícia, o governador 
provincial de Luanda, Job Capapinha, mostrou 
alguma preocupação pela falta de higiene da nossa 
capital. De tal forma que, dias depois, tomou a 
decisão de exonerar o até então director-geral da 
Elisal, o Eng. Antas Miguel. Com tal exoneração, 
Job Capapinha indiciou haver alguma 
responsabilidade dessa empresa na acumulação de 
lixo que a todos nós apoquenta.  
 
2 Estamos perante a prática, da exoneração "dos 
debaixo", quando as coisas não correm bem, algo 
que já é corrente a certos níveis da nossa sociedade, 
uma estratégia que até costuma ser executada, com 
enorme mestria e uma boa dose de maquiavelismo, 
desde que ascendemos à independência. Assim, fica 
sempre protegida a imagem do "chefe", e passa-se 
a ideia de que os "chefes" são sempre bons e 
competentes, só que mal rodeados, mal aconse-
lhados, ou então, é porque alguém trai, 
deliberadamente ou por incúria, as suas "sábias 
orientações". Os "chefes" realizam assim o típico 
exercício do "sacudir a água do capote".  
 
3. Pela execução desse passe, de mágico, o 
governador provincial de Luanda, Job Capapinha, 
não vai merecer o meu aplauso, porque ele não foi 
o seu inventor. Melhor dizendo: ao 
desresponsabilizar-se dessa forma, o nosso Job 
"cabulou. 
 
4 Não satisfeito com a l "cábula", Capapinha fez 
outra borrada. Em reunião com os responsáveis 
das empresas operadoras da recolha do lixo na 
nossa capital, reconheceu publicamente que esse 
negócio é um autêntico chuchar na teta da vaca, é 
um verdadeiro maná que enche os bolsos de 
alguns, poucos, graúdos da nossa política 
doméstica. É claro que ele não nos deu qualquer 
novidade. Novidade seria, por exemplo, se Job 
Capapinha tivesse dito que esse e outros chorudos 
negócios são obtidos de uma forma lícita e 
transparente, través de concurso público, por quem 
faz a melhor oferta, por quem tem mais competên-
cia, por quem não recorre ao tráfico de influências, 
uma prática tão querida desta nossa nomenclatura 
depredadora, e que chega até a ser, por vezes, 
mesmo muito mafiosa.  
 
5. Como que em jeito de • remate final, Job Capa-
pinha lá foi recomendando aos responsáveis das 
operadoras da limpeza do lixo que, até finais de 
Agosto, ele queria a cidade bem limpinha, porque 
vamos ter eleições… Repito, o descuidado do 
nosso Job disse-nos que quer a cidade limpinha, 
pois temos à porta as eleições. Pronto, o 
governador de Luanda enrolou-se na própria corda 
que tinha na mão. Ou melhor, sem qualquer pudor, 
ele desnudou-se em público, fez strip-tease 
político, mostrou as suas escondidas motivações. 
Ficamos assim a saber que o seu problema não é o 

lixo em si, pelo mal que ele nos causa.  
 
6. Job Pedro Castelo Capa, pinha preocupa-se, 
afinal, com o lixo, por causa das eleições, "através" 
das quais entraremos na lei do vale tudo, até 
mesmo arrancar olhos... Savimbi proclamou as 
"calças novas em Setembro". Agora temos aqui 
Capapinha a ensinar-nos que, depois das eleições 
de Setembro, podem deixar novamente a cidade 
suja, pois a limpeza que ele deseja é uma "limpeza 
eleitoralista", do tipo "para eleitor ingénuo ver... ". 
Estamos esclarecidos: depois das eleições, 
continuaremos certamente a ver os amontoados de 
lixo, também os buracos nas ruas que nos dão a 
impressão que vivemos numa cidade desgovernada, 
cheia de charcos, também os mosquitos, também 
os constantes cortes de energia, também a água aos 
soluços, também o trânsito caótico, a nossa já 
simbólica desordem urbanística, uma cidade que 
está a ficar descaracterizada muito à custa das obras 
feitas pela Odebrecht.  
 
 Uf! chegamos, finalmente, à Odebrecht. Porque 
razão o nosso zeloso governador de Luanda não vê 
a qualidade das obras que a Odebrecht vai 
disseminando um pouco por esta cidade? Será pela 
pressa de se apresentar obra por causa das eleições?  
 
8. Eu penso que a ansiedade., causada pelas 
eleições não pode ofuscar as nossas mentes, ao 
ponto de não vermos que estamos pura e sim-
plesmente a ser tomados por tolos. Essa e muitas 
das outras construtoras, impingem-nos gato por 
lebre, com soluções urbanísticas que somente lem-
bram ao diabo. Hoje, vou apenas ilustrar isso com 
um exemplo muito concreto.  
 
  A Odebrecht está a instalar uma rede de esgotos 
que passa pelo Bairro Kassequel, pelo Bairro 
Mártires de Kifangondo, atravessa a avenida que dá 
para o aeroporto, certamente descerá pelo Bairro 
Kassenda, para depois ir despejar os resíduos 
líquidos no mar. Essa obra é necessária para o 
saneamento daquela parte da nossa cidade. Porém, 
para além dos trabalhos estarem a durar uma 
eternidade, a sua construção foi acompanhada do 
rebaixamento do nível da rua para níveis que, por 
vezes, chegam quase a ultrapassar os dois metros. 
Essa não é, seguramente, a única solução 
urbanística, e muito menos a melhor. E o bom do 
nosso Job não vê nada.  
 
10 De um dia para o outro, 'os moradores dos 
Bairros Kassequel e Mártires de Kifangondo, que 
tinham as suas casas ao nível da estrada, passaram a 
morar numa espécie de morro. Têm agora que 
galgar elevados desníveis para acederem aos seus 
portões. Os brasileiros da Odebrecht des-
consideraram os direitos dos cidadãos desses 
bairros, causando danos em inúmeras famílias, pois 
já houve quem tenha quebrado pernas e braços, ao 
escorregaram das alturas até à estrada. Há mesmo 
idosos que deixaram de sair de casa, de há dois 
anos a esta parte. Segundo sei, a Odebrecht 
prepara-se agora para esburacar as ruas do Bairro 
Mártires de Kifangondo, para que elas fiquem ao 
nível da estrada que eles rebaixaram. Para sairmos 
de casa, vamos todos agora ter que aprender a fazer 
"escorrega", deslizando por aí a baixo, talvez como 



fazem os moradores das favelas., do Rio de Janeiro.  
 
11 Senhor governador, pare, com isto 
imediatamente! Saiba que eu não o vou deixar ficar 
descansado, enquanto o senhor continuar a assistir 
ao triste espectáculo da Odebrecht, a partir do seu 
camarote camarário! Ou será que?.. Enfim, etc., e 
tal. ! 
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08.02.1 Lixo industrial ameaça 
meio ambiente no Soyo 
  Jornal de Angola… 02-02-08 

O tratamento e o acondicionamento dos resíduos 
sólidos e líquidos produzidos pelas indústrias 
petrolíferas sediadas na vila do Soyo, província do 
Zaire, tem preocupado a população e as autori-
dades administrativas locais.  
 
Segundo o administrador Manuel António, a 
insuficiência de meios de transportes, destinados 
para o tratamento e o acondicionamento dos 
resíduos que danificam o meio ambiente, 
constituem os constrangimentos do momento.  
 
A produção de lixo doméstico em níveis 
assustadores no coração da cidade do Soyo, tendo 
em conta a evolução demográfica da região, 
constitui igualmente, uma preocupação a reter.  
 
"É um problema que urge ser combatido pelas 
autoridades administrativas da região", disse. 
Manuel António, considerou, entretanto, ser 
desolador e desconfortante a atitude de alguns 
cidadãos que persistem em depositar resíduos 
domésticos ao longo dos afluentes do rio Zaire.  
 
O rio deve merecer o cuidado, carinho e a 
preservação de todos os seres humanos, para a 
nossa sobrevivência, disse o administrador, que ao 
mesmo tempo garantiu à existência de propostas a 
nível de entidades interessadas na prevenção 
ambiental.  
 
As propostas, revelou Manuel António, são 
assentes na construção de aterros sanitários na 
região para tratamento de resíduos industriais e 
domésticos. 
 
A degradação da flora, resultante da actividade 
humana, consubstanciada no derrube de árvores, é 
outra preocupação avançada pelo administrador do 
município do Soyo. 
 
De acordo com ele, apesar das acções de 
fiscalização levadas a cabo pelo Instituto de 
Desenvolvimento Florestal, ainda assim existem 
pessoas que se dedicam única e exclusivamente à 
produção e venda de carvão, através do abate 
indiscriminado de árvores.   
 
Para ele, tais acções que considerou maléficas 
contra o meio ambiente, demonstram que a 
interacção entre o homem e a natureza não pacífica 
pelo que urge a adopção d medidas de contenção 
para o resta estabelecimento da harmonia e um 
ambiente sadio.  
Segundo o interlocutor, a realização constante de 
campanhas de educação cívica nas escolas, nos 
bairros nas igrejas, rádio e organizações juvenis é 
uma forma de desencorajar degradação da 
natureza.  
 

O responsável da secção do Ambiente no Soyo, 
Vilassa José, considerou critico o actual momento, 
tendo em conta os níveis de produção consumo 
dos recursos naturais, situação que está causar uma 
devastação ambiental sem precedentes. 
O derrube de mangais, florestas, a extracção 
desmedida de inertes em áreas rurais e junto às 
praias para fins de construção, são considerado 
perigosos contra a natureza, ma não inevitáveis, 
disse. 
A escolha é nossa. Ou cuidamos o meio ambiente, 
ou arriscamos a nossa destruição e a diversidade de 
vida no mundo’, acrescentou.  

 
08.02.2 Andulo tem novo 
sistema de abastecimento de 
água 
Jornal de Angola…04-02-2008 

O município do Andulo (Bié) tem desde hoje um 
novo sistema de abastecimento de água. A insta-
lação do referido sistema enquadra-se nos esforços 
do Governo no sentido do relançamento do 
desenvolvimento socio-económico do município.  
No âmbito destas acções, ainda hoje são 
inaugurados na localidade um Instituto Médio 
Agrário e os novos sistemas de telefonia móvel da 
Movicel e da rede fixa Angola- Telecom.  
 
Também hoje, no quadro das festividades do dia 4 
de Fevereiro, cujo acto central tem lugar n"a 
província, são igualmente inaugurados no Andulo 
uma padaria e uma hospedaria. Ambas as infra-
estruturas são de iniciativa privada.  
 
Estes empreendimentos, segundo as autoridades 
locais, constituem sinais de desenvolvimento da 
localidade.  
 
O governador do Bié, José Amaro Tati, disse que o 
município vai ganhar um novo impulso.  
"Estas iniciativas representam um novo momento 
para o Andulo. Eu penso que o Andulo merecia is-
to. Esperamos que daqui para diante as coisas 
continuem a avançar, que haja mais iniciativas", 
disse o governador.  
 
Amaro Tati recordou que o Instituto Médio 
Agrário do Andulo é terceiro instituto médio no 
município. "É um município que renasceu ontem 
da guerra e agora constrói o seu terceiro instituto 
médio", disse. 
Os outros (Institutos médios) já formaram 
técnicos, recordou. 
 
O Andulo é um dos pontos de Angola cuja 
dimensão histórica exige respeito. É uma localidade 
especial, frisou. 
  
"O facto de se realizar aqui o aC1 to central do 4 
de Fevereiro sig nifica que estamos em paz absolu 
ta", disse o govemador.  
 
 
08.02.3 Bairro (quase de luxo) 
transformado em lixo 
Cruzeiro do Sul…09-02-2008 



 À data da independência, a 11 de Novembro de 
975, Lobito era uma das mais luxuriantes cidades 
do continente africano. Depois veio a guerra, 
seguida de uma gestão ruinosa, e o município do 
Litoral Sul de Angola que, no tempo colonial 
chegou a ser designado de "Sala de Visitas de 
Angola" transformou-se num lugar de feroz 
degradação.  
 
Os bairros mais afectados são os dos arredores, 
aqueles que foram os últimos a devorarem os 
últimos musseques.  
 
É o caso do bairro do Lira. Um lugar criado e 
frequentado, ao longo dos séculos, por homens 
vindos do interior para trocarem as suas missangas 
com os espelhos dos portugueses. Antes de 
fazerem u percurso inverso, os autóctones 
repousavam neste local. Chamaram-lhe, por isso, 
Uliló "língua Umbundo que pode ser traduzida em 
português por lugar de descanso".  
 
Já, nos anos 50, os portugueses construíram neste 
terreno argiloso, um belo bairro ribanceira as lindas 
salinas do Lobito. E aportuguesaram-no. Passaram 
a chamar-lhe definitivamente de Lira.  
 
É difícil, para quem quer que tenha conhecido o 
Lira no esplendor colonial enfrentar sem desespero 
o seu actual estado. Mesmo no coração, uma 
praceta com um extenso jardim parece ter 
regredido um século: nasceu um monte de terra. 
No lugar do asfalto, surgiu um extenso campo de 
capim com cerca de meio metro. m 1972, depois de 
uma violenta chuva que devastou a cidade do 
Lobito, tendo causado mortes, foi construído uma 
vala de drenagem que atravessa o Liro e desagua no 
mar, na zona do bairro do Lobito-Velho. " Mas 
esta vala no tempo colonial era limpa todos os 
anos. Hoje está quase abandonada", queixa-se um 
morador.  
 
Recentemente, apesar de tractores ao serviço da ad-
ministração municipal terem limpo a referida vala, 
os moradores não se mostram satisfeitos. "Parte da 
terra e pedras retiradas de lá foi abandonada à beira 
da mesma. Tememos que em tempo chuvoso 
voltará a ficar entupida" alerta Lopes um 
empregado de mesa.  
O bairro do Liro fica localizado por baixo das 
zonas altas. Quando chove com intensidade a água 
ultrapassa a vala de drenagem "por falta de 
limpeza" transforma-se em lama e entra com 
violência nos quintais, destruindo plantas, culturas 
e tudo que encontra pelo caminho. "Cheguei a 
perder nos últimos anos toda a roupa. A lama 
emprenhou-se nela e fui obrigada a deitá-la toda 
fora", lamenta Madalena, 55 anos.  
A lama também entra na 2a Esquadra da Polícia 
Nacional. Quando isto acontece é possível ver 
agentes da polícia, fardado a preceito, a estatela-
rem-se no solo lamacento.  
É uma imagem que já não escandaliza ninguém; da 
mesma forma que pouca gente repara que os 
baloiços e os escorregadouros da escola Agostinho 
Neto, o único estabelecimento primário do bairro 
desapareceram ou que o pátio transformou-se num 
lugar inóspito cheio de capim.  
 

Há outras histórias bizarras. Em 2005, esta escola 
foi reparada, a direcção da Educação local, 
esperava por uma data simbólica para reinaugurá-
lo. Não foram felizes. A chuva arrasou todas as 
salas de aulas, antes do evento, obrigando a maioria 
dos alunos a estudarem provisoriamente num salão 
de festas. Porém, sempre que houvesse baile as 
aulas eram interrompidas.  
 
À ESPERA DA CHUVA  
Até o momento, a chuva ainda não se fez sentir. 
Todavia, caso chova com a violência semelhante da 
dos anos passados, os moradores garantem que 
não serão surpreendidos. Há pessoas que 
levantaram um segundo muro. Outras, como 
Margarida, 47 anos, funcionária pública, optaram 
por se desfazerem dos portões fechando-os com 
fortes camadas de bloco e cimento. "Salto o muro 
quando saiu e quando entro em casa. É 
desconfortante. Mas  só assim a chuva - não me 
invade a casa", diz num tom triste.  
 
BAIXA RENDA  
O drama da chuva pode explicar-se, em certos 
casos, o baixo preço de renda neste bairro. Mas 
aqui a boa vontade é flagrante. Os senhorios aler-
tam os potenciais inquilinos incautos.  
Há cinco meses, Afonso parou em frente de uma 
placa postada à entrada de uma casa: ''Aluga-se 
anexos, com um quarto, sala, cozinha e casa de 
banho". "Era um belo anexo", conta Afonso "mas 
desinteressei-me depois do senhorio ter dito que 
devia possuir uma caixa de ferramentas para des-
montar, a qualquer altura, a mobília por causa da 
chuva".  
 
MORADORES IGNORADOS PELA 
ADMINISTRAÇÃO  
 
 Um grupo de moradores, em 2005, apresentou 
uma proposta para em conjunto com algumas 
empresas com sedes nas imediações - que deveriam 
apoiar com tractores e camiões - limparem as es-
tradas, a administração municipal recusou alegando 
que o trabalho devia ser executado por instituições 
de direito.  
 
Correia Victor, com mais de 80 anos 
(provavelmente, o mais antigo morador do bairro), 
ex-delegado do Jornal de Angola, ex-administrador 
do referido bairro, é praticamente um homem 
desiludido. Porém, gosta de dizer que trata-se um 
lugar com memória fascinante. "Nos anos 60 e 70 
muita gente proveniente de Malange, Luanda, 
Huambo até de Luso vinham farrar no Atlético do 
Lobito e depois perdiam-se nos bares do Liro. 
Nomes como dos cantores angolanos David Zé, 
Urbano de Castro e das brasileiras Lecy Brandão, 
Alcione Elba Ramalho ou Clara Nunes, passaram 
pelo Liro, conta nostálgico. Velhos tempos.  

 
08.02.4 Ministro da Energia e 
Águas defende criação de uma 
politica de preços 
 Jornal de Angola…10-02-08 

O ministro da Energia e Águas, Botelho de 
Vasconcelos, considerou em Luanda, a criação de 



uma política clara de preços dos diferentes vectores 
de electricidade como um dos pontos fu1crais para 
a reforma em curso no país.  
 
O governante, que discursava no encerramento do 
II seminário da implementação do processo da re-
forma do sector eléctrico no país, acrescentou ser 
necessário um consenso universal em torno de 
objectivos centrais de uma política energética.  
 
"Sabemos que ela deve garantir a segurança do 
abastecimento, promover sistemas energéticos e 
promover uma concorrência leal e justa" - referiu.  
 
No encontro, foi ainda sugerido um estudo sobre a 
questão das tarifas, tendo em conta a sustentabili-
dade das empresas, sem as quais o sector não 
poderá sobreviver.  
 
Segundo Botelho de Vasconcelos, outro assunto de 
destaque foi o enriquecimento do trabalho da Co-
missão de Revisão da Lei Geral de Electricidade.  
 
Informou que o Ministério da Energia e Aguas está 
a trabalhar para nos próximos tempos dar um novo 
corpo à sua estrutura, bem como evoluir o 
processo de reestruturação das empresas de 
electricidade, com vista a melhorar o desempenho 
global do sector eléctrico no país.  
 
Botelho de Vasconcelos apelou aos técnicos para 
aumentarem os seus conhecimentos, acrescentando 
que não há reforma sem quadros devidamente 
qualificados.  
 
"O sector de energia tem sido alvo de várias 
críticas. Há alguma impaciência da parte da nossa 
sociedade que, necessitando deste bem imediato, 
não tem tido em conta os trâmites necessários e a 
maturação dos projectos para que se possa assistir 
com alguma visibilidade resultados positivos", 
frisou.  
 
O seminário, que encerrou na sexta-feira, teve 
como objectivos discutir questões ligadas ao 
processo do sector eléctrico no país, aprofundar 
discussões sobre a revisão da lei geral da 
electricidade, dar maior contribuição para elabo-
ração da política energética nacional, bem como 
procurar um novo quadro que se adapte a um 
melhor funcionamento institucional do sector.  
 

 
08.02.5 Luanda terá três novas 
infra-estruturas para a 
transferência de lixo 
Jornal de Angola…12-02-2008 

Três pontos de transferência de lixo serão criados 
para facilitar a armazenagem de dejectos nas áreas 
de difícil acesso. Estes pontos de transferência 
constituirão infra-estruturas de apoio de serviço da 
Empresa de Limpeza e Saneamento de Luanda 
(ELISAL).  
 
A criação de três estações de transferência, sendo 
uma no Golfe, outra no Cazenga e uma terceira 
ainda em fase de estudo, assim como o aterro 

sanitário dos Mulenvos, serão uma mais valia para a 
cidade de Luanda, permitindo dar fim a alguns 
grandes focos de lixo amontoado, disse ao Jornal 
de Angola a porta-voz daquela empresa, Stella 
Silveira.  
 
O aterro de Mulenvos é um projecto de última 
geração e respeita todas as condicionantes ambien-
tais, capazes de dar vazão às cerca de 2303 
toneladas de lixo passivo que são recolhidas 
diariamente pela Elisal na cidade de Luanda. "Infe-
lizmente, quase todos os municípios de Luanda 
possuem áreas de difícil acesso, por estas não es-
tarem devidamente padronizadas", disse.  
 
Exemplificando as áreas onde os camiões de 
recolha de lixo encontram dificuldades para 
efectuar os seus serviços, referiu o município da 
Imgombota e a Ilha de Luanda.  
 
No que diz respeito à Ilha de Luanda, zona que 
possui um grande número de becos, não é possível 
fazer a recolha mecanizada.  
 
Para colmatar a situação, a Elisal, em colaboração 
com as administrações municipais, apoia a criação 
de brigadas de limpeza, que são pessoas 
pertencentes ao próprio município. Estas fazem a 
recolha do lixo porta a porta com a ajuda de carros 
de mão, pás enxadas, sacos plásticos, entre outros 
meios, trazendo o lixo para as zonas de fácil acesso 
para ai serem recolhidos pelos camiões no período 
das 2lHOO às 4HOO da manhã, o que já se 
verifica na Ilha de Luanda.  
 
A Elisal tem enfrentado algumas dificuldades na 
realização dos serviços de limpeza, próprios do 
desenvolvimento e crescimento da cidade. 
Sentimos uma maior preocupação, todos os dias, 
de manter a cidade limpa, na medida e habituamos 
os munícipes da nossa cidade a um nível de 
prestação de serviços, o qual pretendem que cresça 
todos os dias", disse, acrescentando que neste 
momento as  pessoas já não aceitam que a, Elisal 
lhes sirva como nos anos  
Anteriores.  
 
08.02.65 Sob alerta máximo 
Capital…16-02-2008 

NAO há água potável, energia eléctrica ou se-
gurança para os moradores e até para as casas 
destes. Com casas ergui das na encosta, sobre um 
solo lamacento, os populares vivem em permanen-
te estado de alerta, face a hipótese de desabamento 
de terras. As consequências disso podem ser sérias.  
 
Francisca Pedra, conta que, na passada época 
chuvosa, uma jovem grávida escapou da morte por 
um triz. «Ela teve muita sorte, porque se demorasse 
mais um pouco teria morrido». A terra onde ergueu 
a casa, no topo do morro, ruiu com a força das 
águas. Porém, ainda conseguiu sair a tempo do 
interior do casebre. Mas pode, ainda, assistir os 
poucos pertences caírem ladeira abaixo.  
 
Sorte igual não teve um vizinho, João, de 23 anos. 
Este pagou a imprudência com a vida. Durante 
uma briga de grupo, foi empurrado para lá do 



morro.  
 
Caiu sobre uma pedra e fracturou alguns ossos. 
Esteve internado no hospital Josina Machel 
durante algum tempo, mas acabou por falecer. 
Alice, por sua vez, viu o filho de 10 anos escorregar 
e cair. Com mais sorte, o pequeno partiu somente 
o braço direito. «Já está melhor, o braço ficou só 
um bocado defeituoso, mas mantém-se o susto».  
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08.03.1 Candonga de água 
penaliza rocha pinto 
Semanario Angolense...01-03-08 

Milhares de moradores do bairro Rocha Pinto têm 
sido privados do abastecimento de água devido à 
venda ilícita desse precioso líquido aos 
candongueiros das cisternas.  
 
A água tem sido vendida a partir de tanques 
subterrâneos feitos nos quintais de alguns 
moradores. Há indicações de que as pessoas 
envolvidas no negócio ergueram enormes 
reservatórios, com o propósito de proceder à 
venda de água aos camiões cisternas e aos vizinhos 
sedentos.  
 
Alguns moradores contactados pelo Semanário 
Angolense acusaram tais negociantes de estarem a 
efectuar cortes sistemáticos nas condutas, 
desviando o precioso líquido para os seus tanques 
de armazenamento.  
 
Estes, depois de abastecidos, são vendidos aos 
candongueiros do ramo. No processo de 
transferência da água dos reservatórios para os 
camiões, os intervenientes têm feito uso de electro-
bombas, conforme constatou este jornal numa das 
visitas efectuadas àquele bairro.  
 
«Devido aos desvios, estamos há vários meses 
privados do acesso à água», queixou-se uma 
moradora, visivelmente revoltada com o negócio.  
 
Júlia Francisca, uma outra residente no Rocha 
Pinto, disse que, apesar das inúmeras denúncias 
feitas sobre o caso, a Empresa Pública de 
Abastecimento de Água de Luanda (EPAL) «tem 
estado a ignorar o drama dos moradores do Rocha 
Pinto».  
 
Para contornar a crise, disseram que um número 
considerável de moradores não tem tido outra 
saída senão comprar a água aos detentores de 
reservatórios.  
Alguns moradores denunciaram que essa aparente 
impunidade resultava de um suposto envolvimento 
de alguns funcionários da EPAL e de agentes da 
polícia afectos à 4.a Divisão.  
 
Apontaram o nome de um indivíduo, identificado 
apenas por Cabedal, como sendo um dos «maiores 
sabotadores de água» naquela zona.  
 
Os preços de venda de uma cisterna aos 
candongueiros variam entre os 2 e os três mil 
Kwanzas. Estes, por sua vez, revendem o produto 
pelo dobro do preço, na periferia da cidade.  
 
O Semanário Angolense não foi bem sucedido na 
sua tentativa de ouvir a versão sobre o assunto por 
parte do Gabinete de Comunicação e Imagem da 
EPAL.   
 

08.03.2 Desalojados das chuvas 
de 17 de janeiro em penúria 
Angolense...08-03-08 

As tendas de cor verdes foram colocadas num 
quintal vasto, com algumas árvores espalhadas. Na 
entrada estavam duas raparigas que vendiam gasosa 
e cervejas. Enquanto esperavam pelos clientes 
aproveitavam para lamentar da sorte que tiveram.  
 
Uma das vendedoras é Madalena, 12 anos de idade. 
Antes das chuvas torrenciais de 17 de Janeiro do 
ano passado era uma estudante aplicada que vivia 
com a família numa casa modesta. Hoje, teve de 
deixar a escola, que fica muito distante do local em 
que está e dedica-se ao comércio informal.  
 
Mais do que retratar a falta de condições no abrigo 
convidou-nos para uma visita guiada ao seu novo 
lar. Minutos depois estávamos no interior de uma 
pequena tenda, onde fomos recebidos por sua mãe, 
dona Inês.  
 
Na nova realidade da família não existem 
divisórias, apenas um pequeno espaço que serve 
para todas as "encomendas", onde foram colocadas 
três famílias. Privacidade é uma palavra banida do 
léxico destas pessoas.  
 
Um minuto dentro da tenda foi suficiente para 
ficarmos encharcados de suor, a temperatura no 
seu interior é altíssima. Com a pressa de salvar a 
vida por altura das inundações as famílias não 
puderam levar nada, daí que no espaço só haviam 
dois colchões estendidos e algumas panelas velhas.  
 
"Estamos aqui desde 17 de Janeiro de 2007, 
partilho a tenda com mais duas senhoras, temos 
cada oito filhos. Dormimos um por cima do 
outro", contou dona Inês. Dada a superlotação da 
tenda, os ocupantes decidiram, consensualmente, 
passar todo o dia fora e usar o espaço apenas para 
dormir.  
 
"Os homens do Governo Provincial, que nos 
trouxeram aqui, disseram-nos que só ficaríamos 
aqui por três meses, mas já não falam nada, já nos 
esqueceram", lamentou ainda.  
 
A conversa com Inês foi interrompida pela 
reclamação de outra vizinha de infortúnio. A 
mesma explicou que ela e seus filhos são obrigados 
a defecar na lixeira. "Aqui não temos quarto de 
banhos, usamos a lixeira para tudo", explicou. Para 
os banhos, têm um compartimento público, num 
espaço as senhoras e no outro os senhores.  
 
Quanto a escolas ou hospitais não passam de uma 
miragem para os habitantes das tendas. "Para o 
Governo somos lixo, por isso não fazem nada para 
mudar a nossa situação", lamentou a nossa inter-
locutora.  
 
Há poucos metros de distância estava Laurinda 
Raul. A frente da sua tenda havia uma sombra 
improvisada e um número considerável de pessoas 
tentava proteger-se do sol. Ela faz comida que 
vende a um preço módico. "Uma refeição custa 
duzentos Kwanzas. Este foi o único negócio que 



consegui fazer com ajuda dos meus familiares", 
explicou. Antes trabalhava como empregada 
doméstica, mas agora não pode. Laurinda tem 
receio de um dia sair e ao regressar perder o direito 
a uma casa nova, como já aconteceu em casos 
semelhantes.  
 
Tal como Inês, partilha o espaço com mais duas 
famílias. "Colocamos a água para beber, os 
comprimidos, o leite do bebe e os colchões fora da 
tenda, senão, lá dentro, como aquece tanto, acaba 
por estragar", explicou. (…) 
 
Outra vizinha segredou-nos que é muito frequente 
morrerem crianças naquele local. "Desde que estou 
aqui já presenciei muitos óbitos umas quinzes 
crianças já morreram aqui, mas não é de admirar, se 
deixar, por descuido, o meu filho na tenda, durante 
o dia, ela morre devido ao calor", realçou. A con-
vivência com o lixo é também apontada como 
causa para tanta mortandade. "Na semana passada 
morreu o filho de uma vizinha, o miúdo estava 
com cólera", exemplificou.  
 
Enquanto visitávamos e conversávamos com as 
pessoas, notamos que grande parte das tendas 
estava rasgada, da lateral ao topo.  
 
Eles fugiram das suas casas para não sucumbirem 
ante a fúria das águas, mas foram confrontados 
com um cenário pior. "Quando chove as tendas 
enchem de água, ficamos todos molhados, as 
nossas coisas também molham e até os bebes 
apanham chuva", continuou a explicar a moradora. 
"Agora que vão começar as chuvas fortes de Abril 
temos medo", explicou outro dos habitantes do 
bairro improvisado, que aproveitou a ocasião para 
lançar um apelo desesperado ao Governo:"Mexam-
se, tirem-nos daqui, senão vai acontecer uma des-
graça".  
 
08.03.3 Governo investe USD600 
milhões no fornacimento de 
água potavel a 300 aldeias 
Jornal de Angola...08-03-08 

O Governo angolano vai investir entre 2008 a 2012 
um montante avaliado em 600 milhões de dólares 
no abastecimento de água potável a 300 aldeias e 
comunas de 17 províncias do país.  
 
A informação foi prestada pelo director nacional de 
Aguas do Ministério de Energia e Aguas, Gomes 
da Silva, à margem de um Workshop subordinado 
ao tema "Diagnóstico do sector do abastecimento 
de água e saneamento", que decorreu ontem em 
Luanda.  
 
Gomes da Silva reiterou que o programa "Aguas 
para todos", a ser implementado em todas as 
províncias do país, excepto Luanda, consumirá 
anualmente 150 milhões de dólares, totalizando 
600 milhões no seu final.  
 
Engenheiro ele profissão. Gomes da Silva assegura 
que o programa começa em Abril próximo, de 
maneira descentralizada, ou seja, sob tutela dos 
governos provinciais, nas 17 províncias.  

 O director nacional de Aguas revelou que a 
instituição tem o orçamento garantido para exe-
cução da empreitada.  
 
Os governos provinciais, segundo o responsável, 
são os agentes implementadores do "Agua para 
todos". Eles trabalharão em estreita coordenação 
com o Ministério da Energia e Aguas.  
 
Segundo ele, a nível do país há poucas empresas 
vocacionadas para fazer obras do género. Porém, 
adiantou, em estreita colaboração com o Ministério 
das Obras Públicas, a Direcção Nacional irá en-
contrar algumas empresas nacionais no sentido 
destas participarem pelo menos em algumas tarefas 
específicas.  
 
Por outro lado o director nacional de Águas 
revelou que o programa a curto prazo que foi 
implementado no período 2004 e 2005 orçou em 
cerca de 500 milhões de dólares. Nesta cifra não se 
inclui os grandes projectos de Benguela e de 
Luanda.  
 
Segundo o engenheiro, o programa de curto prazo 
incidiu na reabilitação da quase totalidade dos 
sistemas de todas as cidades capitais do país.  
 
Nesse momento a direcção de Aguas está a 
trabalhar noutros municípios, que não as capitais 
de província, "porque o que havia a fazer 
praticamente está feito".  
 
As tarefas agora, disse, consistem na expansão, na 
medida em que actualmente as cidades apresentam 
um maior número de cidadãos comparativamente 
ao período anterior à independência.  
 
"Por isso, nós temos que fazer novos sistemas, que 
muitas vezes passam por novos investimentos, 
desde a captação à distribuição", disse, "para 
acrescentar que a grande melhoria que houve no 
programado do Governo, desde 2004, consistiu na 
integração dos sistemas".  
 
Segundo Gomes da Silva, o índice de cobertura 
com água potável é maior, o que nem sempre pode 
implicar num aumento da percentagem de pessoas 
servidas. Os cidadãos que já tinham o líquido 
passam a tê-lo com melhor qualidade, disse.  
 
O engenheiro Gomes da Silva disse também que o 
programa do Governo de curto prazo está na sua 
fase conclusiva, não obstante alguma morosidade 
verificada com a retirada de certos produtos dos 
Portos angolanos.  
 
08.03.4 Trabalhadoras da elisal 
doam meios de limpesa 
Jornal de Angola...08-03-08 

No âmbito das festividades alusivas à "Jornada 
Março Mulher", funcionárias da Empresa de 
Limpeza e Saneamento Básico de Luanda, – 
ELISAL, procederam quarta-feira, à doação de 
vários kits de meios de limpeza e de higiene ao 
Hospital dos Cajueiros e ao Lar da Terceira Idade 
do Beira; situados nos municípios do Cazenga e 
Rangel, respectivamente.  



 
A directora dos Recursos Humanos da ELTSAL, 
Ana Paula Maria Júlia, coordenadora das ac-
tividades, disse ao Jornal de Angola que esta foi a 
forma que as mulheres daquela empresa encon-
traram para minimizar algumas dificuldades com 
que se debatem as duas instituições.  
 
De acordo com Ana Paula Maria Júlia, aquela acção 
é mais uma acta de solidariedade das mulheres da 
ELTSAL para com os pacientes do Hospital dos 
Cajueiros e de pessoas da terceira idade.  
 
"Não pretendíamos que estas festividades alusivas 
às mulheres angolanas e não só passassem em 
branco, razão pela qual organizamos estas visitas, 
que consideramos de proveitosas", disse.  
 
. Ainda no âmbito das actividades elo "Março 
Mulher", funcionárias da ELISAL assistiram várias 
palestras subordinadas aos temas "A doença da 
mama e a sua prevenção", "Doenças sexualmente 
transmissíveis", e "Planeamento familiar".  
 
De acordo com o programa de actividades a que o 
Jornal de Angola teve acesso, as mulheres da 
ELISAL vão realizar amanhã actividades 
desportivas, consubstanciadas em uma partida ele 
futebol, corrida de sacos, macaca e outros 
desportos.  
 
Ontem, de acordo com o programa de actividades, 
devia realizar-se outras actividades como a dança 
das cadeiras, teatro, desfile de trajes africanos, bem 
como uma homenagem à mulher trabalhadora da 
empresa.  
 Entretanto, em alusão ao Dia Internacional da 
Mulher, várias empresas e instituições realizam 
actividades políticas, culturais e recreativas. 
 
O acto central terá lugar na província do Bié e será 
presidido pela ministra da Família e Promoção da 
Mulher, Cândida Celeste. N a província ela vai 
inaugurar infra-estruturas sociais. Vai também 
orientar uma palestra.  
 
08.03.5 Governo deve 
electrificar bairros 
marginalizados 
Folha8...08-03-08 

Determinadas organizações não-governamental e 
membros da sociedade civil de boa fé estão 
interessados em ajudar o Governo a electrificar os 
bairros sem energia da capital.  
 
Um membro duma ONG, S. Damião Nteka, que 
avançou a informação ao Folhas, disse que os 
cidadãos de bairros esquecidos, ou seja, que não 
constam do plano governamental de electrificação 
enfrentam enormes problemas.  
 
A ajuda passará pela contribuição dos próprios 
cidadãos com valores minúsculos e as ONG 
subvencionam a maior fatia para aquisição de 
Postos de Transformação (PT) junto da EDEL.  
 
Para o efeito, as negociações com esta instituição 

governamental para pôr em marcha o programa, 
vão iniciar-se na segunda quinzena deste mês.  
 
'1 á são pobres e diariamente são obrigados a 
comparar combustível nas bombas para 
acompanhar o que se passa pela Televisão", 
lamentou, acrescentando que os pacatos cidadãos 
correrem riscos em termos de saúde. "Há muitos 
incêndios nos bairros causados por má utilização 
destas fontes alternativas. Enquanto não houver 
planos vamos tentar encontrar outro tipo de 
solução", referiu a mesma fonte.  
 
O plano de electrificação vai começar no bairro 
Maria Eugenia Neto, no município de Kilamba – 
Kiaxi, que fica atrás dos deputados da Assembleia 
Nacional.  
 
Este bairro não tem motivos para estar sem energia 
eléctrica porque a escassos metros fica a estação sul 
da EDEL."Não entendemos o papel de um 
deputado angolano. Não é possível que a água e 
energia que eles beneficiam passem por escassos 
metros da comunidade e não se preocupem com as 
pessoas. Que deputados são esses?", interrogou-se 
a fonte.  
 
Certas vozes da sociedade civil receiam que essa 
intenção possa ser um fracasso, porque está a ser 
interpretada como se fosse uma campanha eleitoral 
que essas ONGS pretendem fazer a favor de uma 
formação política. 
 
08.03.6 Tanques vão fornecer 
água a mais de 50 mil pessoas 
na Maianga  
Jornal de Angola...10-03-08 

A Administração da Maianga colocou em 
funcionamento, nos meses de Janeiro e Fevereiro, 
dez tanques de abastecimento de água potável nas 
comunas do Cassequel e Prenda, para benefício de 
cerca de 50 mil moradores.  
 
Os tanques são abastecidos diariamente por três 
camiões cisternas da Administração Municipal, 
com a capacidade para transportar 12 mil litros de 
água, cada.  
 
O projecto faz parte do programa do Governo 
Provincial de Luanda (GPL), no âmbito do au-
mento de prestação de serviços básicos e 
melhoramento das condições de vida das 
populações.  
 
O chefe dos Serviços Comunitários da 
Administração Municipal, Paulo Manuel da Silva, 
disse que foram beneficiários os bairros do 
Cantintom, Rocha Pinto e Prenda.  
 
"" Foram montadas bases e tanques com a 
capacidade de armazenar dez mil litros de água 
potável cada, disse.  
 
No âmbito do mesmo programa, está prevista a 
instalação, este mês, de outros três postos no bairro 
do, Catambor.  
 



O município da Maianga possui uma população 
estimada em 852 mil e 271 habitantes, distribuída 
pelas comunas da Maianga, Cassequel, Prenda e 
Rocha Pinto.  
 
No âmbito do mesmo programa, as autoridades 
administrativas da Maianga, desenvolvem desde 
segunda-feira uma campanha de combate ao lixo, 
denominado "Limpe mais e suje menos".  
 
A campanha está a ser realizada em 
estabelecimentos académicos, públicos e privados, 
do ensino primário e do segundo ciclo.  
 
08.03.7 Sumbe tem 36 milhões 
de dólares para a recuperação 
do sistema de água 
Cruzeiro do sul...15-03-08 

O município do Sumbe, capital do Kwanza-Sul, 
vive sérios problemas no sistema de distribuição de 
água às populações. Os bairros, da Salina, Chingo, 
E 15, As-saca, Bumba Kissalas l, e 2, são os mais 
penalizados, já que a sua população tem de 
percorrer quilómetros, até ao rio Kambongo, onde 
acarreta água para o consumo diário. Quem pode 
recorre a cisternas que também não ficam nada 
barato. Mas a boa nova deve ter chegado. Um 
financiamento do BAD vai permitir que o sistema 
de abastecimento seja recuperado. "R chegado o 
momento de darmos maior atenção ao sector, 
tendo em atenção o crescimento que a província 
conhece nos últimos anos", diz David Rodrigues. 
O sistema de águas existente foi concebido para 5 
mil habitantes.   Hoje, o Sumbe está com 15 mil 
habitante e o sistema de captação não consegue dar 
resposta a demanda. David Rodrigues explica que o 
bairro da Salina já tem o sistema recuperado, 
lamenta o facto de alguns moradores sabotarem os 
tubos  que  levam  o  líquido, "listamos de olho. 
Todo o cidadão que for encontrado a praticar 
desacato na conduta de água para o bairro da Salina 
será responsabilizado judicialmente", avisa. 
 
() nosso interlocutor diz que a KNIÍ tem 
recuperado os cabos que fornecem energia aos 
motobomba, que bombeavam no passado água 
para os prédios. "Logo que se conclua a 
recuperação destes motobomba, o bairro vai 
usufruir de água nas torneiras e chuveiros", 
promete. 
 
POPULARES AGUARDAM EXPECTANTES 
Joaquim Campos, morador do bairro da Salina, 
acha que a recuperação do sistema de 
abastecimento de água é uma mas valia, pois a 
população está cansada com a deslocação ao rio 
que dista a um quilómetro do bairro. "Andamos, há 
muitos anos, à espera da água." 
 
Rosa de (lastro vive no bairro E 15, não sabe o que 
fazer, pois, quando precisa lavar a roupa, tem de se 
deslocar ao rio e não fica nada fácil já que se corre 
vários riscos tanto em ser arrastada pelas águas 
como ser assaltada a roupa do esposo. Com a 
recuperação do sistema, o bairro vai conhecer 
outro alento, já que sempre sofremos por falta de 
água", disse. (Catraio Pinto vende água no bairro 

da Pedra. Este mostrou-se satisfeito com o 
projecto de recuperação do sistema de águas e 
garantiu que vai construir um chafariz na sua casa 
para vender água em quantidade. "Não vou deixar 
de comercializar a agua, é um negocio rentável, 
porque se paga pouco e ganha-se tanto dinheiro", 
admite. 
 
SAÚDE PÚBLICA PREOCUPADA COM 
CASOS DE DIARREIA 
Os casos de diarreia que o hospital tem vindo a 
registar são, na sua maioria, por consumo de água 
imprópria. Uma fonte hospitalar revelou que, 
diariamente, dão entrada, no banco de urgência do 
hospital 17 de Setembro, 10 casos por diarreia, 
entre 2 e 4 crianças morrem.  

 
08.03.8 Agua para todos abrange 
80% da população angolana 
Joranl de Angola...15-03-08 

O projecto de abastecimento de água potável às 
zonas rurais, "Agua para todos", vai beneficiar 
cerca de 80 porcento da população do país, a partir 
de 2012, disse quinta-feira, em Caxito, província do 
Bengo, o ministro da Energia e Aguas, Botelho de 
Vasconcelos.  
 
Botelho de Vasconcelos, que fez essa afirmação 
durante uma visita de constatação do andamento 
de obras ligadas ao sector, informou que o projecto 
vai aumentar anualmente em 20 porcento a oferta 
de água potável às populações, para que em 2012 
oitenta porcento da população do pais consuma 
água tratada.  
 
O ministro, que se reuniu com o governador da 
província, Jorge Dombolo, e com outros membros 
do executivo local, assim como com as empresas a 
quem foram adjudicadas as obras do projecto, disse 
que o programa encontra-se em fase experimental.  
 
Nesta fase foram contempladas quatro províncias: 
Cabinda, Uíje. Bengo e Benguela.  
 
De acordo com o governante, o projecto-piloto de 
captação, tratamento e distribuição de água potável 
vai entrar em funcionamento em Abril do,corrente 
ano, sendo a comuna de Cabiri, província do 
Bengo, a escolhida para o arranque oficial do 
programa.  
 
O responsável referiu que o programa "Água para 
todos" é umplano de âmbito nacional "bastante 
ambicioso", que está a merecer muita atenção dos 
órgãos centrais do Governo, assim como da comu-
nidade internacional,pela envergadura do projecto.  
 
lntegraram a comitiva chefiada por Botelho de 
Vasconcelos o vice-ministro do sector, Rui Tito, o 
presidente do Conselho de Administração da 
Empresa Pública de Águas de Luanda (EPAL), 
António Belsa da Costa, entre outros funcionários 
seniores e técnicos do Ministério.  
 
No âmbito do projecto, Rui Tito deslocou-se na 
última quinta-feira à provinciado Uíje, onde man-
teve encontros com as autoridades locais e as 
empresas envolvidas no projecto, com vista a se in-



teirar do grau de implementação do programa.  
 
O projecto está a ser implementado por uma 
comissão coordenada pelo ministro da Energia e 
Aguas e integrada pelos ministros da Agricultura e 
do DesenvolvimentoRural, da Indústria, da 
Administração do Território, da Saúde e pelo 
secretário do Conselho de Ministros.  
 
A concepção do "Água para todos" teve em 
consideração o facto de que o abastecimento de 
água potável constitui uma das condições funda-
mentais para a saúde e bem-estar das populações, 
bem como para o desenvolvimento económico e 
social.  
 
Visa superar a crítica situação, mediante a 
realização de um programa que promova soluções 
mais viáveis, tendo em conta os benefícios das 
novas tecnologias, por forma a garantir a 
sustentabilidade das acções no meio rural, estimu-
lando a produção nacional e amelhoria da 
qualidade de vida das comunidades.  
 
08.03.9 Sumbe tem 36 milhões 
de dolares para recuperação do 
sistema de água 
Cruzeiro do Sul…15-03-08 

O município do Sumbe, capital do Kwanza-Sul, 
vive sérios problemas no sistema de distribuição de 
água às populações. Os bairros: da Salina, Chingo, 
É 15, Assaca, Bumba Kissalas 1, e 2, são os mais 
penalizados, já que a sua população tem de 
percorrer quilómetros, até ao rio Kambongo, onde 
acarreta água para o consumo diário. Quem pode 
recorre a cisternas que também não ficam nada 
barato. Mas a boa nova deve ter chegado. Um 
financiamento do BAD vai permitir que o sistema 
de abastecimento seja recuperado. "É chegado o 
momento de darmos maior atenção ao sector, 
tendo em atenção o crescimento que a província 
conhece nos últimos anos", diz David Rodrigues. 
  
O sistema de águas existente foi concebido para 5 
mil habitantes. Hoje, o Sumbe está com 15 mil 
habitante e o sistema de captação não consegue dar 
resposta a demanda. David Rodrigues explica que o 
bairro da Salina já tem o sistema recuperado, 
lamenta o facto de alguns moradores sabotarem os 
tubos que levam o líquido. "Estamos de olho. 
Todo o cidadão que for encontrado a praticar 
desacato na conduta de água para o bairro da Salina 
será responsabilizado judicialmente", avisa.  
 
O nosso interlocutor diz que a ENE tem 
recuperado os cabos que fornecem energia às 
moto-bombas, que bombeavam no passado água 
para os prédios. "Logo que se conclua a 
recuperação destes motobomba, o bairro vai 
usufruir de água nas torneiras e chuveiros", 
promete.  
 
POPULARES AGUARDAM EXPECTANTES  
Joaquim Campos, morador do bairro da Salina, 
acha que a recuperação do sistema de 
abastecimento de água é uma mas valia, pois a 
população está cansada com a deslocação ao rio 
que dista a um quilómetro do bairro. 'Andamos, há 

muitos anos, à espera da água."  
 
Rosa de Castro vive no bairro É 15, não sabe o que 
fazer, pois, quando precisa lavar a roupa, tem de se 
deslocar ao rio e não fica nada fácil já que se corre 
vários riscos tanto em ser arrastada pelas águas 
como ser assaltada a roupa do esposo. "Com a 
recuperação do sistema, o bairro vai conhecer 
outro alento, já que sempre sofremos por falta de 
água", disse. Catraio Pinto vende água no bairro da 
Pedra. Este mostrou-se satisfeito com o projecto 
de recuperação do sistema de águas e garantiu que 
vai construir um chafariz na sua casa para vender 
água em quantidade. "Não vou deixar de 
comercializar a água, é um negócio rentável, 
porque se paga pouco ganha-se tanto dinheiro", 
admite.  
 
 
SAÚDE PÚBLICA PREOCUPADA CASOS DE 
DIARRIA  
 
Os casos de diarreia que o hospital tem vindo a 
registar são, na sua maioria, por consumo de água 
imprópria. Uma fonte hospitalar revelou que, 
diariamente, dão entrada, no banco de urgência do 
hospital 17 de Setembro, 10 casos por diarreia. 
Entre 2 e 4 crianças morrem.  
 
08.03.10 Mundo celebra dia 
mundial de água com problemas 
no acesso ao líquido 
Jornal de Angola...22-03-08 

Assinala-se, hoje, em todo o mundo o Dia Mundial 
da Agua, numa altura em que se cogita que a água 
potável será um bem muito disputado em todo o 
mundo. Estimativas das organizações indicam que 
mais de 1 bilhão de pessoas não tem acesso à água.  
 
A data, que foi criada pela Assembleia Geral da 
Organização das Nações Unidas (ONU) através da 
resolução A/RES/47/193 de 22 de Fevereiro de 
1993, tem como objectivo principal criar um 
momento de reflexão, análise, consciencialização e 
elaboração de medidas práticas para resolver o 
problema da falta de água.  
 
De acordo com estimativas da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), em parceria com o 
Unicef, divulgadas no ano passado, mais de um 
bilhão de pessoas em todo o mundo ainda não 
dispõe de acesso adequado ao fornecimento de 
água potável.  
 
Este número, segundo as previsões daquelas duas 
agências das Nações Unidas, representa um quinto 
da população do planeta. Acrescentam que mais de 
um milhão e meio de pessoas poderiam ser salvas, 
a cada ano, se tivessem acesso à água limpa, ao 
saneamento básico e condições de higiene.  
 
Um outro relatório da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UN-
ESCO), divulgado recentemente, refere que até 
2050, altura em que se  prevê que o mundo tenha 
9,3 biliões 1 de pessoas, entre 2 e 7 biliões de 1 
pessoas não terão acesso â água de 1 qualidade.  
 



Em relação a quantidade de água no planeta, os 
dados indicam que 1 cerca de 70% da superfície da 
Terra encontra-se coberta pelas águas num volume 
de aproximadamente 1.385.984.610 km3• Deste 
total, 97,5% constitui-se de água salgada e apenas 
2,5% em água doce ou seja: 1,351 bilhões kme3, e 
34,6 milhões km3,respectivamente.  
 
Dos 10,5 milhões de km3 de água doce, cerca de 
987% (10,34milhões de km3), corresponde à 
parcela de água subterrânea, e apenas 92,2 mil Km3 
(0,9%) corresponde ao volume de agua doce 
superficial (rios e lagos), directamente disponível 
para a (procura humana, que corresponde a, 
0,008% do total de água no mundo.  
 
Segundo um estudo do Fundo das Nações Unidas 
para Alimentação (FAO), publicado em 2002, a 
América do Sul e a Ásia concentram os maiores 
potenciais de recursos hídricos do mundo, com 
12.379 e 11. 727 Km3, ano, respectivamente, 
seguidas pela América do Norte com 7.480 
km3fano e a Europa com 6.63 1 km3fano.  
 
Os menores potenciais encontram-se na Africa, 
Oceânia e América Central (3.950, 1.711 e 781 
km3/ano, respectivamente).  
 
Os maiores caudais de recursos hídricos renováveis 
do mundo estão concentrados em seis países do 
mundo nomeadamente Brasil, Rússia EUA, 
Canadá, China e Indonésia Apesar de todo esse 
potencial, disponibilidade de água em todos os 
continentes tende a diminuir cad: vez mais, o que 
demonstra a necessidade de se rever o sistema de 
consumo e a solução do problema de 
disponibilidade em curto prazo.  
 
Um funcionário do Ministério d, Energia e Água, 
que preferiu o ano nimato, considera que, tendo 
e11 conta estes número, surge a necessidade de se 
consciencializar a sociedade para a participação n, 
preservação dos recursos hídricos por forma a se 
evitar, em curto prazo a escassez de água nos 
próximos tempos.  
 
Só para se ter uma ideia, de acorde com a nossa 
fonte, em Luanda, e Governo perde diariamente 
muito dinheiro com as ligações clandestinas, que 
acabam por provocar sérios danos a rede de 
abastecimento de água a cidade.  
 
"Recentemente, li que a Empresa de 
Abastecimento de Agua de Luanda (EP AL) perde 
diariamente cerC2 de 30 milhões de Kwanzas. 
Soma esse dinheiro pelos dias do ano todo para ver 
o quanto o Estado perde com as ligações 
anárquicas que sobrecarregam a rede", disse, 
fazendo referência a declarações do presidente do 
Conselho de Administração da EPAL, António 
Costa, publicadas na edição online da Televisão 
Pública de Angola (TPA).  
 
Na referida entrevista, António Costa disse que em 
duas operações de desactivação de ligações 
clandestinas levadas a cabo na zona do Camama e 
da Samba, a EPAL estimou que perdia por dia 30 
milhões de Kwanzas.  
 

De acordo com o PCA da EPAL, a empresa 
perdia, nestas duas zonas de Luanda, mais de 11 
mil metros cúbicos de água. Todas estas perdas, 
explicou, exige que, quer as autoridades, quer a 
população, unam esforços no sentido de se 
combater esta prática. "Já se diz que a próxima 
grande guerra do mundo será por causa da água, 
então há que se preparar para tal fase", concluiu.  
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08.4.1 Principado das 
astúrias ajuda GPL no 
tratamento de resíduos 
sólidos 
Jornal de Angola...01-04-08 

 
O Principado de Astúrias (província autónoma de 
Espanha)  vai cooperar  com o Governo  Provincial 
de Luanda (GPL) no tratamento de resíduos sólidos e 
desenvolvimento urbano. 
 
O facto foi revelado pela governadora interina da 
província, Francisca do Espírito Santo, no final de um 
encontro com o presidente do Principado de Astúrias, 
Vicente Alvarez Areces. 
 
"Perspectivamos trabalhar juntos em vários domínios 

e naqueles  que  mais  preocupam  a  cidade  de  
Luanda, como o tratamento de resíduos sólidos e o 
desenvolvimento urbano", disse a governadora. 
 

Durante o encontro, considerado "extremamente 
produtivo"  por  Francisca do  Espírito  Santo, foi 
pro- posto um acordo de geminação entre Luanda e a 
região de Astúrias. 
 
"A partir de agora vamos determinar quais as áreas 

em que essa geminação vai abranger", acrescentou, 
dando a conhecer  que  o  sector  empresarial  será  
priorizado, razão pela qual há também interesse de se 
estabelecer parceria entre organizações empresariais 
daquela região espanhola  e empresários
 da província para 
desenvolvimento  da  indústria  local. O  presidente  
do Principado  de  Astúrias disse que  a governadora  
tem ideias muito claras do que quer e é muito 
ambiciosa. Nós vamos responder à expectativa e 
estabelecer contactos contínuos com a colaboração do 
governo de Espanha". 
 

Vicente Alvarez Areces, "que termina hoje a visita 
oficial de quatro dias a Angola, veio em companhia 
de uma delegação composta por parlamentares, 
membros do governo e empresários. A presidente do 
Parlamento das Astúrias, Maria Jesus Alvarez, 
encabeçou a delegação. 

 
08.4.2 Tribunal ordena 
encerramento da empresa 
pública de águas 
Jornal de Angola...11-04-08 

A Empresa  Pública de Águas de Luanda (EPAL) 
foi encerrada ontem por decisão do Tribunal 
Provincial da capital. 
 
A decisão judicial surge na sequência de um litígio 
entre a  empresa  e  dois  cidadãos nacionais 
possuidores  de duas girafas de água que a Epal 
mandou fechar. 
 

Os  referidos  cidadãos recorreram  ao  tribunal  e, 
por decisão deste órgão, foi determinado  o 
encerramento da Epal. 
 
Em   entrevista  à  Rádio  Luanda  Antena  
Comercial, 
LAC,António Belsa da Costa, presidente do 
Conselho de Administração da EPAL, disse que o 
fornecimento de água decorre com normalidade, mas 
advertiu que se ocorrer avaria o abastecimento pode 
ser afectado, por- que uma das áreas técnicas também 
ficou encerrada por decisão do Tribunal Provincial de 
Luanda. 
 
"Esperamos   que  durante   este  período   não  

hajam avarias graves, porque uma das áreas técnicas 
também foi selada. 
 

Nós nesse momento continuamos a funcionar 
normalmente. Não estamos a trabalhar com o sistema 
alternativo. 
 
As instalações isoladas não  têm  influência directa na 
produção   e  distribuição  de  água.  O   
abastecimento continua a ser normal por toda a 
cidade", disse. Entretanto,   o  porta-voz  da  EPAL  
considera  que  o abastecimento   corre   risco  e  que  
cerca  de  quatro milhões de cidadãos podem ficar 
sem água potável. 
"São cerca de quatro milhões que recebem água a partir 
da estação do Marçal. O Marçal abastece as zonas baixa 
e alta de Luanda e a maior parte dos municípios", disse. 
Segundo ele, qualquer situação originada a partir  do 
referido   centro   de   distribuição  "causaria  situações 
pouco agradáveis em Luanda". 
 
"Não estamos a criar nenhum pânico. Estamos a pedir 
sensibilidade neste sentido. O tribunal é soberano, 
mas eu julgo que podíamos partir do pressuposto de 
que a água está a beneficiar a população de Luanda", 
afirmou. O porta-voz da EPAL adiantou que os 
responsáveis da empresa  tudo  farão  para  que  a 
decisão venha  a ser atenuada. 

 
08.4.3 Chuvas deixam alguns 
bairros de Luanda 
intransitáveis 
 Joranl de Angola...16-04-08 

As fortes chuvas que desde o dia 1 de Abril do 
corrente mês  se abatem  quase que  ininterruptamente  
sobre  a cidade  de  Luanda  têm  deixado  
intransitáveis alguns bairros. 
 
Numa ronda efectuada ontem pelo Jornal de Angola a 
alguns destes bairros, constatou-se que as chuvas 
provocaram grandes transtornos aos luandenses. 
 
O  município do  Sambizanga foi visível  
a intransitabilidade de algumas vias de acesso ao 
interior do bairro, como por exemplo as ruas Lueji 
Ankonda e a Ngola Kiluange, esta última em obras de 
reabilitação. Moradora no bairro Cuba, município do 
Sambizanga, Joana Pedro  disse que como  habitante  
de Luanda o sentimento que tem é de tristeza, uma 
vez que a cidad

ainda  não  está  preparada  para  receber  fortes 
enxurradas. 

No local, o Jornal de Angola pôde registar a invasão 

de água no  interior de residências, o que obrigou 
alguns moradores  a  procederem  a  um  árduo  
trabalho  de retirada do líquido. 



 
"As chuvas provocam muitos estragos no seio da 

população, principalmente a nós que vivemos na peri- 
feria da cidade", disse. 
 

Em  bairros como  o Tala Hady, Asa Branca, Cuca e 
Hoji-ya-Henda, do  município do  Cazenga, a 
situação não   difere  muito   dos   bairros   do   
Sambizanga.  Aí também muitas residências foram 
invadidas pelas águas das chuvas que caem diariamente 
na cidade capital. 
A falta de um  sistema eficiente de drenagem para 
o escoamento está na base da situação. 
 
O Hoji-ya-Henda, um dos maiores centros 
comerciais de Luanda, os armazéns não puderam abrir 
as portas devido aos grandes charcos de água que se 
criaram à sua volta. No  bairro Asa Branca a situação 
é pior.As duas vias de acesso ao bairro e mercados, 
isto é, a 5ª Avenida e  a  rua  do  embondeiro  do  
Cazenga, estão intransitáveis. 
 
Nestas zonas, as pessoas usavam botas e outro 
calçado "a todo terreno" para transitar por aqueles 
locais. Faustino Alberto, morador do Asa Branca, 
disse sentir horror quando chove em Luanda, porque 
"a cidade fica mergulhada  num  mar  de  dificuldades 
e  não  se  vis- lumbra  uma  solução  urgente  para  
se  ultrapassar  a situação". 
 
Segundo ele, nunca se sabe realmente o que pode 
acontecer quando as chuvas se abatem sobre Luanda, 
uma cidade que tem vivido problemas de saneamento 
básico. 
 
Numa incursão ao Rangel, o Jornal de Angola 
verificou que realmente a cidade não está preparada 
para receber grandes quantidades de água. 
 
No bairro da Precol, um bairro urbanizado, nota-se 
grande concentração de água nas ruas e ruelas. 
 
No bairro Zangado, situado junto à Precol, a 
situação não foge muito à realidade doutras áreas. 
 
Viam-se moradores a retirarem grandes quantidades 
de água do  interior  das residências e  deitá-la para 
fora, muitas vezes para a estrada. O cenário que se 
vive no Zangado é gual ao do Marçal. 
 
As principais vias de acesso ao interior do bairro do 
Rangel também estão intransitáveis. Tratam-se das 
ruas do México, Paraná, Pica-Pau, onde não é 
possível transitar. As pessoas são obrigadas a usarem 
botas para andarem pelas ruas. 
 
Para Fernando Capoco, funcionário de uma empresa 
de segurança privada, refere que com estas chuvas a 
vida dos cidadãos fica complicada. 
"Não  se  consegue  ir  ao  mercado  porque  está  
tudo cheio de água. Aumentam-se os casos de 
doenças. As 

casas ficam inundadas. É impossível circular à vontade 
pela cidade capital, porque os táxis estão a encurtar as 
rotas e andar a pé é difícil", disse. 
 

08.4.4 Aumento de operadoras 
de recolha redundou na 
proliferação do lixo 
Angolense...19-04-08 

Contra  todas  as expectativas, a entrada  em  cena  
do consórcio  Florbaça/Ambitec, a segunda 
operadora  de recolha de lixo em Benguela, está longe 
de garantir os objectivos que norteiam o novo 
Programa de Saneamento Básico das principais cidades 
da província, que tem como novidades o tratamento 
de resíduos hospitalares e a construção dos primeiros 
aterros sanitá- nos. Enquanto  se aguarda pela etapa 
das acções mais complexas, por altura do arranque dos 
novos hospitais, a meta primordial é reduzir ao 
máximo os focos de lixo que fazem morada nas 
localidades em causa, propósito que parece esquecido 
no tempo e no espaço. 
 
Limitada do  ponto  de  vista técnico, pelo  menos  
até Novembro  de 2007, dois meses depois do  início 
das suas actividades, a Florbaça/Ambitec está a 
defraudar populares da zona suburbana da cidade 
capital, sua área de  jurisdição, conforme  o  acordo  
rubricado  com  o Govemo da província. Quando 
ainda em fase experimental,  o  trabalho  levado  a  
cabo  em  bairros como  Casseque, Setenta  e  Vinte  e  
sete  até  deixava antever sucesso, tal como  reportado  
pelo Angolense, mas a verdade é que o lixo está a 
aumentar de forma assustadora. 
 
"Quando  tínhamos  apenas  a  Sanágua, o  quadro  
era bem melhor. Isto parece um autêntico paradoxo, é 
algo incompreensível" - resmungou um popular 
preocupado com  os  focos  de  lixo  que  aumentam  
na  área  de jurisdição do consórcio 
Florbaça/Ambitec. Fontes autorizadas
 disseram ao  Angolense que a Administração Mun                           
 
Em  entrevista concedida ao Angolense, pouco 
depois do início das suas actividades, o director-geral, 
Fausto Franca, disse que a sua empresa estava à espera 
(ao que tudo  indica está  ate  ao  momento)  de  423  
tipos  de equipamento,  realçando-se contentores  
(locais de  de- pósito), veículos e máquinas. Assegurou, 
por outro la- do, que a firma contará com meios 
específicos para o tratamento  do  resíduo  sólido  
hospitalar,  equiparados aos que executam um trabalho 
"eficiente" no Brasil, de onde vem o modelo de 
actuação. 
 
Refira-se que  este  consórcio  opera  (ou  deve  
operar) 
igualmente na  zona  urbana  do  Lobito  e  em  toda  
a



extensão da vila da Baía Farta. 
 
 

08.4.5 Chuvas destroem 94 
casas no municípios do 
Tomboco 

    Joranl de Angola...20-04-08 

No   município  agrícola  do  Tomboco,   província  do 
Zaire, trezentas famílias ficaram desalojadas em 
consequência das últimas chuvas que se abatem 
diariamente naquela localidade. 
 
As chuvas causaram ainda a destruição  de  94 casas, 
segundo  revelou o  administrador  municipal, Gouveia 
da Silva. 
 
O dirigente municipal anunciou que são necessárias 3 
mil e 500 chapas de zinco para se acudir a população 
sinistrada. 
 
Os  bairros  mais  atingidos  são  os  do  Wene,  Tavi  e 
Kinfuma. Para prevenir situações catastróficas no seio 
da população sinistrada, a administração municipal 
angariou apoios em alguns produtos alimentares como 
arroz, açúcar e feijão, que distribuiu às comunidades 
atingidas. O  administrador  municipal apelou  à 
população atingida a não construir em locais 
inapropriados para que casos do género não se repitam. 
O administrador anunciou que foram tomadas algumas 
medidas   profiláticas  para   evitar  a   propagação   de 
doenças como a malária, febre-tifóide e diarreias. 
 
As fortes chuvas que se abatem no município do 
Tomboco estão a ser acompanhadas de tempestades na 
ordem dos 50 a 60km/hora, segundo ainda o 
administrador Gouveia da Silva. 

 
 
7.6 Chuvas destroem 94 casas 
no Município do Tomboco 
Jornal de Angola...20-04-08 

 
No   município  agrícola  do  Tomboco,   província  do 
Zaire, trezentas famílias ficaram desalojadas em 
consequência das últimas chuvas que se abatem 
diariamente naquela localidade. 
 
As chuvas causaram ainda a destruição de 94 casas, 

segundo  revelou o  administrador  municipal, Gouveia 
da  Silva. O   dirigente  municipal  anunciou  que  são 
necessárias 3 mil e 500 chapas de zinco para se acudir a 
população sinistrada. Os bairros mais atingidos são os 
do Wene, Tavi e Kinfuma. Para prevenir situações 
catastróficas no seio da população sinistrada, a 
administração municipal angariou apoios em alguns 
produtos  alimentares como arroz, açúcar e feijão, que 
distribuiu às comunidades atingidas. 
 

O administrador municipal apelou à população atingida 
a não construir em locais inapropriados para que casos 
do género não se repitam. O  administrador anunciou 
que foram tomadas algumas medidas profiláticas para 

evitar a propagação de doenças como a malária, febre- 
tifóide e diarreias. 
 

As fortes chuvas que se abatem no município do 
Tomboco estão a ser acompanhadas de tempestades na 
ordem dos 50 a 60km/hora, segundo ainda o 
administrador Gouveia da Silva. 
 
08.4.6Tratamento de 
resíduo sólidos obdece a 
regras Jornal de 
 Angola...23-04-08 

Jacinto Bernardo   Domingos,  director-geral da 
Sociedade   de   Exploração   dos   Aterros   Sanitários 
(SEAS), empresa  mista  que  faz  a  gestão  do  aterro 
sanitário dos  Mulenvos, garante  que  a recepção  e  o 
consequente tratamento de resíduos sólidos produzidos 
na  cidade de  Luanda obedecem  às normas 
internacionalmente  estabelecidas, e  afiguram-se como 
uma  tarefa  fácil, não  obstante  o  facto  dos  resíduos 
chegarem de forma bruta, ou melhor, não selec- 
cionados, portanto  em forma de lixo orgânico e 
inorgânico. 
 
Jacinto Domingos  explica que o  aterro  sanitário dos 
Mulenvos, o primeiro do género em Angola, foi 
projectado para um período de 22 anos, podendo 
entretanto chegar aos 25 anos, tudo em função da for- 
ma de exploração. 
 
Acrescenta que no futuro, caso se incentive a recolha 
selectiva do lixo, este espaço passará a receber só uma 
parte dos resíduos produzidos  em Luanda, o que iria 
proporcionar  maior tempo  de vida útil. Tudo  isso se 
Luanda começasse a reciclar parte do lixo que produz. 
Países como  o Brasil, o lixo reciclado tem  sido uma 
grande fonte de receitas. 
 
O tempo de duração das células de deposição do lixo 
varia muito em função da sua capacidade e dimensão. 
Após o término da sua utilização, faz-se a selagem final, 
que consiste na permanência dos gases e líquido. 
Estas células, acrescenta Jacinto Domingos, são 
posteriormente  reflorestadas com o cultivo de plantas, 
relva ou outras coisas dogénero. 
 
Jacinto Domingos diz que encerrado o espaço, este não 
deve ser utilizado para fins agrícolas, porque  a parte 
superficial pode ser considerada contaminada. 
 
O liquido que é gerado pelo lixo com a sua 
decomposição, chamado lixiviada, é drenado para um 
reservatório  com  uma  capacidade de  15  mil metros 
cúbicos. 
 
A semelhança dos resíduos sólidos, não existe contacto 
físico do trabalhador com referido líquido. 
Para   que   o   lixo  se  decomponha   com   facilidade, 
segundo aindalacinto Domingos, é necessário que tenha 
humidade. 
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Durante  o tempo  seco (cacimbo), a lixiviada é 
recirculada para  a massa do  lixo para  acelerar a sua 
decomposição. 
 
Este processo só é feito na época seca, porque no tem- 
po  chuvoso  as águas da  chuva  se  encarregam desse 
processo. 
 
Para garantir segurança em todo processo de deposição 
do  lixo, foram  executados quatro  poços 
 de monitoramento  com  uma  profundidade  que 
atinge o lençol  freático,  onde   é  feito  com  uma  
frequência semanal a colheita do líquido no lençol de 
água para análise, com o objectivo de se avaliar se 
existe algum tipo de contaminação dos solos, da água 
ou do meio ambiente. 

 
08.4.7 Tratamento de resíduos 
sólidos obdece a regras 

      Jornal de Angola...23-04-08 

Jacinto Bernardo   Domingos,  director-geral
 da Sociedade   de   Exploração   dos   Aterros   
Sanitários (SEAS), empresa  mista  que  faz  a  gestão  do  
aterro sanitário dos  Mulenvos, garante  que  a recepção  
e  o consequente tratamento de resíduos sólidos 
produzidos na  cidade de  Luanda obedecem  às
 normas internacionalmente  estabelecidas, e 
afiguram-se como uma  tarefa  fácil, não  obstante  o  
facto  dos  resíduos chegarem de forma bruta, ou 
melhor, não selec- cionados, portanto em forma de lixo 
orgânico e inorgânico. 
 
Jacinto Domingos  explica que  o  aterro  sanitário dos 
Mulenvos, o primeiro do género em Angola, foi 
projectado para um período de 22 anos, podendo 
entretanto chegar aos 25 anos, tudo em função da for- 
ma de exploração. 
 
Acrescenta que no futuro, caso se incentive a recolha 

selectiva do lixo, este espaço passará a receber só uma 
parte dos resíduos produzidos  em Luanda, o que iria 
proporcionar  maior tempo  de vida útil. Tudo  isso se 
Luanda começasse a reciclar parte do lixo que produz. 
Países como  o  Brasil, o  lixo reciclado tem  sido uma 
grande fonte de receitas. 
 

O tempo de duração das células de deposição do lixo 
varia muito em função da sua capacidade e dimensão. 
Após o término da sua utilização, faz-se a selagem final, 
que consiste na permanência dos gases e líquido. 
 
Estas células, acrescenta Jacinto Domingos, são 
posteriormente  reflorestadas com o cultivo de plantas, 
relva ou outras coisas dogénero. 
 
Jacinto Domingos  diz que encerrado  o  espaço, este 

não  deve  ser  utilizado para  fins  agrícolas, porque  a 
parte superficial pode ser considerada contaminada. O 
liquido que é gerado pelo lixo com a sua decomposição, 
chamado lixiviada, é drenado para um reservatório com 
uma   capacidade   de   15   mil   metros   cúbicos.   A 
semelhança dos  resíduos sólidos, não  existe contacto 

físico do trabalhador com referido líquido. Para que o 
lixo se decomponha  com  facilidade, segundo 

   aindalacinto Domingos, é necessário que tenha         
humidade. Durante o tempo seco (cacimbo), a lixiviada 
é recirculada para a massa do lixo para acelerar a sua 
decomposição. Este processo só é feito na época seca, 
porque  no  tempo  chuvoso  as águas da chuva se en- 
carregam desse processo. 
 
Para garantir segurança em todo processo de deposição 
do  lixo, foram  executados quatro  poços  de 
monitoramento  com  uma  profundidade  que atinge o 
lençol  freático,  onde   é  feito  com  uma  frequência 
semanal a colheita do líquido no lençol de água para 
análise, com o objectivo de se avaliar se existe algum 
tipo de contaminação dos solos, da água ou do meio 
ambiente 

 
08.4.8 Tratamento do lixo deve 
ser dado a conhecer ás camadas 
mais jovens 
Jornal de Angola...23-04-08 

Jacinto Domingos é de opinião que o projecto de enge- 
nharia que se dedica ao tratamento  do lixo, feito com 
base em apurados procedimentos técnicos, deve ser 
levado ao  conhecimento  da  população,  partindo  das 
camadas mais jovens, portanto  das escolas primárias, aos  
adultos,  para  que  estes  aprendam  a  valorizar o 
trabalho de tratamento do lixo. 
 
Apesar do pouco tempo de vida, afirma o seu director- 
geral, o  aterro  sanitário dos  Mulenvos tem  recebido 
muitas visitas, desde  estudantes  a outras 
individualidades que por diversas razões se interessam 
saber do funcionamento do aterro. Para o nosso 
interlocutor é, todavia, imperioso que se desenvolva um 
trabalho  de  educação  ambiental  junto  da  sociedade, 
para que o processo de selecção do lixo comece a ser 
feito a partir de casa. O director-geral da SEAS apela, 
por  isso, à sociedade a ter  um  maior  interesse pelas 
questões ligadas ao ambiente. 
 
Para  ele,  a  questão  não  é  só  desfazer-se  do  lixo, 
atirando-o para a rua e deixar o problema para o outro. 
Será o lixo melhor manuseado e dado outro 
aproveitamento  se o  cidadão separá-lo 
convenientemente e colocá-lo no devido lugar. 
 
Em  vários países" da Europa,  América e mesmo  de 
África, o  lixo é colocado  em contentores  de  acordo 
com o seu tipo. O vidro, papéis e restos de comida têm 
cada um o seu contentor. Jacinto Domingos afirma 
existir, por  parte  da  comunidade  internacional,  uma 
grande preocupação, com o ambiente, que a cada dia se 
degrada. Acresce a que  a  África,  e  particularmente  
Angola, ainda  considerada  um  espaço  virgem, tem  o  
grande privilégio de não voltar a cometer os mesmos 
erros que alguns países cometeram em relação ao 
manuseamento do lixo. 

 
 



3 

 

08.4.9 Realojamento das 
vítimas das cheias consome 
mais de 55 milhões de dólares 
Jornal de Angola...25-04-08 

O projecto de realojamento das populações vítimas das 
cheias  que   se   registaram  na   cidade   de   Ondjiva, 
província do Cunene, está orçado em 55 milhões 497 
mil e 560 dólares norte-americanos. 
 
A informação foi prestada à Angop pelo governador da 
província,  Pedro   Mutinde,  tendo   afirmado   que   o 
projecto  denominado  "Plano  Urbanístico 
 de Oshimbala" é uma orientação do Chefe 
de Estado an- golano, José Eduardo dos Santos, para a 
construção de duas mil e 500 casas e criação de outros 
serviços sociais básicos, para apoiar às famílias sinistradas. 
 
O projecto, a ser edificado na localidade de Oshimbala, a 
10 quilómetros de Ondjiva, encontra-se já elaborado e 
será submetido à Presidência da República. 
 
De acordo com o governante, encontra-se na província 
uma equipa constituída, entre outros, pelos directores 
nacionais da política habitacional, do Instituto de 
Habitação, arquitectos, Serviços de Geologia e 
Cartografia, afectos ao Ministério do Urbanismo e 
Ambiente, para no local escolhido fazer o estudo inicial 
do projecto. 
 
Afirmou que no local serão construídas duas mil e 500 
residências, das quais mil casas do tipo T2 e 1.500 do 
tipo  n,  para  realojar  as  famílias que  se  encontram 
abrigadas nos  centros  de acolhimento dos bairros de 
Naipalala e do Caculuvale. 
 
Segundo o governante, durante a execução do projecto 
serão ainda construídas infra-estruturas para a 
administração local, uma  escola de  12 salas de  aula, 
creche e jardim de infância, centros de saúde e cultural, 
um campo de futebol onze, quadras desportivas, edifí- 
cios da Polícia e dos bombeiros. 
 
As redes de abastecimento de energia eléctrica e água 
potável, asfaltagem de ruas e do troço que liga 
Oshimbala à cidade de Ondjiva, constam do plano 
urbanístico, para oferecer melhores condições à 
população. 
 
O projecto foi analisado quarta-feira pelos membros do 
governo provincial, durante a primeira sessão ordinária 
realizada na  localidade do  Xangongo,  município  de 
Ombadja. 

 
08.4.10 Realojamento das vítimas 
das cheias consome mais de 55 
milhões de dólares 
Jornal de Angola...25-04-08 

O projecto de realojamento das populações vítimas das 
cheias  que   se   registaram   na   cidade   de   Ondjiva, 
província do Cunene, está orçado em 55 milhões 497 

mil e 560 dólares norte-americanos. 
 
A informação foi prestada à Angop pelo governador da 
província,  Pedro   Mutinde,   tendo   afirmado   que   o 
projecto  denominado  "Plano  Urbanístico  de 
Oshimbala" é uma orientação do Chefe de Estado an- 
golano, José Eduardo dos Santos, para a construção de 
duas mil e 500 casas e criação de outros serviços sociais 
básicos, para apoiar às famílias sinistradas. 
 
O projecto, a ser edificado na localidade de Oshimbala, a 
10 quilómetros de Ondjiva, encontra-se já elaborado e 
será submetido à Presidência da República. 
 
De acordo com o governante, encontra-se na província 
uma equipa constituída, entre outros, pelos directores 
nacionais da política habitacional, do Instituto de 
Habitação, arquitectos, Serviços de Geologia e 
Cartografia, afectos ao Ministério do Urbanismo e 
Ambiente, para no local escolhido fazer o estudo inicial 
do projecto. 
 
Afirmou que no local serão construídas duas mil e 500 
residências, das quais mil casas do tipo T2 e 1.500 do 
tipo  n,  para  realojar  as  famílias que  se  encontram 
abrigadas nos  centros  de acolhimento dos bairros de 
Naipalala e do Caculuvale. 
 
Segundo o governante, durante a execução do projecto 
serão ainda construídas infra-estruturas para a 
administração local, uma  escola de  12 salas de  aula, 
creche e jardim de infância, centros de saúde e cultural, 
um campo de futebol 
onze,  quadras desportivas, edifícios da  Polícia e  dos 
bombeiros. 
 
As redes de abastecimento de energia eléctrica e água 
potável, asfaltagem de ruas e do troço que liga 
Oshimbala à cidade de Ondjiva, constam do plano 
urbanístico, para oferecer melhores condições à 
população. 
O projecto foi analisado quarta-feira pelos membros do 
governo provincial, durante a primeira sessão ordinária 
realizada na  localidade do  Xangongo,  município  de 
Ombadja. 
 

08.04.11 GPL 
Agora 26 De Abril de 2008 

Muito já se falou sobre o problema do lixo em 
Luanda. A cidade capital hoje é, por si mesma, uma 
urbe suja.  
 
A propaganda que as autoridades vêm lançando no 
sentido de inverter o quadro, ainda está longe de 
resolver a situação.  
 
Tudo indica que em vez da velha conversa fiada, o 
melhor seria passar à prática, com acções que 
viessem a melhorar o ambiente urbano.  
 
Depois da estatal Elisal, entraram no negócio de 
recolha do lixo várias empresas privadas que, pagas 



4 

 

com dinheiro público, têm feito o possível para 
remover das ruas a maior quantidade de resíduos. 
 
Uma boa fatia do bolo do OGE tem sido encami-
nhada para os operadores de lixo, mas a que tudo 
indica, este esforço não tem sido bem sucedido, na 
medida em que as imundices continuam a ser uma 
realidade que piora quando chove a dia-a-dia dos 
habitantes de Luanda acaba por ser uma amálgama 
de incertezas quanto à higiene. Que pena!  

 

MAIO 2008 
08.5.1 Elisal estende serviços por 
toda Luanda  
Jornal de Angola 12 De Maio de 2008 

A empresa de Limpeza e saneamento de Luanda 
(ELISAL) poderá, até Agosto deste ano, estender os 
seus serviços de limpeza e recolha de resíduos 
sólidos a toda a província, garantiu o seu director, 
Lúcio Martins.  
 
O responsável fez estas declarações à imprensa no 
fim de uma visita realizada sábado por embaixadores 
de alguns países membros da União Europeia ao 
aterro sanitário dos Mulenvos.  
 
Segundo Lúcio Martins, os nove municípios da 
província de Luanda foram recentemente munidos 
de meios para a recolha de lixo – o que permitirá que 
a Elisal abranja a província a 100 por cento.  
 
"Os municípios foram potenciados com meios 
técnicos para a recolha de resíduos sólidos nas suas 
localidades e desta forma a Elisal poderá atingir os 
100 por cento de operacionalidade que pretende", 
explicou o director aos embaixadores presentes no 
local.  
 
Lúcio Martins evocou que a deslocação dos 
embaixadores ao aterro sanitário foi uma iniciativa da 
Embaixada da Itália, que convidou alguns 
embaixadores de países da União Europeia para 
verem o que de concreto está a ser feito para o sa-
neamento básico e a recolha de lixo em Luanda.  
 
"Os embaixadores provavelmente não tinham uma 
ideia da dimensão e da envergadura deste projecto, e 
pode-se dizer que são poucos os países africanos que 
possuem aterros sanitários", disse o gestor da Elisal.  
 
O aterro sanitário do Mulenvos foi inaugurado a 14 
de Dezembro de 2007 pelo Presidente da República, 
José Eduardo dos Santos, iniciando uma nova era no 
tratamento de resíduos sólidos na cidade de Luanda.  
 
Aos embaixadores foi apresentado um vídeo do 
funcionamento do aterro e outras infra-estruturas 
criadas para o apoio ao local. Os diplomatas 
visitaram o sistema de compactação e cobertura do 
lixo e deslocaram-se ao local onde é feita a drenagem 
de líquidos perco lados e gases.  
 
O aterro sanitário, construí do com o objectivo de 
resolver a situação do lixo na capital angolana, tem 
um limite de 110 mil metros quadrados de terra, 
quatro mil eucaliptos plantados para proteger e 
aromatizar o ambiente e possui uma garantia de 22 
anos de vida útil.  
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A província de Luanda produz duas mil e 500 
toneladas de resíduos sólidos por dia, que são 
encaminhados para o aterro sanitário, depois de 
passarem pelas estações de transferência. No local os 
resíduos urbanos e similares (não inertes e não peri-
gosos) são nivelados, espalhados, compactados e 
cobertos com terra.  
 
O projecto de construção do aterr6 foi concebido 
atendendo critérios técnicos, de forma a optimizar o 
uso da área e respeitando a topografia da região. 
Com uma altura média de corte de sete metros, o 
aterro foi encaixado dentro de um terreno par-
cialmente escavado, executado em taludes com 
inclinação.  
 
O aterro é um sistema de apoio do sistema de 
limpeza da Elisal gerido pela Empresa italo-brasileira 
Gestão e Exploração de Aterros Sanitários (SEAS).  
 
A Elisal tem como objectivo social a prestação de 
serviços públicos de limpeza, manutenção e 
expansão da rede de esgotos das áreas urbanas da 
província de Luanda, podendo para tal contratar 
terceiras empresas.  
 
A empresa foi criada em 1991 como uma Unidade 
Económica Estatal. A sua missão era cuidar 
fundamentalmente da recolha de lixo, da limpeza da 
cidade de Luanda, do saneamento urbano da cidade, 
do tratamento, eliminação e reciclagem do lixo, da 
produção de adubos e fertilizantes.  

 
 

08.5.2 Enaltecido empenho do 
Governo na reconstrução de 
unidades sanitárias  
Jornal de Angola 31 De Maio de 2008  

O director provincial da Saúde no Cunene, Eduardo 
Haiumba, enalteceu quarta-feira, em Ondjiva, o em-
penho do Governo na construção e reabilitação de 
unidades sanitárias, visando o aumento da capacidade 
da assistência médica e medicamentosa à população.  
 
Eduardo Haiumba, que falava durante o acto de 
encerramento do 6° Conselho Consultivo Alargado 
do sector da Saúde, fez saber que, para além das 
infra-estruturas, o Governo está apostado na 
cobertura dos serviços de saúde nas áreas rurais.  
 
O aumento de quadros, as acções formativas, bem 
como a aquisição de equipamentos e meios de trans-
porte dos pacientes, são outros feitos do Governo.  
 
Sublinhou que este ano estão em curso cinco obras 
de novos postos de saúde, que estão a ser construí-
dos em zonas do interior da província, com 
capacidade de 10 camas cada, no sentido de se 
diminuir as distâncias percorridas pelos cidadãos à 

procura destes serviços noutros locais. Com a 
conclusão destes projectos, referiu, será possível ó 
incremento da capacidade de assistência sanitária à 
população.  
 
Salientou, por outro lado, que consta também para o 
presente ano a construção de três residências para 
enfermeiros, bem como o seu apetrecho, com vista a 
dar melhores condições de habitabilidade e trabalho 
aos profissionais de saúde.  
 
Durante o encontro, os membros analisaram o 
sistema epidemiológico da província, a planificação e 
organização das actividades de revitalização dos 
serviços básicos de saúde, funcionamento da cadeia 
de frio, situação do VIH/Sida, saúde reprodutiva, 
estado físico actual das unidades sanitárias e das 
escolas técnicas de saúde.  
 
O encontro, decorrido nos dias 27 e 28 do mês 
passado, contou com a participação dos membros da 
direcção provincial, responsáveis dos hospitais 
municipais, administradores e chefes de secção 
comunais da Saúde, bem como representantes da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).  
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JUNHO 2008 
 
08.6.1 Na Samba moradores 
danificam conduta de água para 
facturar 
Agora 21 de Junho de 2008 

Uma pequena ronda que o AGORA efectuou mostra 
como, nalguns bairros de Luanda, a falta de água 
potável não é culpa da Empresa Provincial de Água 
de Luanda (Epal), mas dos próprios moradores. 
  
Ao longo da canalização na rua adjacente à estrada da 
Samba, os moradores perfuram a conduta e 
constroem tanques nos quintais, evitando, desta 
forma, que a água chegue a nível satisfatório a todos 
os moradores da referida zona. O percurso da 
conduta inclui o bairro Rocha Pinto, onde a água é 
uma miragem.  
 
Técnicos da Epal com auxílio dos agentes da Polícia, 
em resposta a várias denúncias, constataram há 
algum tempo que os populares servem-se de 
picaretas e martelos de grande porte para perfurar a 
conduta. Depois disso, constroem tanques para a 
venda de água a camiões-cisterna. 
  
Em função disso, os técnicos da Epal destruíram 
vários tanques e taparam os gigantescos furos que os 
moradores fizeram pela calada da noite e à 
velocidade da luz na conduta. Ao que parece, a 
medida parece não ter surtido qualquer efeito.  
 
O lugar de um tanque demolido está um outro 
completamente reconstruído e disfarçado, parecendo 
tratar-se de uma casota, de modo a estar longe dos 
olhos dos fiscais.  
 
Eduardo (nome fictício), que mora nos arredores, 
contou a este semanário que "às primeiras horas da 
manhã, os camiões-cisterna abastecem-se de água 
para, em seguida, ser vendida em bairros como o 
vizinho Rocha Pinto, Golfe, Morro Bento, Gamek 
ou Benfica". As águas espalhadas pelo asfalto 
indicam por si só como os populares desperdiçam o 
precioso líquido.  
 
A fonte diz que alguns infractores persistem em 
construir tanques e outros reservatórios graças à 
cobertura dos fiscais que o fazem em troca de dois 
ou três mil kwanzas. 
  
Enquanto isso, continua a viver-se a triste sina 
continua a viver-se do balde de água na cabeça e a 
venda de água em bidons no Morro da Luz e outros 
bairros periféricos da capital.  
 
A escassos metros de uma das portas de acesso à 
casa de "descanso" do PR, há uma vala de drenagem 
com tubagens e mangueiras de baixo custo 

transformada em lavandaria. Ali, jovens e senhoras, 
sobretudo dos arredores, fazem a lavagem de roupas 
e de viaturas diariamente. Por um bidon de 25 litros 
as lavadeiras pagam 10 kwanzas. 
  
Para dona Santa, senhora que muitas vezes se desloca 
até a famosa vala para lavar a roupa, o lugar facilita 
bastante pela forma como a água corre. "Aqui a água 
corre em boas condições. Aliás, embora paguemos o 
consumo por recipiente não deixa de ser vantajoso 
porque a água não chega a casa nas perfeitas 
conduções", adiantou, acusando que "muitas casas 
foram construidas por cima das canalizações".  
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JULHO 2008 
 
08.7.1 Fornecimento de energia e 
água assegurado em todos os 
municípios 
Jornal de Angola 3 De Julho de 2008 

O director provincial das Obras Públicas, João 
Marques, revelou que foram reabilitadas as estações 
de captação e tratamento de água em todos os nove 
municípios da província, bem como a instalação de 
geradores para o fornecimento de energia eléctrica.  
 
Para a cidade do Kuito, disse, foi aprovado pelo 
Conselho de Ministros a alocação de verbas para a 
construção de uma nova conduta de transportação 
de água.  
 
Com uma população estimada em dois milhões de 
habitantes, distribuídos numa superfície de setenta 
mil e 314quilómetros quadrados, a província do Bié 
tem como capital a cidade do Kuito. Fazem parte da 
província do Bié os municípios do Kuito, Andulo, 
Nhãrea, Kuemba, Kunhinga, Katabola, Camacupa, 
Chinguar e Chitembo.  
 
A sua população é maioritariamente camponesa, 
sendo os produtos mais cultivados o milho, feijão, 
café, hortícolas diversas, arroz, citrinos, batata rena e 
doce, trigo e massambala. 
  
O Bié, que tem como governador provincial o 
engenheiro agrónomo José Amaro Tati, faz fronteira 
a Norte com as províncias de Malange e do Kwanza-
Sul, a Leste com o Moxico, a Oeste com a província 
do Huambo e a Sul com o Kuando-Kubango e a 
província da Huíla. As línguas mais faladas, para além 
do português, são o Umbundo, Cokwe, Nganguela, 
Luimbi e Songo. 
  
Foi na cidade mártir do Kuito onde o Presidente da 
República, José Eduardo dos Santos, procedeu, em 
2002, ao lançamento oficial do programa de 
reconstrução nacional. Desde então, o país foi 
transformado num verdadeiro canteiro de obras.  
 
08.7.2 Caminhos-de-ferro de 
Luanda transportam mais de um 
milhão 
Jornal de Angola 3 De Julho de 2008 

Um milhões 277 mil 206 passageiros foram 
transportados pelos Caminhos-de-Ferro de Luanda 
(CFL), de Janeiro a Maio do ano em curso.  
 
Em declarações à imprensa, o chefe de departamento 
das operações dos CFL, Aurélio Russo, referiu que 
deste número, 99 mil 176 foram transportados pelo 
comboio expresso.  

 
Aurélio Russo disse que, neste momento, o comboio 
normal, com 12 carruagens, faz quatro viagens de 
segunda a sexta-feira e duas aos sábados, enquanto o 
expresso faz apenas duas por semana. O bilhete de 
passagem custa de 30 á 200 Kwanzas.  
 
De acordo com o responsável, devido ao reforço do 
patrulhamento da Polícia Nacional os actos de 
vandalismo dentro do comboio baixaram 
consideravelmente.  
 
Os Caminhos-de-Ferro de Luanda construíram 
quatro estações ao longo da linha Musseques Viana.  
 
08.7.3 Projecto “Água para todos” 
chega ao município da Humpata 
Jornal de Angola 5 De Julho de 2008 

Mais de 92 mil pessoas, residentes no município da 
Humpata, província da Huíla, vão beneficiar, ainda 
esse mês, do programa do Governo "Agua para 
todos", segundo o director local de Energia e Aguas, 
Abel João da Costa.  
 
O referido programa, orçado em sete milhões de 
dólares americanos, será aplicado nas comunas da 
Palanca, Neves, Caholo e Bata-Bata, em benéfico de 
92 mil e 956 habitantes.  
 
Abel da Costa fez saber que o projecto, a ser 
financiado pelo Governo Central, prevê a construção 
de sistemas de captação, tratamento e de distribuição, 
bem como a edificação de sondas equipadas com 
bombas manuais, a nível das quatro localidades. 
  
O mesmo, de acordo com a fonte, visa aumentar a 
oferta à população local, no sentido de se evitar o 
percurso de longas distâncias em busca de água, 
tanto para o consumo, como para o abeberamento 
do gado.  
 
A iniciativa, disse Abel da Costa, visa igualmente 
combater as enfermidades decorrentes do consumo 
de água imprópria, como a cólera e doenças 
diarreicas.  
 
O responsável adiantou que o projecto é extensivo a 
todos os municípios da província, começando por 
aqueles cuja carência de água é mais acentuada, sem 
contudo enumerá-los.  
 
Actualmente, estão em curso, na Humpata, obras de 
reabilitação e ampliação da rede de distribuição de 
água, na sede municipal, avaliadas em 46 milhões de 
dólares, que vão beneficiar 20 mil pessoas.  
 
O município da Humpata, essencialmente agro-
pecuário, situa-se a 22quilómetros a Sul do Lubango 
e possui uma superfície de mil 261quilómetros 
quadrados.  
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08.7.4 Kuando-Kubango reforça 
fornecimento de água potável e 
energia eléctrica 
Jornal de Angola 10 De Julho de 2008 

O Gabinete Técnico de Gestão de Projectos do 
Programa de Investimentos Públicos (PIP) da 
província do Kuando-Kubango procedeu, re-
centemente, à consignação de projectos sociais que 
visam aumentar os níveis de distribuição e forneci-
mento de água potável e energia eléctrica à cidade de 
Menongue.  
 
O director da Energia e Aguas, Filipe Sabino, disse 
que, na semana passada, o referido gabinete, 
coordenado por Pedro Luís da Fonseca, vice-
ministro do Planeamento, procedeu a consignação de 
projectos sociais; em que os sectores de Energia e 
Aguas foram visados, no que concerne ao aumento 
de destruição e fornecimento destes serviços, em 
Menongue, numa primeira fase.  
 
Ainda na primeira fase, numa altura em que a 
consignação marca o seu arranque, Filipe Sabino 
informou que o proj ecto abrange igualmente os 
municípios do Kuchi e do Kuito Kuanavale, sendo a 
segunda fase, sem data avançada, direccionada para 
os municípios do Nankova e Rivungo.  
 
As intervenções, explicou a fonte, vão consistir no 
aumento da capacidade de produção, com a 
instalação, a par dos geradores já existentes em cada 
município, de mais um, para dobrar-se assim a 
capacidade de fornecimento de energia eléctrica. Para 
os municípios do Kuchi e Kuito Kuanavale, os 
grupos geradores serão de 200 KVA cada.  
 
Menongue, sede capital do Kuando-Kubango, terá 
mais dois grupos de 1.000 KVA, a par de dois já 
existentes, cada com 500 KVA. Em Menongue, a 
intervenção vai abarcar a recuperação da rede de 
média tensão, a recuperação de sete antigos Postos 
de Transformação (PT), instalados na cidade e 
bairros periféricos, com vista a repor o nível de 
cobertura de fornecimento, sobretudo na zona 
suburbana.  
 
"Tão logo seja efectivada a implementação dos 
projectos, o cenário vai melhorar, porque neste mo-
mento está-se aquém dos níveis de consumo de 
energia assim como de água potável, apesar do 
sistema de água estar operacional".  
 
Ainda no capítulo da água para os habitantes da 
cidade de Menongue, as obras de recuperação do 
sistema de distribuição continuam, com as ligações 
domiciliárias, e na energia regista-se, sempre em 
referência a projectos antigos, mais de duzentas 
residências electrificadas, pata além da iluminação 
pública.  

 
Uma vez que a procura supera ainda as capacidades 
actuais nas áreas de fornecimento de energia e 
distribuição de água potável, urge a necessidade do 
aumento dos serviços, no sentido de se alargar o nú-
mero de beneficiários.  
 
A população de Menongue anteriormente percorria 
longas distâncias à procura de água no Rio Kwebe, 
que divide a cidade. Hoje buscam-na, com qualidade, 
a partir de torneiras e chafarizes, graça ao projecto 
do Governo.  
 
08.7.5 Diagnosticado perfil 
sanitário da província do Uíje 
Jornal de Angola 11 De Julho de 2008 

O representante da Organização Mundial da Saúde 
em Angola, Diosdado Vicente Nsue-Milang, desde 
quarta-feira em visita de trabalho na província, 
visitou, nesta cidade, diversas infra-estruturas 
sanitárias que prestam serviço na sede capital da 
província.  
 
Diosdado Vicente, que antes se -encontrou com o 
governador em exercício, Miguel Cutoca visitou o 
Hospital Central, Instituto Médio de Saúde e o 
Centro Materno, Infantil.  
 
Acompanhado de técnicos da organização e do 
director local da Saúde, Kiala Godi, o representante 
da OMS manteve encontros separados com 
membros do Conselho da Direcção Provincial da 
Saúde, com parceiros do sector e com os 
administradores municipais.  
 
O responsável da OMS cumpre, na província do Uíje 
uma visita de trabalho de três dias à província, onde 
está -avaliar o perfil sanitário e epidemiológico da 
região das várias unidades Instaladas na região Norte 
do país.  
 
08.7.6 População aplaude 
reabilitação de vias da periferia 
do Huambo 
Jornal de Angola 18 De Julho de 2008 

Os esforços do Governo angolano tendentes à 
reabilitação das ruas periféricas do Huambo foram 
enaltecidos recentemente pelos cidadãos residentes 
na urbe.  
 
Os trabalhos de reabilitação das ruas dos bairros 
periféricos da cidade do Huambo estão a ser 
executados pela Casa Militar, afecta à Presidência da 
República, que já melhorou cerca de 40 quilómetros 
da rede viária, desde o ano passado.  
 
Em declarações à Angop, o director de obras da Casa 
Militar no Huambo, Mauro Fernandes, revelou que a 
instituição tem capacidade de asfaltar em média um 
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quilómetro por dia e prevê terminar com as obras do 
bairro Benfica em Setembro próximo. 
  
Para o abastecimento em asfalto, instalou-se uma 
central asfáltica com capacidade de produzir mais de 
mil toneladas de inertes por dia e a execução da obra 
abriu emprego para mais de 130 angolanos.  
 
O soba do bairro das Cacilhas, Israel Mandavela, 
mostrou-se satisfeito com o trabalho que está a ser 
executado na sua área e assegurou que todos que 
tentarem vandalizar o trabalho responderão 
judicialmente.  
 
 Para a cidadã Lurdes Salgueiro de Melo, residente no 
bairro de São Pedro, a reabilitação das ruas vai 
contribuir no desaparecimento de doenças causadas 
pela poeira e deve haver unidade na preservação das 
mesmas por parte dos beneficiários.  
 
"A Brigada de Construção de Obras Militares chegou 
em boa altura, porque os bairros periféricos e 
algumas artérias da cidade do Huambo melhoraram 
significativamente, o que está a mudar a imagem e a 
dignificar a urbe", sublinhou.  
 
O administrador adjunto do município do Huambo, 
Armando Kapunda, assegurou que a intervenção vai 
melhorar a vida de pelo menos 977 mil e 227 
habitantes das seis com unas que compõem a cidade.  
 
Neste momento, a Brigada de Construção de Obras 
Militares está a trabalhar na reabilitação das ruas dos 
bairros das Cacilhas, São Pedro, Rua do Comércio, S. 
João, Benfica e já melhorou o Kapango e alguma 
parte da Cidade Alta. O trabalho teve início em 
Fevereiro de 2007.  
 
Sinalização da cidade 
Cerca de 28 milhões de Kwanzas serão investidos na 
primeira fase do projecto de sinalização da cidade do 
Huambo.  
De acordo com um documento, o orçamento foi 
aprovado terça-feira, na 2a sessão extraordinária do 
Governo.  
 
Segundo o documento, o projecto será 
implementado entre Julho do ano em curso a Abril 
de 2009 e consiste na colocação de sinais verticais 
nas zonas de maior movimento, bem como nas vias 
onde estes não existem.  
 
Realizada no salão nobre do palácio, sob orientação 
do governador da província, António Paulo 
Kassoma, a reunião aprovou ainda a proposta de 
construção de pavimentos e lancis na cidade do 
Huambo.  
 
Os membros do governo recomendaram à direcção 
provincial das Obras Públicas e do Ordenamento do 
Território, Urbanismo e Ambiente a fazer o 
acompanhamento do crescimento da cidade, dentro 

das normas e padrões recomendados.  
 
Por outro lado, na sessão do governo, ficou ainda 
recomendado que a direcção provincial do 
Urbanismo e Ambiente exija sempre o estudo de 
impacto ambiental dos projectos a serem apresenta-
dos à sua instituição.  
 
Nos últimos dias, a população do Huambo verifica 
com agrado o desenvolvimento social e económico 
da região.  
Aumentam as infra-estruturas sanitárias, escolares, 
comerciais e melhoram-se as vias de acesso, assim 
como os jardins e parques das cidades municipais.  
 
O Governo, no âmbito do programa de gestão 
ambiental Eco Huambo, financia projectos de 
limpeza nas ruas e interiores de prédios, acções que 
estão a devolver o nome de Cidade e Vida à região 
do Huambo.  
 
08.7.9 Saneamento caótica e 
ilegalidade na ocupação de 
terrenos 
Novo Jornal 20 De Julho de 2008 

O município do Kilamba Kiaxi já se vem debatendo 
com problemas agudos desde o tempo dos antigos 
administradores. Por ele passaram Job Capapinha, 
Baltazar de Oliveira e Rank Franck. 
  
De tudo quanto já foi feito naquela parcela da 
província de Luanda, pela antiga estrutura 
administrativa, na melhoria dos serviços básicos à 
população, não se vê nada. Ficou somente visível o 
"renovado" Parque Infantil Augusto Ngangula, 
localizado na rua Machado Saldanha.  
 
Uma estrutura que os moradores questionam. "Isso 
poderia ser um ganho para a diversão dos nossos 
filhos, mas a prioridade é a saúde deles", alegam.  
 
O espelho que a maior parte das ruas apresenta "é 
assombroso" admite o administrador local, José 
Correia.  
A situação foi confirmada pela reportagem do NJ, no 
âmbito de um trabalho que tem sido publicado sobre 
a nova dinâmica que as administrações municipais 
procuram desenvolver no sentido de melhorar a 
prestação dos serviços básicos aos moradores dos 
municípios de Luanda.  
 
Na conhecida rua da Epal, o sistema de saneamento, 
quase desaparecido, obriga os moradores a conviver 
com águas residuais mal cheirosas em frente à 
entrada das suas casas, resultado do lixo acumulado 
em quase toda a extensão da rua, fechando, 
consequentemente, as vias de escoamento.  
 
Já na rua da Balatagem (que liga a entrada ao bairro 
do Golf, ao mercado dos Correios e outros acessos) 
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há uma situação mais complicada ainda: Em sete 
anos, a rua tornou-se intransitável para os automo-
bilistas que querem locomover-se entre o bairro 
Neves Bendinha e o mercado dos Correios, usando, 
desta feita, uma única via que, geralmente, se 
apresenta engarrafada, para além do asfalto que já 
não existe.  
 
Abordados pela nossa reportagem, os moradores 
manifestaram-se agastados com a situação uma vez 
que têm que percorrer toda a rua, numa extensão de 
quase dois mil metros, para apanharem um táxi. Em 
situações de óbito, como nos contou uma residente 
já de meia-idade, os familiares do falecido são 
obrigados a deslocar a urna até à estrada onde se 
concentram as viaturas para o cortejo fúnebre.  
 
A rua acumulou uma quantidade de entulho e lixo 
numa altura de quase dois metros, superando o nível 
das residências. Sem contentores, esta artéria é, ao 
mesmo tempo, um depósito de resíduos, o que põe 
em causa a saúde dos moradores.  
 
A situação é semelhante no bairro Malangino, fruto 
das últimas chuvas que se abateram sobre a capital e 
de uma série de problemas que foram acumulados ao 
longo de sete anos.  
 
No bairro Neves Bendinha, o que chama a atenção 
são as ruas intransitáveis. Algumas delas fazem 
travessia ao longo da rua Machado Saldanha e estão 
num estado que carece de uma atenção cuidada. 
Marecos e Pisca espelham o estado em que a maior 
parte das ruas do Neves Bendinha se encontram. É 
só águas paradas e buracos.  
 
A parte de trás do Cemitério da Sant'Ana, ao longo 
da extensão das "sete ruas", é outra realidade que a 
administração aponta como tendo necessidade de 
intervenção: Outro alvo de preocupações é a 
ocupação ilegal de terrenos que se vem registando 
nas zonas do Camama 1 e Camama 2. 
 
Os terrenos são ilegalmente ocupados, 
principalmente em áreas onde estão projectadas as 
obras sobre a égide do Gabinete de Obras Especiais 
(GOE). Pessoas provenientes de vários lugares 
ocupam espaços, constroem casinhas de chapa e 
fazem a demarcação de terrenos, apossando-se deles.  
 
Sem qualquer documentação que confirme a 
propriedade, alguns dos detentores clandestinos de 
terrenos vendem-nos a terceiros a um preço que 
chega a atingir os sete mil dólares. Há meia dúzia de 
anos, na mesma zona, já foram "despachados" a um 
preço que rondava os 300 dólares americanos.  
 
As zonas mais invadidas são as que circundam o 
Instituto de Ciências Policiais, as obras da Escola 
Nacional de Artes, das novas instalações da TPA e 
do pólo habitacional para a juventude.  
 

08.7.10 Administração 
determinada a inverter a situação 
Novo Jornal 20 De Julho de 2008 

Apesar de o administrador municipal reconhecer que 
a realidade não é boa, José Correia garantiu à repor-
tagem do NJ que as acções de beneficiação já 
começaram. Convidando a nossa equipa de 
reportagem a visitar os locais onde estão a ser efec-
tuadas operações de reabilitação, aquele governante 
garantiu que todas as ruas na extensão do Bairro 
Neves Bendinha beneficiarão de um trabalho de 
fundo que vai resumir-se no melhoramento do 
sistema de saneamento e na terraplanagem das vias 
para facilitar também o fluxo de viaturas que têm na 
rua Machado Saldanha uma das alternativas de 
escoamento.  
 
"Estamos em presença de águas que surgiram nas 
últimas chuvas e de um sistema de esgotos que dei-
xou de funcionar. Significa que será feita, de 
imediato, uma intervenção de fundo, não serão 
paliativos", esclarece.  
Quanto à zona do Golf I, o administrador municipal 
do Kilamba Kiaxi, José Correia, garantiu que, num 
curto espaço de tempo, as ruas serão desobstruídas e, 
para tal, as máquinas já estão há mais de duas se-
manas nos locais visados.  
 
As obras de intervenção incluem operações na vala, 
cujo caudal está entre o Kassequel do Buraco e o 
bairro Neves Bendinha. A movimentação de resíduos 
sólidos antecede a intervenção para a melhoria (ias 
condições do saneamento básico.  
 
Só de recolha de resíduos sólidos, quase 2 mil metros 
cúbicos já foram retirados na rua da Balatagem.  
As intervenções nos prédios do Golf 2 estão numa 
fase de prospecção e execução de trabalhos de 
carácter técnico, como a observação das linhas 
técnicas, drenagem das águas residuais, limpeza dos 
colectores, reparação e reimplantação da energia, 
água e telefones. 
  
Está garantida a implantação de um empreiteiro que, 
nos próximos dias, arranca com as obras na comuna 
do Neves Bendinha, prevendo-se, segundo o 
governante, que em 90 dias seja concluída essa fase 
dos trabalhos para se poder passar à seguinte.  
 
No que se refere à ocupação de terrenos, José 
Correia disse tratar-se de um fenómeno bastante 
complicado porque, apesar de alertadas sobre a 
proibição, as pessoas fazem, de modo tímido, a 
marcação de terrenos em zonas proibidas. É uma 
área que ronda os 30 mil hectares.  
 
O administrador aponta algumas pessoas que se 
apresentam fardadas, com uniforme da Policia 
Nacional e das Forças Armadas Angolanas, alegando 
a propriedade do terreno, outros invocam a 
hereditariedade.  
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"A situação vai tomando proporções de uma área 
para outra e, com efeito, sentiu-se a necessidade de 
regularizar a situação", sublinhou o administrador.  
 
José Correia admitiu que esta ocupação em massa é, 
muitas vezes, feita em menos de dois dias, na calada 
da noite. Já se falava em mais de duas centenas de 
ocupantes. Para estancar a situação, a administração 
efectuou recentemente uma operação de demolição 
das casas de chapa erguidas em terrenos proibidos.  
 
Quanto às pessoas que ocuparam terrenos 
legalmente estão a ter um tratamento diferente. A 
maior parte está identificada e outra já foi in-
demnizada.  
 
Muito recentemente, efectivos das Forças Armadas 
destacados para aquela área para efectuarem serviços 
de controlo das obras das novas instalações da TPA, 
tiveram confrontos com um outro grupo de militares 
que teimava em ocupar um, terreno ao qual dariam o 
nome de Bairro Militar. Neste confronto, que 
aconteceu à noite, os militares em serviço de 
vigilância tiveram que recorrer às armas de fogo para 
afastar os invasores.  
 
Até hoje não se sabe ao certo em que números eram 
e a sua proveniência. Tudo o que se sabe, é que já 
não estão no local e a situação está sob o controlo 
das autoridades locais.  
 
08.7.11 Água para todos só no 
ano 2009 
Agora 26 De Julho de 2008 

Luanda deverá ter mais água, a partir de 31 de 
Dezembro próximo. Os actuais níveis de produção e 
adulação de água a partir das estações de captação e 
tratamento de Kifangondo e Kikuxi deverão ser 
substancialmente aumentados, como resultado de um 
profundo trabalho nas áreas de metalo-mecânica, 
energia eléctrica, engenharia e construção civil. 
 
Dois projectos, financiados respectivamente pelo 
Banco Mundial e pelo Governo brasileiro, estão em 
execução, com o objectivo de a partir do ano 2005 
Luanda ter definitivamente resolvido o problema de 
produção e transporte de água bruta e tratada para 
consumo humano, industrial e agro-pecuário. Os 
valores mobilizados para a empreitada não nos foram 
fornecidos porque "poderão ter aproveitamento polí-
tico", segundo soubemos de fonte oficiosa.  
 
O projecto financiado pelo Banco Mundial, segundo 
o director técnico da Empresa Provincial de Águas 
de Luanda, Luvumbu Vita, será executado em quatro 
fases. A primeira denominada imediata, está em 
curso e deverá ser concluída até 31 de Dezembro 
deste ano. 
 

 A empresa Belga TSE desenvolve, em Kifangondo, 
trabalhos de reabilitação do sistema de bombagem e 
da sub-stação eléctrica, enquanto o consórcio 
formado pelas empresas Degremont, da França, 
SETAL, de Portugal, e a angolana SSM está a tratar 
do sistema de cantadores. É também esta última 
entidade quem está encarregue da reabilitação da 
estação de tratamento do Kikuxi. O projecto em 
execução prevê, igualmente, a substituição de um 
troço da conduta Kikuxi-Viana, por aí se registarem 
muitas fugas.  
 
O que a EP AL busca com a execução da fase 
primeira do projecto é aumentar a fiabilidade da sub-
stação eléctrica e melhorar as performances de 
funcionamento das bombas e do restante 
equipamento metalo-mecânico, o que aumentará a 
produção e qualidade da água destinada a Luanda e 
Viana.  
 
Espera-se, com a execução da fase imediata que, a 
partir de Kifangondo, a capital passe a receber 
diariamente 58 mil metros cúbicos de água bruta, 
através do sistema 1 e 138 mil metros cúbicos de 
água tratada através do sistema 2. Neste momento 
recebe diariamente do sistema 1 entre 40 a 50 mil 
metros cúbicos e 80-100 mil metros cúbicos do 
sistema 2.  
 
A segunda fase da execução deste projecto está 
subdividida em 3 períodos. A empresa norte-
americana Loius Beger está obrigada a apresentar, até 
31 de Dezembro próximo, o projecto. Este visará a 
reabilitação da estação do Marçal e da conduta de 
900milímetros do Candelabro até aquela estação.  
 
Do mesmo modo, deverão ser reabilitados os centros 
de distribuição e reservatório do Cazenga, Mulemba, 
Maianga e Marçal, a rede das zonas consideradas 
críticas, a construção de uma nova conduta que ligará 
o centro de distribuição do Palanca, presentemente 
em reabilitação, ao do Cazenga e ainda a extensão da 
rede primária das zonas periféricas.  
 
A primeira fase de execução do projecto prevê a 
instalação de cerca de 600 fontenários em diferentes 
zonas suburbanas. A decisão final a respeito do 
número de fontenários a instalar só será tomada 
depois de consultadas as administrações locais do 
poder do Estado.  
 
Depois, ainda de acordo com o engenheiro 
Luvumbu Vita, a Estação de Tratamento de Água do 
Kikuxi vai ser reabilitada bem como as ligações 
domiciliar. De igual modo estender-se-á a rede de 
distribuição primária (grandes condutas).  
 
A fase final deste mega-projecto prevê a construção 
de uma nova estação de tratamento no Kikuxi, 
apenas no próximo milénio. Dimensão deste 
projecto será determinada de acordo com o 
crescimento populacional e do parque industrial de 
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Luanda e Viana nos anos vindouros.  
 
08.7.12 Governadora entrega 
meios de limpeza a vendedoras 
do mercado do Kicolo 
Jornal de Angola 29 De Julho de 2008 

A governadora provincial de Luanda, Francisca do 
Espírito Santo, procedeu ontem à entrega à ad-
ministração do mercado do Kicolo, em Cacuaco, de 
um kit de material de limpeza.  
 
Constam do kit duas dumper (pequenos tractores 
para limpeza), setenta carros de mão, 120 pás ma-
nuais e centenas de sacos de lixo.  
 
A entrega dos meios enquadra-se nas celebrações do 
31 de Julho Dia da Mulher Africana. Segundo 
Francisca do Espírito Santo, o governo provincial 
está a trabalhar com vários grupos de mulheres or-
ganizadas, com vista a promover o desenvolvimento 
e ajudar na promoção do combate à pobreza.  
 
"Por esta razão, viemos também ajudar as mulheres 
vendedoras deste mercado a se organizarem e a 
melhorarem os níveis de limpeza e de higiene", disse.  
 
A governadora garantiu que o governo provincial 
está a envidar esforços para resolver a questão da 
falta de água na zona. "O trabalho para a solução do 
programa da água está em curso", disse.  
 
Segundo Francisca do Espírito Santo, o 
administrador municipal garantiu que em menos de 
um mês o problema estará superado. Numa primeira 
fase, referiu, não será ainda instalada água canalizada, 
mas sim vários chafarizes", adiantou.  
 
O soba da comuna de Kicolo, António Pedro, 
afirmou ao Jornal de Angola que a visita feita pela 
governadora foi importante.  
Construção de escola 
Entretanto uma escola com quatro salas de aula vai 
ser construída nas imediações do mercado do Kicolo, 
município de Cacuaco, até Dezembro do ano em 
curso.  
 
O lançamento da primeira pedra foi feito ontem, no 
local, pela governadora de Luanda, Francisca do 
Espírito Santo.  
Durante a cerimónia, a governadora procedeu à 
entrega de material de alfabetização, composto por 
um manual, livros, cadernos e esferográficas. 
Francisca do Espírito Santo exortou os vendedores 
do referido mercado a estudarem nos tempos livres 
na escola de alfabetização que já existe na zona.  
 
"São apenas duas ou três horas de aulas por dia. 
Todos os vendedores que pretendem aprender a ler e 
a escrever podem estudar na única escola que existe 
nas imediações do meado, controlada pela 

administração comunal", disse Francisca do Espírito 
Santo, adiantando que o número de salas aumentará 
dentro de seis meses, após a conclusão das obras da 
nova escola.  
 
A governadora disse que na próxima terça-feira 
haverá uma reunião com as coordenadoras dos 
mercados de Luanda para avaliar o programa de 
trabalho em curso nos mercados.  
 
Taxa diária baixa para Kz 50 
Os mais de cinco mil vendedores do mercado do 
Kicolo, no município de Cacuaco, passam a partir de 
hoje a pagar uma taxa diária de cinquenta Kwanzas 
ou invés de 150 Kwanzas, que até ontem eram 
obrigados a dar.  
 
A orientação foi dada ontem pela governadora 
provincial, Francisca do Espírito Santo. "O governo 
da província não está à espera que o negócio de 
subsistência da população seja prejudicado devido à 
taxa que é praticada", defendeu a governadora.  
 
A venda informal nos mercados não é uma 
actividade da qual o Governo fica à espera de 
grandes receitas ou rendimentos. "O que nós 
queremos é que a população possa efectivamente 
criar condições para ter uma sobrevivência e subsis-
tência aceitável", esclareceu.  
 
Questionada sobre as taxas nos outros mercados, a 
governadora disse apenas "cada mercado tem uma 
realidade específica".  
 
Francisca do Espírito Santo exortou os vendedores 
ambulantes a regularizarem a situação, tratando o seu 
respectivo cartão de ambulante, que permite que 
exerçam a actividade comercial sem cons-
trangimentos.  
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AGOSTO 2008 
8.1 Banco Mundial reforça ao 
sector de água  
Jornal de Angola 5 De Agosto de 2008 

O Conselho de Administração de Directores 
Executivos do Banco Mundial aprovou, em Was-
hington, um crédito de 57 milhões de dólares, da 
Associação Internacional para o Desenvolvimento 
(IDA), que servirá para a implantação do projecto de 
desenvolvimento institucional do sector de águas em 
Angola.  
 
O projecto, cujo valor total é de 113,2 milhões de 
dólares, será implementado por um período de sete 
anos (2009 a 20 15).  
 
De acordo com uma nota de imprensa do Banco 
Mundial, actualmente, o sector de águas em Angola 
está a passar por um período de mudanças e 
investimentos avultados, o que representa tanto uma 
necessidade como uma oportunidade para o seu 
desenvolvimento.  
 
A rede de hidrologia está a ser reabilitada e uma nova 
instituição foi proposta para apoiar a gestão da bacia 
do rio de forma orientada.  
 
O estabelecimento de empresas públicas para gerir o 
abastecimento de água e o saneamento básico estão 
também em curso em várias cidades do país.  
 
Neste âmbito, a aprovação do projecto de 
desenvolvimento institucional do sector de águas irá 
contribuir para os esforços do Governo angolano 
para melhorar o fornecimento de água para todos.  
 
O objectivo principal deste projecto é de reforçar a 
capacidade institucional e a eficiência das agências do 
sector de águas, bem como melhorar o acesso e a 
fiabilidade da provisão dos serviços de água. O 
projecto foi designado para providenciar apoio 
crucial ao desenvolvimento ao sector por parte do 
Governo angolano.  
 
O projecto tem quatro componentes considerados 
chave para a sustentabilidade dos investimentos 
financeiros efectuados pelos vários parceiros do 
Governo, incluindo os fundos do projecto multi-
sectorial de emergência e reabilitação, também 
financiado pela IDA.  
 
Outro componente é o desenvolvimento das 
instituições no sub-sector de abastecimento de água, 
gestão dos recursos hídricos, reabilitação dos 
sistemas de abastecimento de água e 
desenvolvimento da capacidade e gestão de 
mudanças.  
 

Contempla, igualmente, a contribuição para o 
abastecimento de água a nove cidades, nomeadamen-
te Malange, Kuito, Ndalatando, Uíje, Huambo, 
Luena, Menongue, Lubango e Mbanza Congo.  
 
As políticas do Governo terão também assistência, 
durante a sua implementação, na utilização de custos 
do sector privado, bem como a recuperação de 
custos no fornecimento de água, o funcionamento e 
a reabilitação das redes de abastecimento existentes, 
que irão complementar os investimentos na sua 
produção e tratamento.  
 
Segundo o gestor do projecto, Luís Tavares, este 
crédito irá não só melhorar o abastecimento de água 
à população, mas também contribuir para o 
abastecimento de água potável a 72 mil agregados.  
 
08.8.2 Projecto “água para todos” 
chega a comuna do Balombo 
Jornal de Angola 5 De Agosto de 2008 

O projecto "Água para todos", gizado pelo Governo 
Central, já se faz sentir nas comunas do município do 
Balombo, província de Benguela.  
 
Em declarações ontem, à imprensa, os sobas das 
comunas de Maka Mombolo e do Chindumbu, 
Ferreira Mopelo e Nogueira Sandele, 
respectivamente, consideram a acção do Governo, 
pois que o referido projecto digna a resolver vários 
problemas da comunidade, com destaque para as 
doenças causadas pelo consumo de água imprópria, 
como diarreias agudas.  
 
Para as autoridades tradicionais daquelas localidades, 
a acção do Governo demonstra o empenho do 
Presidente da República, José Eduardo dos Santos, 
na resolução dos problemas da população.  
 
Os sobas adiantam que, desde o tempo colonial, as 
referidas comunas nunca tiveram água canalizada.  
As comunas de Maka Mombolo e Chindumbu 
contam com uma população estimada em 11 e 30 mil 
habitantes, respectivamente.  
 
8.3 Habitantes da Kilunda já têm 
água potável  
Jornal de Angola 14 De Agosto de 2008 

O bairro da Kilunda, com 3 600 habitantes, sito no 
município da Funda, tem desde ontem água potável, 
com a inauguração de uma subestação de tratamento, 
no âmbito do Programa do Governo Provincial de 
Luanda (GPL) de Melhoria do Saneamento Básico e 
Combate à Cólera.  
 
O vice-governador da província, Bento dos Santos 
Fragoso Soito, disse no acto da inauguração que na 
primeira fase já tinham sido instaladas as centrais de 
captação e tratamento de água nos bairros do Bita, da 
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Barra do Kwanza e da Samba. 
 
Bento Soito afirmou ainda que o programa visa 
responder aos problemas da falta de água que 
afectam as populações afastadas do centro da cidade 
e "contribuir para a melhoria e aumento dos serviços 
sociais básicos".  
O vice-governador sublinhou que "a população do 
bairro Kilunda já não precisa de irão rio buscar água 
para as diversas necessidades, pois hoje tem água 
tratada" e garantiu que "o GPL tem estado a 
construir fontanários no interior dos bairros e 
municípios da cidade de Luanda".  
 
Bento Soito disse que no bairro da Kilunda foram 
instalados três chafarizes, mas a intenção do 
Governo é dar continuidade à montagem de 
chafarizes em todos os bairros.  
 
Anunciou que "o programa de iluminação pública e 
de extensão da rede eléctrica também está previsto 
para esta localidade".  
 
O vice-governador prometeu que o GPL, a Empresa 
de Distribuição de Energia de Luanda (EDEL) e a 
Empresa Nacional de Electricidade (ENE) vão 
alargar o programa de iluminação pública e de 
extensão da rede eléctrica às localidades fronteiriças 
de Luanda.  
 
"Vocês já estão a ver vários Postos de 
Transformação (PT) que têm sido inaugurados pela 
EDEL e pela ENE. Este bem público também vai 
chegar às populações dos arredores de Luanda", 
disse.  
 
O administrador municipal de Cacuaco, Carlos 
Alberto Cavukuila, disse que a sua administração vai 
continuar a trabalhar no abastecimento de água 
potável no fornecimento de energia eléctrica, na re-
paração das vias de acesso, na terraplanagem das ruas 
secundárias e terciárias, na reparação das escolas e 
dos postos e centros de saúde.  
 
De acordo com Carlos Cavukuila, "o programa 
permitiu acabar com os casos de cólera e melhorou o 
saneamento básico no bairro da Kilunda".  
 
"Sabem que durante a epidemia de cólera, a 
localidade da Kilunda foi a mais afectada, mas o 
Governo de Angola empenhou-se e resolveu o 
problema e hoje as comunidades cantam de alegria", 
disse Carlos Cavukuila.  
 
O administrador precisou que procedeu à oferta de 
"uma ambulância ao Centro de Saúde do Cacuaco e, 
para incentivar a classe médica, oferecemos duas 
viaturas a dois médicos".  
 
Acrescentou que vão continuar a executar projectos 
desta natureza com os médicos e outras classes 
profissionais. A povoação de Kilunda está situada a 

Nordeste do município de Cacuaco.  
 
08.8.4 Calussinga ganha sistema 
de abastecimento de água 
Jornal de Angola 14 De Agosto de 2008 

A população da comuna de Calussinga, município do 
Andulo, 205 quilómetros a Norte do Kuito, 
província do Bié, conta, desde o último final de 
semana, com um sistema de captação, tratamento e 
distribuição de água potável.  
 
As obras do sistema de captação, tratamento e 
distribuição de água potável foram executadas pela 
equipa da Direcção Provincial de Aguas, num 
período de um ano, e ficaram orçadas em nove 
milhões de kwanzas.  
 
Na ocasião, a directora provincial da Energia e 
Aguas, Anabela Cai ovo Gunga, frisou que a cons-
trução da rede de distribuição de água enquadra-se 
no programa do Governo angolano que visa fornecer 
o "precioso líquido" à população.  
 
Anabela Caiovo Gunga assegurou que programas do 
género decorrem em várias localidades da província 
do Bié, com vista a oferecer às comunidades 
melhores condições de vida.  
 
Helena Mbundo, administradora adjunta da comuna 
de Calussinga, louvou o esforço do governo da 
província do Bié, acrescentando que a construção da 
nova rede de aquisição de água potável vai reduzir 
algumas doenças provocadas por consumo de água 
imprópria.  
 
08.8.5 Obras de fundo mudam 
rosto do Cazenga 
A Capital 16 De Agosto de 2008 

A grande agitação de homens e máquinas, que se faz 
sentir ao longo das principais vias de acesso do 
município do Cazenga, é sintomático da intervenção 
de fundo que as estradas principais e terciárias ali 
localizadas têm vindo a registar, assim como a 
reabilitação das valas de drenagens, que é, afinal, o 
seu problema bicudo.  
 
Mas, os trabalhos não ficam apenas pelas estradas e 
saneamentos básicos. Para os moradores do mais 
populoso município de Luanda, esta «cirurgia» é 
resumida também na construção de três escolas do 
ensino de base, o mesmo número de centros 
médicos, além de 150 chafarizes que estão em 
funcionamento dos 300 que o programa contempla, 
com referência ainda para as 20 cabinas eléctricas já 
construídas, em beneficio dos munícipes.  
 
Quando se pergunta saber o rosto desta empreitada, 
desta mudança radical que o município vem 
sofrendo, o administrador local, Victor Nataniel 
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Narciso «Tany Narciso», não pestaneja ao apontar o 
«feito» «à capacidade empreendedora do MPLA», de 
que é, aliás, o primeiro secretário naquela 
circunscrição.  
 
«O grande objectivo do nosso partido é melhorar as 
condições de vida do povo angolano» é o que Tany 
Narciso responde a todos os que lhe colocam a 
mesma pergunta, como se estivesse a ajudar o 
partido de que é membro, uma asserção que o 
mesmo descarta por acreditar que a «nada tem a ver 
com as campanhas eleitorais, mas sim com o dever 
do MPLA em resolver o problema do povo».  
 
«Senão o fizermos quem o vai fazer?», questiona o 
administrador municipal num tom de voz alta que 
chega até aos ouvidos de Chikinina Venâncio, de 29 
anos, morador daquele município e coordenador da 
Associação dos Amigos do TalaHady, que se diz 
sentir bastante regozijado com os trabalhos que tem 
acompanhado.  
 
«Apesar de estar a criar alguns embaraços ao 
município, essas obras serão bastante úteis. E mesmo 
antes de terminarem, já começamos a sentir os seus 
benefícios», dado que, nalgumas áreas, contamos 
com energia 24 por dia, fornecimento regular de água 
potável, o que para si é dignificante, na medida que 
vem resgatar a mística de um dos mais emblemáticos 
municípios da capital do país.  
 
O presidente da Liga dos Amigos do Cazenga, 
Fernando Gaspar, tem fé que com as escolas e 
centros médicos que agora dão o ar da sua graça, ha-
verá, de certeza, melhorias de vida dos 
«cazenguistas».  
 
É o mesmo que pensa a anciã Ana Patrocínio, que a 
caminho dos seus 68 anos, não está alheia às 
mudanças substanciais do «seu» Cazenga. «Quando 
tudo terminar, vai ficar bonito como antigamente», 
realçou.  
 
O município do Cazenga, com uma superfície de 
38.6 Km2, tem três comunas, conta com uma 
população estimada em I milhão e 200 mil 
habitantes, é até então o município mais populoso da 
província de Luanda e, quiçá, do país inteiro, mas, o 
que é contraditório, é também, em tem10S de condi-
ções sociais, o mais precário.  
 
Em tempos não muito distantes, como 
consequências das chuvas, aquele município já esteve 
quase a ser declarado como isolado do resto de 
Luanda, devido ao estado lastimável com que fica 
quando São Pedro decide abrir as torneira, mas, ao 
que tudo indica, este período de grande sofrimento 
começa a ficar para trás, para a felicidade daqueles 
que se mantiveram de pedra e cal naquela zona.  
 
 

08.8.6 Mais de 35 mil pessoas vão 
beneficiar de água canalizada 
Jornal de Angola 18 De Agosto de 2008 

 
Mais de 35 mil habitantes do município da Tchicala 
Tcholohanga, na província do Huambo, vão bene-
ficiar, até finais de Setembro do ano em curso, de 
água canalizada, facto que já não se verificava há 21 
anos.  
 
O facto foi anunciado pelo administrador da 
Tchicala Tcholohanga, José Manuel dos Santos. 
Segundo ele, as obras do sistema de captação, 
tratamento e distribuição de água e o de produção e 
fornecimento de energia eléctrica estão em fase 
conclusiva e inserem-se num conjunto de acções do 
governo da província do Huambo, no âmbito do 
programa de Reconstrução Nacional.  
 
O Governo da Província do Huambo instalou no 
município sede e nas três comunas que compõem a 
circunscrição da Tchicala Tcholohanga – Sambo, 
Samboto e Mbavegrupos geradores de 150 KVA, 
que fornecem energia durante 18 horas (das seis 
horas da manhã até às 24 horas), tendo ainda 
montado um sistema de iluminação pública em cada 
uma das referidas localidades.  
 
Para além dos projectos de energia e água, existem 
outros em fase de conclusão, no âmbito do programa 
de melhoria e aumento da oferta de serviços sociais 
básicos à população, designadamente a construção de 
duas escolas, hospitais em cada comuna, centros 
médicos, bem assim como aberturas de novas vias 
rodoviárias, que vão facilitar a circulação de pessoas e 
bens.  
 
Autoridades locais apostam na construção de 
infra-estruturas de impacto social 
 
O município da Tchicala Tcholohanga, a 42 
quilómetros a leste da cidade do Huambo, deu, nos 
últimos seis anos, passos significativos no domínio 
da construção e reabilitação de infra-estruturas socio-
económicas, no âmbito do esforço do Governo que 
visa melhorar a qualidade de vida das populações.  
 
Os esforços do Governo consubstanciaram-se, 
principalmente, na reposição dos sistemas de abas-
tecimento de água potável e de energia eléctrica da 
sede do município e nas sedes comunais de Mbave, 
Sambo e Samboto.  
 
No domínio da Saúde, o Governo, no seu programa 
de aumento e melhoria da oferta de serviços sociais 
básicos à população, construiu e reabilitou, no 
período em referência, 16 unidades sanitárias, sendo 
um hospital municipal com a capacidade de internar 
32 doentes, três centros de saúde nas três comunas e 
12 postos em várias localidades da região.  
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Estão ainda a ser erguidos neste momento 30 
empreendimentos Socio-económicos, entre escolas, 
unidades sanitárias, palácio da administração e 
residências para os técnicos da Saúde e da Educação.  
 
Segundo alguns munícipes, os esforços do Governo 
na reabilitação e construção de infra-estruturas socio-
económicas estão a permitir melhorar o nível de vida 
dos 114.597habitantes da região, que antes eram ob-
rigados a percorrer longas distâncias até à cidade do 
Huambo à procura de certos serviços.  
 
O cidadão José Sukumula mostrou-se satisfeito com 
os esforços do Governo ligados ao aumento de infra-
estruturas sanitárias, escolares e à reabilitação dos 
sistemas de energia e água, que estão a contribuir na 
melhoria das condições de vida da população.  
 
Em declarações à Angop, o administrador municipal, 
José Manuel, revelou que estão em curso as obras de 
reabilitação do sistema de captação, tratamento e 
distribuição de água, que vai beneficiar um universo 
de 35.77 5 habitantes da vila, que ficou privada de 
água potável há mais de 20 anos.  
 
"Esta semana iniciam-se os primeiros ensaios de 
pressão para as residências e os 12 chafarizes cons-
truídos na sede e nos bairros periféricos da vila, 
numa acção do Governo que visa dar água potável 
nos centros urbanos e rurais, por forma a melhorar-
se a qualidade de vida das populações", afirmou.  
 
José Manuel disse ainda que foram reabilitados os 
sistemas de energia e águas nas três comunas que 
compõem o município.  
 
O administrador acrescentou que, na sua área de 
jurisdição, estão em curso oito obras de construção, 
designadamente escolas, com seis salas, nas comunas 
do Sambo, Samboto, na Ombal, Kambuiu e na 
povoação das Boas Aguas, o comando municipal da 
Polícia Nacional, residências para os técnicos e 
postos de saúde para melhorar a rede sanitária.  
As instalações da administração local estão 
igualmente a beneficiar de obras de restauro, bem 
como o campo de futebol "11 ", o palácio municipal, 
a residência do administrador do Samboto, acções 
que se juntam às mais de 30 obras em curso na sua 
área de jurisdição.  
 
O administrador da Tchicala Tcholohanga 
considerou de positiva a reabilitação da estrada 
principal que liga a sede à cidade do Huambo, bem 
como as secundárias e as respectivas pontes que es-
tão a permitir a livre circulação de pessoas e bens.  
 
O município da Tchicala Tcholohanga possui cerca 
de 114.597 habitantes, distribuídos pelas comunas 
sede, Mbave, Sambo e Samboto. Maioritariamente 
dedicam-se ao cultivo de milho, feijão, batata-rena e 
doce, soja, trigo, hortícolas diversas e à criação de 
gado bovino, caprino e ovino.  

08.8.8 Coreia uma vida de 
indigência 
Semanário Angolense 22 De Agosto de 2008 

Desprovidos de meios e com a ajuda de pessoas de 
bem, os refugiados puderam erguer barrancos de 
chapas de zinco a que chamam casas para se 
albergarem, independentemente das condições 
precárias de habitabilidade.  
O tempo foi passando sem que houvesse a interven-
ção das autoridades municipais da Ingombota e os 
moradores decidiram atribuir ao bairro o nome de 
Coreia.  
 
Esta decisão foi consensual na altura porque o mau-
soléu estava a ser erguido por técnicos coreanos, 
com base nos acordos com o governo de Angola. 
Daí o nome Coreia para o bairro onde se instalaram 
os refugiados, e para quem por lá passa hoje a 
imagem que encontra só reflecte miséria e até mesmo 
indigência.  
 
SANEAMENTO BÁSICO 
O bairro da Coreia dispensa o saneamento básico, 
pois que, localizado junto ao mar, as necessidades 
fisiológicas dos moradores são feitas a céu aberto, 
dada à ausência de latrinas, sendo a água do mar a 
portadora dos dejectos dos moradores em função 
das marés.  
 
"Como vê, aqui não se pode viver, não há condições 
e mudar fica difícil", referiu o habitante António 
Caombo, de 50 anos, natural do Huambo e refugiado 
desde 1984.  
 
Como ele, outros moradores abordados pelo Factual 
concord Mam que a vivência na Coreia é "terrível", 
por não haver salubridade nas suas casas de chapas 
ergui das anarquicamente, dados os parcos meios de 
que dispõem, e sendo pessoal que realiza serviços 
como carregadores em mercados e vendedores 
ambulantes, o que ganham serve somente para se 
alimentarem.  
 
Para piorar a situação, muitas mulheres com filhos 
não podem pô-las a estudar "por falta de dinheiro" e 
de documentos, como cédulas de nascimento.  
 
E o Factual pôde confirmar que crianças em idade 
escolar brincavam no lixo colocado junto à praia, 
com um cheiro nauseabundo e com moscas e outros 
insectos volteando pelos dejectos. E esses dejectos 
são arrastados para o litoral sempre que a maré 
desce, chegando até ao ponto final, na ilha de 
Luanda, sujando a água e tornando impossível a 
natação dos que vão à praia.  
 
ENERGIA ELÉCTRICA 
As casas de chapas de zinco do bairro da Coreia não 
têm energia eléctrica por ser impossível a instalação 
de cabos, dado que as chapas de zinco são 
condutoras de corrente e em caso de curto-circuito o 
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perigo afecta quase todos os moradores pela elec-
trificação das chapas.  
 
Por esse motivo, como reportaram moradores, nin-
guém pensou ainda em vir aqui ver a situação, "por 
isso estamos às escuras e usamos candeeiros e velas 
para iluminação".  
 
Sobre a existência de urna comissão de moradores na 
Coreia, a reposta dos moradores foi unânime: "Esta 
estrutura não existe e onde iria funcionar, numa casa 
de chapas de zinco?  
 
Por isso, à noite, a escuridão do mar envolve o bairro 
da Coreia, esperando-se pela manhã para um novo 
despertar rotineiro.  
 
ÁGUA POTÁVEL 
Para a recolha de água, os moradores da Coreia diri-
gem-se ao próximo bairro da Praia do Bispo, 
es1nrturado, ordenado e onde a água corre a jorros.  
 
"É a única solução, senão como seria? indagaram 
raparigas que traziam bacias à cabeça para 
abastecerem os baldes para reservarem o precioso 
líquido.  
 
"É cansativo buscar água, é um pouco longe onde 
vamos, mas tem de ser", lamentou a jovem Miquelina 
Etombe, de 16 anos, natural do Bié e a viver no 
bairro da Coreia desde 2001.  
 
Também o serralheiro Tomás Cambimbe, 35 anos" 
desempregado e natural do Munhango, no Bié, 
concordou que a carência de água é uma situação 
complicada, "porque pedir sempre aos outros não é 
bom", sentenciou.  
 
Para ele o importante era a EPAL vir com camiões 
cisterna e abastecer os "tanques" improvisados, para 
se evitarem caminhadas em busca de água potável.  
 
Mas o Factual ouviu alguns trabalhadores que rea-
lizavam trabalhos na estrada, os quais adiantaram que 
assim que a via estiver pronta os moradores podem 
contar que a EPAL levará a água potável ao 
"sofrido" bairro da Coreia.  
 
SAÚDE 
Sendo um bairro precário e sem saneamento básico, 
a Coreia não tem condições para albergar nem que 
seja um posto médico ou outra instituição sanitária.  
 
''Não há postos de saúde aqui, aliás não é possível, 
dadas as nossas condições de vivência", referiu Do-
mingos Leão, um ancião de 60 anos, vindo de 
Malange em 1999, sentado junto à porta da sua 
"casa" de chapas de zinco.  
 
Domingos Leão opinou ao Factual que o seu bairro 
não tem razão de existir mais, pois algumas pessoas 
que melhoram de vida abandonam a Coreia, 

deixando aí familiares sem apoio, que adoecem e 
morrem por falta de assistência médica.  
 
"É doloroso, ver gente a padecer e nada poder 
fazer", referiu o ancião, com lágrimas nos olhos, 
olhando para o horizonte com tristeza no rosto.  
 
Para Domingos Leão, ele já gozou a vida em outro 
tempo, "mas os jovens precisam de sair, para 
crescerem com saúde, porque a Coreia já não 
promete nada, nem saúde", frisou.  
 
DELINQUÊNCIA 
 
Pela triste vivência dos moradores, falar de delin-
quência na Coreia é o mesmo que falar do abandono 
a que está votada a população do bairro, onde tudo 
parece calmo e sossegado.  
 
O Factual ouviu moradores e todos concordaram 
que o crime na Coreia não tem razão de ser, não "há 
nada para roubar", disseram "Talvez mais lá acima, 
mas aqui na Coreia estamos em paz ", referiram, para 
acrescentarem que os moradores "são pessoas de 
poucas posses que nada têm a dar a quem precisa".  
 
O Factual foi até à Praia do Bispo para ouvir alguns 
agentes da polícia em giro que corroboraram a 
opinião dos moradores da Coreia: "É verdade, a 
Coreia é calma, mas estamos também a controlar 
qualquer movimento suspeito" adiantaram os agentes 
policiais.  
 
ARRUAMENTOS 
Sendo um bairro de lata, as casas da Coreia formam 
um aglomerado, não havendo passagens para peões 
de um lado para outro, mas somente circundante. 
Porém, a vantagem é a nova estrada que passa pela 
Coreia, saindo da ilha de Luanda e indo até ao 
município da Samba. 
 
Esta estrada em construção é larga, terá dois sentidos 
e será toda iluminada, como confirmou ao Factual o 
maquinista José Adão, que despejava alcatrão na via. 
"Daqui a mais algum tempo a estrada estará pronta e 
só vai ficar destoado pelo bairro da Coreia, uma 
sombra escura no meio de tanta luminosidade que 
virá da estrada nova", acrescentou José Adão.  
 
Para os moradores, esta estrada é "uma bênção", pois 
assim o Governo pode retirar a população da Coreia, 
transferi-la para outras áreas e então destruir aquela 
"favela" onde a indigência faz morada desde a década 
de 80.  
 
08.8.9 Passeata sensibiliza 
munícipes a depositarem lixo em 
locais indicados  
Jornal de Angola 24 De Agosto de 2008 

Uma passeata denominada "Stop lixo" foi 
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recentemente realizado em várias artérias do 
município do Cazenga, em Luanda, para sensibilizar 
a população a colocar o lixo nos locais indicados e na 
hora certa.  
 
A campanha de sensibilização, realizada sob o lema 
"Coloque o lixo no local indicado, Cazenga limpa e 
organizada" é uma iniciativa da Miss Cazenga em 
parceria com a Administração municipal.  
 
Durante a passeata foram distribuídos panfletos que 
visam educar a população no sentido de colocar o 
lixo nos locais indicados e manter a municipalidade 
limpa, combatendo desta forma várias doenças.  
 
A Miss Cazenga, Manuela Francisco, disse à 
ANGOP que a passeata serviu para despertar a 
população sobre a importância de manter o 
município limpo, bem como desperta-los sobre o 
mal que este provoca à sociedade.  
 
Apelou à população para colaborar com as empresas 
de limpeza, depositando o lixo nos locais indicados, 
de forma a se evitarem amontoados de lixo e manter 
o município limpo.  
 
Participaram da passeata o administrador municipal, 
Tani Narciso, "membros do comité municipal do 
MPLA, responsáveis das secções locais e membros 
das comissões de moradores.  
 
08.8.10 As populações do mundo 
rural têm acesso à água potável 
até 2012 
Jornal de Angola 28 De Agosto de 2008 

O Presidente da Republica, José Eduardo dos 
Santos, inaugurou ontem em Cabiri, província do 
Bengo, a primeira estação de captação e tratamento 
do "Programa Agua para Todos". O objectivo é 
aumentar, nos próximos quatro anos, a oferta de 
água tratada aos municípios, comunas e áreas rurais e 
atingir níveis de cobertura até pelo menos 80 por 
cento da população rural.  
 
Actualmente, segundo estatísticas do Ministério da 
Energia e Águas, cerca de 22 por cento da população 
rural tem acesso à água potável.  
 
As províncias de Benguela, Uíje e Cabinda são as 
próximas a receber as estações de tratamento do 
"Programa Água para Todos" ainda em fase piloto. 
Na província do Bengo, o projecto vai beneficiar 
cerca de 12 mil habitantes.  
 
O país vive ainda uma situação de carência de 
instalações e de serviços adequados no domínio do 
abastecimento de água, de acordo com dados do 
Ministério da Energia e Águas. Este facto tem provo-
cado altos índices de mortalidade infantil, por causa 
da má qualidade da água consumida no meio rural.  

 
O Chefe de Estado angolano manifestou, ontem, a 
sua satisfação com o "Programa Água para Todos", 
mas lamentou o facto de, ainda em fase inicial, não 
ter sido executado com a rapidez necessária pelas 
instituições intervenientes na sua condução. Este 
facto, de acordo com o Presidente da República, 
atrasou o lançamento do programa.  
 
Os primeiros obstáculos do "Programa Agua para 
Todos", segundo o Presidente da República, já foram 
vencidos; por isso pediu celeridade às instituições 
envolvidas no projecto de construção de estações de 
captação e tratamento de água por todo o território 
nacional.  
 
O Presidente José Eduardo dos Santos garantiu que 
no próximo ano, o "Programa Agua para Todos" vai 
atingir a velocidade cruzeiro. "Este é um programa 
de importância estratégica para o Governo, porque a 
saúde da população é elemento essencial para o 
desenvolvimento nacional. Não pode haver força de 
trabalho, se as pessoas não forem saudáveis, e a água 
é o elemento chave para a saúde e a promoção do 
desenvolvimento", disse.  
 
 As áreas rurais, de acordo com da40s do Ministério 
da Energia e Aguas, são as que apresentam uma 
maior ausência de condições básicas para assegurar o 
abastecimento adequado de água potável à 
população, o que fundamentou a concepção do 
programa.  
 
O ministro da Energia e Aguas, Botelho de 
Vasconcelos, afirmou ontem em Cabiri que o 
"Programa Agua para Todos" é um instrumento 
importante de melhoria das condições de vida de 
milhares de angolanos que vivem em pequenas lo-
calidades de áreas remotas do país.  
 
É preciso aumentar a produção agrícola 
As autoridades tradicionais, associações de 
camponeses e o Governo Provincial do Bengo 
receberam ontem do Presidente da República, José 
Eduardo dos Santos, orientações para aumentar a 
produção agrícola. Na sua segunda deslocação a 
Cabiri (Bengo), cerca de 20 anos depois, o Presidente 
da República reconheceu que a localidade é uma área 
com vocação para a agricultura é pecuária e pode 
caminhar mais tarde para transformação de produtos 
de origem agrícola.  
 
O Presidente José Eduardo dos Santos lembrou que, 
quando esteve em Cabiri na década de 80 para o lan-
çamento de um projecto agrícola, a localidade tinha 
índices espantosos de produção de milho, mandioca, 
feijão, hortícolas e batata que podem ser 
recuperados.  
 
Ontem, o Chefe de Estado entregou tractores e 
alfaias agrícolas às autoridades tradicionais e associa-
ções de camponeses do Bengo, à margem da 
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cerimónia de inauguração da primeira estação de 
tratament9 de água potável do "Programa Agua para 
Todos". José Eduardo dos Santos quer com estes 
meios maior incentivo à produção agrícola local, o 
mesmo desejo manifestado nas províncias da Lunda-
Sul e Huambo, onde esteve recentemente.  
 
No encontro com as autoridades tradicionais do 
Bengo, o Presidente da República ouviu estas entida-
des pedirem a construção de habitações sociais nas 
suas localidades e meios de transporte. A carência de 
meios de transporte pode ser resolvida depressa, 
enquanto as habitações devem ser construí das num 
espaço de um ano, através de um programa gizado 
localmente.   
Ontem, o Presidente José Eduardo dos Santos 
entregou à população de Cabiri um fontanário. Uma 
série de infra-estruturas foram entregues à população 
do Bengo, no quadro da visita do Presidente da 
República à província, que dista cerca de 60 
quilómetros de Luanda. Entre as infra-estruturas 
constam escolas e centros de saúde.  
 
08.8.11 DW constrói 120 latrinas 
no Kikolo 
Ecos do Henda 31 De Agosto de 2008 

A Development Workshop (DW) construiu 120 
latrinas no Kikolo e prevê a construção de mais 250 
até ao final de 2008 para atingir o total de 369 
latrinas do Projecto Integrado de Saneamento 
Ambiental (PISA). 
 
Este é um amplo programa do Governo 
denominado de programa de aprovisionamento e uso 
comunitário de água e saneamento residual, uni-
familiar em bairros peri-urbanos da cidade de Luanda 
e está a ser I financiado pelo Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento da Comissão Europeia e 
implementado pela DW, ADPP, Acção Contra Fome 
e OXF AM em algumas comunas dos municípios do 
Cazenga e Cacuaco.  
 
O modelo de construção de latrinas familiares da 
DW, tem como objectivo principal contribuir para a 
melhoria da situação sanitária dos residentes na zona 
peri-urbanos de Luanda, concretamente na sua área 
de intervenção, Cacuaco, e para tal conta com as 
participações do Governo  Local (Administração 
Comunal do Kikolo), Comissões de Moradores, 
Activistas, Organizações Comunitárias de Base e os 
próprios beneficiários.  
 
"As Administrações municipais e comunais 
determinam a área de intervenção e fornecem as 
informações demográficas e sanitárias das mesmas. 
As Comissões de moradores e Activistas 
Comunitários por sua vez, informam sobre a 
delimitação das áreas de intervenção, participam no 
diagnóstico da situação sanitária local, sensibilizam os 
beneficiários a participar na iniciativa. 
 

08.8.13 Água potável chega a 
Lumbala Nguimbo 
Jornal de Angola 31 De Agosto de 2008 

A população do Lumbala Nguimbo, município dos 
Bundas província do Moxico, conta a partir de 
ontem com um sistema de captação tratamento e 
distribuição de água potável, depois de 34 anos de 
interregno devido ao conflito armado que assolou o 
país e a região em particular.  
 
A empreitada a cargo da Empresa de construção civil 
BAREIA, consistiu na montagem de um novo 
sistema de distribuição de água através de colocação 
de novas tubagens o que permitiu que o precioso 
líquido voltasse a jorrar nas torneiras, segundo o res-
ponsável da obra, Matias Jordão.  
 
Para atender ao público foram colocados nos 
arredores da vila sete chafarizes e quatro lavandarias, 
gesto que colocou e satisfez a maioria dos residentes 
do Lumbala Nguimbo. 
  
Maria Upite, em gesto de agradecimento, considerou 
a iniciativa do governo como uma das formas de 
resolver algumas das dificuldades que ainda se fazem 
sentir no seio da população. "Estou muito contente 
porque já não tenho que percorrer grande distância 
em busca da água como antes", disse.  
 
O administrador municipal dos Bundas, Júlio 
Cuando, garantiu na ocasião que o Governo de 
Angola vai continuar a trabalhar na busca das 
melhores soluções que visem melhorar cada vez mais 
a vida da população, e apelou aos presentes no 
sentido de cuidarem ao máximo daquele empreendi-
mento que foi alcançado com muito sacrifício.  
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SETEMBRO 2008 
08.9.1 O acesso à água potável  
Jornal de Angola 1 De Setembro de 2008 

O Governo de Angola continua seriamente apostado 
no aumento da qualidade de vida das populações, 
prestando serviços básicos aos cidadãos, por via da 
construção e reabilitação de infra-estruturas de 
natureza diversa.  
 
Um dos grandes esforços do Governo tem ido no 
sentido de se criarem condições para que oitenta por 
cento da população rural tenha acesso à água potável 
nos próximos quatro anos, estando a executar um 
programa que tem como principal objectivo permitir 
que todos possam beneficiar do precioso líquido.  
 
O Executivo atribui ao programa, denominado 
"Água para todos", uma grande importância, porque 
entende que o acesso à água potável por parte das 
populações permitirá resolver outros problemas, 
particularmente ao nível da saúde.  
 
O Presidente da República, José Eduardo dos 
Santos, referiu recentemente, aquando da 
inauguração, em Cabiri, província do Bengo, da 
primeira estação de captação e tratamento de água, 
que o programa "Agua para todos" era de "impor-
tância estratégica para o Governo, porque a saúde da 
população é elemento essencial para o desenvolvi-
mento nacional".  
 
O Chefe de Estado estabeleceu uma relação entre o 
acesso à água potável e o desenvolvimento do país, 
tendo a propósito afirmado que "não pode haver 
força de trabalho se as pessoas não forem saudáveis e 
a água é o elemento-chave para a saúde e a 
promoção do desenvolvimento". Na verdade, um 
abastecimento regular de água potável às populações 
evita que surjam doenças, fazendo com que os 
cidadãos vivam em ambiente saudável.  
 
Pretende-se, com o programa "Agua para todos", 
resolver problemas ao nível da saúde por via da 
prevenção. E um dos problemas que se pretende 
resolver é o da mortalidade infantil, que ainda regista 
altos índices, em virtude de o país viver ainda uma si-
tuação de carência de instalações e de serviços 
adequados, no domínio do abastecimento de água.  
 
Segundo dados do Ministério da Energia e Aguas, a 
falta de infra-estruturas ao nível da captação e tra-
tamento de água tem feito com que muitos cidadãos 
que vivem no meio rural consumam água de má 
qualidade.  
 
Uma situação que progressivamente vai ser 
ultrapassada com a instalação proximamente de esta-
ções de captação e tratamento de água noutras 

províncias do país.  
 
O Governo está a priorizar as zonas rurais na 
execução do programa "Agua para todos" em virtude 
de serem essas áreas as que apresenta uma maior 
ausência de condições básicas.  
 
Disse o ministro da Energia e Aguas, Botelho de 
Vasconcelos, que programa era um instrumento 
importante de melhoria das condições vida de 
milhares de angolanos que vivem em pequenas 
localidades áreas remotas do país.  
 
                                                                                     
08.9.2  Estrada, água e gás 
beneficiam a população da 
província  
Jornal de Angola 2 De Setembro de 2008 

A circulação entre as províncias de Luanda e do Uíje 
é feita agora sobre uma nova estrada com 371 
quilómetros. Ontem, o Presidente da República, José 
Eduardo dos Santos, reabriu ao trânsito automóvel a 
nova estrada nacional Kifangondo (Luanda) -Uíje.  
 
As duas províncias estão agora separadas por apenas 
quatro horas, ao contrário das anteriores 15 horas. A 
recuperação custou cerca de 220 milhões de dólares, 
gastos em estudos, projectos e fiscalização. 
  
As obras levaram 30 meses e foram feitas pela 
empresa chinesa CRBC (ChinaRoad and Bridge 
Corporation). A nova estrada tem oito metros de 
largura, seis metros de faixa de rodagem e berma de 
um metro.  
 
O Instituto de Estradas de Angola (INEA), dono da 
obra, considera que melhorou com a recuperação da 
estrada a circulação de pessoas e bens com maior 
segurança e comodidade na ligação entre a capital do 
país, a província do Uíje e as localidades por onde a 
estrada passa.  
 
As obras foram financiadas pela facilidade de crédito 
entre o Ministério angolano das Finanças e o 
EXIMBANK da China.  
 
No Uíje, cerca de 12 mil habitantes da cidade e 
arredores já beneficiam de água potável Ontem, o 
Presidente da República entregou à população a 
primeira fase de uma estação de captação e tra-
tamento de água.  
 
A estação tem capacidade para bombear 400 metros 
cúbicos de água por hora. A segunda fase beneficiará 
25 mil outros consumidores.  
 
Entretanto, o gás de cozinha está já ao alcance dos 
habitantes do Uíje ao preço de 400 kwanzas. A 
fábrica de enchimento de gás, inaugurada ontem pelo 
Presidente da República, José Eduardo dos Santos, 
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reduziu os custos com o gás butano naquela cidade, 
que rondava os 1.200 kwanzas.  
 
A fábrica de gás tem uma capacidade de produção de 
três mil garrafas por dia e foi montada em dois anos. 
O projecto custou cerca de 14 milhões de dólares.  
 
A capacidade instalada da fábrica é de 200 toneladas 
de gás. Instaladas estão já 50 toneladas. As restantes 
150 serão instaladas na segunda fase. A Sonangol 
quer com o projecto assegurar o abastecimento de 
gás às populações na província. Na província estão j 
á cerca de dez mil garrafas para garantir o 
abastecimento ininterrupto aos consumidores.  
 
08.9.3 Habitantes da comuna do 
Ngola contam com mais água e 
energia 
Jornal de Angola 6 De Setembro de 2008 

A comuna do Ngola, 45 quilómetros a Sul do 
município de Caluquembe, Norte da Huíla, conta, 
desde terça-feira, com novos sistemas de produção e 
distribuição de energia eléctrica e água potável, 
inaugurados pelo governador, Ramos da Cruz.  
 
Os sistemas foram construídos em oito meses e vão 
beneficiar '96.160 habitantes daquela vila po-
tencialmente agrícola.  
 
De acordo com o director provincial da Energia e 
Águas, Abel João da Costa, a acção faz parte do pro-
grama de melhoria e aumento da oferta de serviços 
sociais básicos à população, tendo sido investidos na 
execução do mesmo um montante superior a 14 
milhões de kwanzas.  
 
O sistema de água, precisou, é constituído por um 
tanque com capacidade para 54 metros cúbicos, dois 
fontenários com lavandaria, tendo sido feitas já 23 
ligações domiciliares, através de uma rede de dois mil 
e dezasseis metros de conduta. Abel da Costa fez 
saber que a intenção é fazer chegar o "líquido 
precioso" a todos os moradores da vila.  
 
Quanto ao sistema de produção de energia e 
iluminação pública, o responsável do sector frisou 
que é assegurado por um gerador de 110 Kva e 43 
postes de iluminação, tendo o produto chegado a 
pelo menos 55 por cento dos habitantes da vila.  
 
08.9.4 Fornecimento de água 
melhora nas aldeias de Samba-
Caju 
Jornal de Angola 7 De Setembro de 2008 

Pela primeira vez os 300 habitantes das aldeias de 
Katowala, Alto-Sanga e Kirianga, Samba-Lucala, 
comuna de Samba-Caju, Kwanza-Norte, beneficiam 
de água potável na sequência da inauguração de três 

fontanários no âmbito do programa "Água para 
todos".  
 
Na opinião dos cidadãos os fontanários chegam em 
tempo oportuno face à proximidade do reinício das 
chuvas que afectam a qualidade da água provocando 
doenças como a diarreia e bilharziose, dentre outras.  
 
Preparada para funcionar ininterruptamente a estaçã9 
de tratamento e captação instalada na nascente do rio 
Kafuko-Kuko tem capacidade para produzir 45 e 30 
metros cúbicos por segundo, respectivamente, e 
custaram cerca de oito milhões de kwanzas.  
 
No acto de inauguração o governador provincial, 
Henrique André Júnior, pediu aos cerca de 500 pre-
sentes a conservação das infra-estruturas. O 
programa "Água para todos" prevê até ao próximo 
ano beneficiar em Samba-Lucala seis mil 790 pessoas 
residentes em 47 bairros.  
 
O governador Henrique Júnior completou a sua 
visita de trabalho à localidade com a constatação das 
obras de reabilitação de uma escola de três salas e 
posto de saúde, em curso desde o ano passado.  
 
O encarregado da empreiteira Simofilhas, Eduardo 
Lando, garante conclusão dos trabalhos no fim do 
corrente mês.  
Samba-Lucala é a única comuna do município de 
Samba-Caju e situa-se 150 quilómetros a nordeste de 
Ndalatando. Café, cereais e tubérculos são as suas 
principais culturas.  
 
08.9.5 Inaugurados fontanários e 
lavandarias em Viana  
Jornal de Angola 11 De Setembro de 2008 

O município de Viana, em Luanda, conta, desde 
terça – feira, com lavandarias comunitárias e fontaná-
rios, inaugurados pelo administrador local, José 
Moreno.  
 
As lavandarias foram construídas nas áreas dos 
quilómetros 12, nove "A" e 14, na Regedoria, Vila 
Nova e em "Quinhentas casas".  
 
O administrador municipal exortou os munícipes a 
conservarem os empreendimentos, pois o Governo 
está a investir dinheiro para o bem da população e 
estes devem saber utilizar os serviços sociais postos à 
disposição de todos.  
 
Neste caso, continuou, a comissão de moradores 
deve definir os critérios de utilização das 1avandarias, 
para que elas não só possam servir a população, 
como também gerar receitas para a sua manutenção.  
 
Por seu turno, os beneficiários regozijaram-se com a 
resolução, pelo Governo, desta preocupação da 
comunidade  
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A Sociedade de construção e reparação de imóveis 
(Socorgi, LDA) foi a construtora dos em-
preendimentos.  
No âmbito do programa da melhoria e aumento da 
oferta dos serviços sociais básicos às populações, 
vários empreendimentos têm sido levados a cabo em 
todo o país.  
 
Neste âmbito, o aumento da oferta de água às 
populações constitui prioridade. De igual modo, a 
melhoria da distribuição de energia figura também 
entre as principais acções em curso.  
 
Vários bairros da capital viram o fornecimento 
substancialmente melhorado com a instalação de 
postos de transformação.  
 
08.9.6 Katchiungo ganha nova 
dimensão com o Programa de 
Investimentos  
Jornal de Angola 7 De Setembro de 2008 

O município do Katchiungo, 62 quilómetros a Leste 
da cidade do Huambo, está a dar, nos seis anos 
efectivos de paz, passos seguros nos vários domínios 
da vida social, sendo a construção e reconstrução das 
infra-estruturas que visam melhorar a qualidade de 
vida das populações daquela circunscrição à grande 
aposta do governo local.  
 
De acordo com o administrador do Katchiungo, 
António Kotingo, as obras de restauro dos sistemas 
de captação, tratamento e distribuição de água 
canalizada, bem assim como o fornecimento de 
energia eléctrica, estão em fase de conclusão estando 
o financiamento das mesmas inseridas no Programa 
de Investimentos Públicos e de Reconstrução Nacio-
nal em curso no país.  
 
Segundo ele, o Governo vai proporcionar o 
abastecimento de água e energia eléctrica aos 
habitantes das comunas do Tchiumbo e Alto 
Tchiumbo.  
 
Para a efeito, foram instalados na vila sede do 
Katchiungo dois grupos geradores de 250 e 500 KV 
A para reforçar a capacidade de iluminação pública e 
doméstica para cerca de 200 residências, sendo que 
para as comunas do Tchiumbo e Alto Tchiumbo 
foram instalados 150 KV A, que fornecem energia 
eléctrica entre as 6 e as zero horas.  
Ainda inserido no mesmo programa, estão em curso 
as obras de construção do troço Huambo-Bié, estan-
do a Sua conclusão prevista para dentro de um mês.  

 
 

08.9.7 “ENVIRO LOO” Um sistema 
de saneamento sem água  
Jornal de Angola 9 De Setembro de 2008 

O sistema não usa água,  
O sistema não requer substâncias químicas.  
Sistema de circuito fechado, porém não impede o 
uso de um trasbordamento onde necessário.  
Inodoro debaixo de operação de contínua ventilação. 
Sem moscas, se funcionar de acordo com as 
condições operacionais normais.  
Não requer de nenhum motor, porém não impede o 
uso se necessário para se alcançar uma continua 
ventilação.  
Mínimos custos operacionais mensais.  
Instalação em recinto fechado (interior) com 
ventilação motor assistida.  
Não requer de tratamento caro de plantas de esgotos. 
Nenhum risco ambiental e de saúde sob as condições 
operacionais normais.  
 
08.9.8 Mussulo dispõe de posto 
de socorro para náufragos  
Jornal de Angola 11 De Setembro de 2008 

Um quartel de bombeiros para o resgate e 
salvamento de náufragos foi inaugurado ontem na 
comuna da Ilha do Mussulo, município da Samba, 
em Luanda, pelo vice-ministro do Interior, Júnior 
Kavanaki.  
 
Concebida de raiz, a obra, orçada em 350 mil dólares 
e construída num período de oito meses, enquadra-se 
no Programa de Investimentos Público do Governo 
de Angola.  
 
O quartel específico para o salvamento de banhistas 
passa a funcionar a partir de agora, com um efectivo 
de 50 agentes especializados em assistência a 
náufragos.  
 
A instituição tem um posto médico e farmácia para 
servir a população da ilha, refeitório, oficina, esta-
cionamento para barcos, armazéns, casernas 
masculina e feminina.  
 
Para facilitar o trabalho dos bombeiros, o quartel 
conta com um sistema de perfuração e tratamento de 
água.  
O posto acudirá os banhistas de toda a extensão do 
município da Samba e arredores.  
 
De acordo com o vice-ministro do Interior, Júnior 
Kavanaki, com este gesto o Governo permite que o 
efectivo do Ministério possa demonstrar e 
desempenhar o profissionalismo de cada agente.  
 
Durante o acto, foram realizadas oferendas à Kianda, 
com a exibição do grupo de xinguilamento, e 
realizadas demonstrações de salvamento por parte de 
efectivos dos bombeiros.  
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08.9.9 Habitantes do Xangongo 
beneficiam de latrinas públicas 
Jornal de Angola 16 De Setembro de 2008 

Os habitantes da comuna de Xangongo, no Cunene, 
contam, desde sábado passado, com 50 latrinas 
públicas, construídas pelo secretariado local da Cruz 
Vermelha, no quadro de um programa de combate à 
cólera na circunscrição.  
 
O secretário provincial da CVA na região, António 
Hipewambedi, disse na ocasião que o projecto visa 
melhorar o saneamento básico no município, para 
prevenir possíveis endemias, como a cólera.  
 
As latrinas foram construí das em locais de grande 
movimentação de pessoas, como mercados, escolas e 
hospitais,  
António Hipewambedi não revelou o montante gasto 
nas obras, mas referiu que teve o suporte financeiro 
de uma organização Britânica denominada "DHD – 
Brighton".  
 
O administrador municipal de Ombadja, Manuel 
Domingos Taby, mostrou-se satisfeito e louvou os 
esforços da CVA, que considerou um grande 
contributo para a, comunidade no que toca ao sa-
neamento básico. 
  
Apelou à população residente para cuidar bem das 
latrinas, porque estas permitem maior segurança e 
ajudam na prevenção de doenças. A fonte deu a 
conhecer que outras latrinas serão construídas em 
breve no município do Cuvelai.  
 
08.9.10 Moradores desesperam 
com obras “intermináveis  
Semanário Factual 26 De Setembro de 2008 

É que as mesmas vieram danificar a canalização da 
tubagem que levava a água para as residências, 
acabando por prejudicar os seus habitantes e das 
redondezas que agora são obrigados a acarretarem o 
precioso liquido a mais de duzentos metros com os 
riscos que dai advenham.  
 
O Factual constatou que as obras, cuja conclusão 
seria num prazo de três meses, já consumiram mais 
de seis e a melhoria no fornecimento de água ainda 
não se registou.  
 
As pessoas mais afectados pela carência de água são 
os moradores da rua dos Balneários, por trás do 
Hospital "Américo Boavida", com trânsito cortado 
em vários troços, dificultando a circulação de idosos 
e de crianças por causa dos muitos buracos e de 
lagoas existentes na zona.  
 
Mateus Leitão, morador há 27 anos, sublinhou que a 
empresa encarregue das obras não tem dado "conta 
do recado" e, para além disso, carecem de fiscaliza-

ção, daí a demora na sua execução.  
 
"Acho que alguém deve estar a tirar alguma comissão 
com estas obras paliativas, já que para trabalhos do 
género não é necessário tanto tempo. Eu, agora, 
tenho que fazer grandes caminhadas para conseguir o 
precioso líquido ao preço de 50 kwanzas o balde, 
desabafou. 
 
Para Susana Mendes, residente há trinta anos e mãe 
de dois filhos, "a vida assim fica difícil, eu com duas 
crianças, urna muito pequena, tenho que lavar a 
roupa, cozinhar e arrumar a casa e para isto necessito 
de muita água".  
Fez saber que para obter a água tem que percorrer 
distâncias longas, acrescentando que adquire a 
mesma a um "preço exorbitante".  
 
Hamilton Jerónimo, morador há vinte anos na rua 
dos Balneários, referiu que a EPAL, para realizar 
obras, teve que cortar a tubagem, prejudicando os 
moradores que se vêm privados do precioso líquido.  
 
"As coisas não podem continuar sempre assim, as 
empresas fazem e desfazem e ninguém assume a 
responsabilidade e vir dizer o que está a ser feito. 
Acordamos um dia e vimos muita água na rua, 
estradas intransitáveis com buracos, lagoas e não se 
vêem os resultados", sublinhou Hamilton Jerónimo. 
  
O Factual constatou que a empresa realiza as obras 
em várias artérias do Marçal, sendo que o principal 
objectivo é a junção das tubagens para poder 
fornecer água em abundância.  
 
08.9.11 Factualidade 
Semanário Factual 26 De Setembro de 2008 

Huíla Seminário sobre água e saneamento 
Administradores municipais, comunais, professores, 
autoridades tradicionais e enfermeiros estão a 
participaram no primeiro seminário provincial de 
coordenação para segunda fase do sistema de 
informação e gestão do sector de águas e 
saneamento.  
 
O seminário foi organizado pelo Ministério de 
Energia e Água, no âmbito do programa "Agua Para 
Todos" e visou fazer um aproveitamento racional do 
precioso líquido, assim como controlar a sua 
qualidade.  
 
Na abertura do evento, o director provincial de 
Energia e Águas, Abel João da Costa, disse que a 
intenção é criar ferramentas necessárias para a 
planificação de acções, tendo em conta ao 
desenvolvimento demo gráfico que se assiste.  
 
Lobito Alunos beneficiam de uniforme escolar 
Sete mil alunos do ensino primário das comunas da 
Canjala, Biópio e do Egipto Praia, município do 
Lobito (Benguela), começaram a receber batas 
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escolares no quadro do programa do governo sobre a 
melhoria de condições dos estudantes.  
 
Em declarações à Angop, o administrador municipal, 
Amaro Segunda Ricardo, disse que o programa, que 
irá abranger nos próximos dias todas as escolas do 
ensino primário, visa suprir algumas dificuldades que 
os encarregados de educação têm na compra de uni-
formes para os seus respectivos educandos.  
 
O responsável adiantou que nesta primeira fase do 
programa, cada estudante deverá beneficiar de duas 
batas, um par de calçado e outros materiais 
indispensáveis.  
 
O programa e de acordo com o administrador será 
extensivo nos próximos tempos a todas as escolas do 
ensino primário.  
 
Cunene Cidadãos não saem do país sem 
situação militar regularizada 
Dezanove cidadãos nacionais foram impedidos de 
sair do país através do posto de Santa Clara durante 
os últimos sete dias, por não possuírem a situação 
militar regularizada informou o Serviço de Migração 
e Estrangeiros (SME) na província do Cunene.  
 
Segundo a nota do SME, foram igualmente 
impedidos de sair do país dois cidadãos nacionais, 
um por caducidade do passaporte e outro por ter o 
tempo de validade do passaporte inferior a seis 
meses.  
 
O documento refere que no mesmo período foram 
convidados a abandonar o país, dez estrangeiros 
(nove namibianos e um congolês democrático) por 
transgressão da lei migratória vigente no país.  
Na última semana, o SME registou a entrada e saída 
de três mil 572 cidadãos junto da fronteira comum.  
 
Cabinda Polícia Económica faz avaliação 
positiva da inspecção 
O director provincial da Polícia Económica em 
Cabinda, superintendente José de Azevedo, fez uma 
avaliação positiva do trabalho de inspecção e 
fiscalização desenvolvido nos últimos seis anos, pela 
instituição, naquela região do país.  
 
Por ocasião do 27° aniversário daquele órgão da 
Polícia Nacional, José de Azevedo disse que, durante 
este período, maior atenção foi prestada às áreas de 
inspecção, fiscalização, combate a fraude e a falsifi-
cação de marcas de alguns produtos de consumo 
básico.  
 
Segundo afirmou, em Cabinda "esse ramo da Polícia 
Nacional tem estado a corresponder com as 
exigências emanadas superiormente, que visam 
garantir a segurança e estabilidade no exercício da 
actividade económica a nível local"  
 

 
08.9.12 Varredores de rua 
orgulham-se por cuidar da 
sanidade de Luanda  
Jornal de Angola 26 De Setembro de 2008 

Andavam varredores pelas ruas de Luanda logo às 
primeiras horas da manhã. Enquanto uns varriam o 
chão e juntavam o lixo, outros apanhavam os 
resíduos sólidos e colocavam no carro. Um dos 
varredores, uns pertencentes à Elisal, é Teresa Júlia, 
uma jovem de 30 anos que já chegou a exercer a 
actividade de zungueira no mercado de São Paulo, 
em Luanda.  
 
A jovem conta como se tornou varredora de rua. 
Depois de ter visto um aglomerado de gente nas 
imediações da Elisal, assustada, decidiu saber sobre o 
que, afinal, se estava a passar. "Era muita gente. 
Fiquei impressionada e perguntei a alguém o que se 
passava. Um jovem respondeu-me que estavam a 
recrutar pessoal para trabalhar na limpeza. Não 
pensei duas vezes. No dia seguinte fui fazer a minha 
inscrição. Aceitei o desafio e hoje estou aqui, há um 
mês, a trabalhar como varredora de rua".  
 
A ex-zungueira não se sente envergonhada por ser 
varredora de rua. Já foi discriminada por alguns 
vizinhos, amigos e, até mesmo familiares. Mas, "para 
mim, o mais importante era ter um emprego fixo 
numa empresa estatal. Eu já fui zungueira, daí que 
ser varredora de rua não é um bicho-de-sete-cabeças. 
Não me envergonho porque sei que daqui vai sair o 
pão para os meus filhos. Por isso faço esse trabalho 
como se estivesse a fazê-lo na minha própria casa. 
Faço-o com muito orgulho."   
  
Waldemar Miguel apercebeu-se, também, do 
concurso público promovido pela Elisal, uma das 
mais, antigas no ramo de limpeza e recolha de lixo 
em Luanda.  
 
Sem hesitar, deu entrada dos documentos 
antecipadamente, e hoje é um funcionário de base da 
Elisal. O seu primeiro dia de trabalho, segundo 
contou, não foi dos melhores, já que estava a ser 
visto a varrer a rua por pessoas amigas e conhecidas. 
  
"Foi um pouco difícil lidar com isso nos primeiros 
dias. Primeiro, porque os meus colegas viam-me a 
varrer a rua e, quando eu fosse à escola, ficavam a 
comentar. Por outro lado, eu ficava muito cansado, 
não estava acostumado a fazer esse tipo de trabalho e 
ficava com muito medo por varrer na estrada", 
contou Waldemar.  
 
Hoje, Waldemar acha o trabalho uma diversão, 
porque fez "novos amigos no trabalho e tem muito 
orgulho do que faz.  
 
O jovem nunca deixou de pensar em novos 
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horizontes. "Eu sonho um dia deixar a profissão de 
varredor de rua. Estou a estudar e a trabalhar. Com o 
dinheiro que ganho, pago as minhas propinas 
escolares e sei que vou poder também pagar a minha 
faculdade daqui a dois anos. Num futuro breve, 
passarei de varredor de rua para engenheiro de 
petróleos. Mas, enquanto isso, o meu objectivo é o 
de manter as vias da minha cidade limpas"  
 
Conselho de uma mulher de 40. 
 
Com 40 anos de idade, Juliana Kamueje trabalha há 
quatro meses como varredora de rua, da Odebrecht. 
Capacete, farda, botas de aço e vassoura fazem parte 
do material que utiliza para trabalhar logo pelas oito 
horas da manhã. Juliana tem um coordenador, que 
distribui as equipas por zonas de trabalho.  
 
Ela usa vassouras largas, com o cabo inclinado, em 
forma de escovas grandes. Varre, empurrando o lixo, 
até fazer um pequeno monte que já custa a mexer. 
Deixa aquele Monteiro e continua mais à frente, até 
fazer outro monte de lixo, que é retirado por um 
colega, que conduz um pequeno carro, com o qual 
apanha os montes de pó e de lixo.  
 
Juliana faz a vassoura dar passos maiores que os seus 
próprios passos. A velocidade com que varre diminui 
à medida que se cansa.  
 
Um dia antes da conversa com a repórter, Joana 
esteve a trabalhar no Largo da Independência, envol-
vida num grupo de trabalho composto por mais de 
trinta pessoas.  
 
Ela era, por sinal, uma das mais velhas e mais antigas 
do grupo de trabalho que tinha a missão de manter 
limpa uma zona que se tornou, hoje em dia, num 
belo espaço de lazer, devido a obras que estão a ser 
feitas sob a chancela do Governo Provincial de 
Luanda.  
 
Juliana Kamueje deixou alguns conselhos úteis aos 
cidadãos: não joguem lixo em terrenos baldios, valas, 
córregos ou bueiros e encostas. Coloquem o lixo 
uma hora antes do caminhão passar; respeitem o 
horário da recolha convencional e selectiva; não 
deixem o lixo depositado na calçada, coloquem-no 
na lixeira ou no contentor; embalem bem o lixo para 
evitar a acção de animais; vidros e objectos cortantes 
ou perfurantes devem ser embalados para evitar 
acidentes; mantenham limpa a comunidade.  
 
Para ela, este é um emprego a que os jovens deviam 
aderir. "Uma profissão não é só para aqueles que 
trabalham nos escritórios. Ser varredor de rua não é 
anormal. Varredor de rua é uma profissão da qual 
tenho muito orgulho".  
 
Quando o saldo sai da limpeza 
Vive com os irmãos e estuda na Escola Angola e 
Cuba, em Luanda. José António tem 27 anos. 

Trabalha há quase um ano como varredor de rua, 
mas sonha um dia tornar-se técnico de frio. A sua 
namorada não sabe que é varredor de rua, porque 
tem medo de a perder. "Eu já trabalho há quase um 
ano e a minha namorada não sabe que sou varredor 
de rua. Ela pede-me sempre um saldo de dez, mas 
não sabe que o cartão de recarga é adquirido graças 
ao trabalho que executo. Não conto à ela a verdade 
porque tenho medo da sua reacção", referiu.  
 
"Eu já tentei arranjar trabalho em várias empresas. 
Nunca fui aceite. Quando o meu irmão me disse que 
a Elisal estava a precisar de pessoal para limpeza, fui 
no dia seguinte fazer a minha inscrição. Fui aceite e 
hoje trabalho como varredor de rua", pontualzinho.  
 
Apesar de ambicionar outro emprego, José António 
afirmou à nossa reportagem que gosta do que faz. 
"Eu nunca sonhei ser um varredor de rua. Nunca me 
imaginei a varrer as ruas de Luanda. Mas hoje 
aprendi que também é uma profissão como todas as 
outras. Acho até que as pessoas deveriam ter mais 
consideração, afinal, somos nós que cuidamos da 
sanidade da capital do país", frisou.  
 
Kelsom Damião (nome fictício) não quis ser 
identificado, mas aceitou falar à nossa reportagem. 
Disse que gosta do trabalho que faz, mas também 
ama a sua namorada; "Ser varre dor de rua é uma 
profissão como outra qualquer. Às vezes, 
encontramos dificuldades em engatar "garinas" 
porque algumas não aceitam namorar com jovens 
que passam o dia a varrer, rebocados num carro de 
lixo", asseverou.  
 
Para ele, não tem sido nada fácil. "Não tem sido fácil. 
A minha família não acredita que este é o meu 
emprego, porque saio de casa sempre bem 
apresentado e volto também bem apresentado. 
Quando digo que trabalho na Elisal põem-se a rir. 
Isto para mim é difícil de acreditar porque se a minha 
própria família não acredita quanto mais os de fora. 
Eu não tive sequer a coragem de comentar com a 
minha namorada porque tenho a certeza de que me 
vai deixar", rematou.  
 
Domingas da Costa, mãe de dois filhos, afirma-se 
também sofrer de complexos pela profissão que 
optou, não por gosto, mas por necessidade. "Eu não 
escolhi esta profissão porque gosto, mas porque não 
tive outra alternativa. Precisava de um emprego para 
sustentar os meus filhos, órfãos de pai. Sinto vergon-
ha quando passa alguém conhecido e vê-me com o 
carro do lixo ou então a varrer. Mas não tenho outra 
alternativa".  
 
Com o salário que ganha, Domingas está a pensar em 
tirar um curso profissional para conseguir um outro 
emprego. "Eu não menosprezo esta profissão, 
porque sei que há pessoas que gostam de ser 
varredores de rua. Mas eu tenho as minhas ambições. 
Não ganho tão mal assim, por isso estou a juntar 
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algum dinheiro para fazer um curso profissional", 
perspectiva Domingas da Costa.  
 
08.9.13 Cólera «Zero» em Luanda 
há três semanas  
A Capital 27 De Setembro de 2008  

A epidemiologista da direcção provincial de Saúde de 
Luanda, Paula Silva Barbeiro, disse há este semanário 
que os casos de cólera na província estão con-
trolados, tendo entre outros contribuído para isso, o 
fornecimento de água potável às comunidades mais 
carenciadas.  
 
«Com isso começou a diminuir o número de casos e 
também de óbitos. Durante a última semana que vai 
de 15 a 21 de Setembro, foram distribuídos, por 
camiões cisternas 14 milhões 659 mil  litros de água 
potável à comunidade,  tendo uma média diária de 
dois milhões, 94 mil 143 litros de água» sublinhou, 
acrescentando que para além disso têm sido 
realizadas actividades de mobilidade social, 
distribuição de hipoclorito de cálcio, seguidas de 
palestras.  
 
Enquanto isso, continuam as buscas de vigilância 
epidemiológica. Neste momento, segundo a 
epidemiologista, Luanda está há três semanas, sem o 
registo de casos da doença.  
 
Ilustrou dados estatísticos do decréscimo da cólera 
na província desde o primeiro semestre do ano 
passado. De acordo do com ela, houve uma redução 
considerável naquele período, comparada com os " 
números actuais.  
 
«No primeiro semestre de 2007 verificamos 6 mil e 
645 casos de cólera em toda a província, tendo 
baixado para mil 140 casos. Isto quer dizer que, 
houve uma diminuição de cinco mil 545 casos. Tudo 
isto deve-se ao esforço de todas as equipas multi-
sectoriais», apontou e deixou sublinhado que o 
município de Cacuaco continua a ser o mais afectado 
dos nove que compõem Luanda, com 49%, seguido 
do Sambizanga, com 10%. Depois está o de Viana 
com nove.  
 
Paula Barbeiro informou ainda que este ano, 
«felizmente só tivemos quatro óbitos, até a data, dos 
quais três ocorreram no domicílio e um numa 
unidade sanitária, isto no município de Viana».  
 
«É uma redução considerável nos casos de cólera, se 
comparados com os do primeiro semestre do ano 
passado, onde tivemos 77 óbitos. Trata-se de uma 
diminuição de 73 casos. Não temos nenhum 
internamento no momento. Esperamos que, a 
população continue a contribuir para que não surja 
novamente», manifestou ao prometer uma intensi-
ficação da acção preventiva a contar com a época 
chuvosa que se avizinha.  
 

«As actividades mantêm-se. Vamos é intensificar um 
pouco mais as actividades, mais distribuição de 
hipoclorito de cálcio, mais palestras, mais sensibiliza-
ção, e também, maior distribuição de água potável à 
população».  
 
08.9.14 Falta de água e luz 
incomoda habitantes  
Folha 8 27 De Setembro de 2008 

Depois de semanas de bonança registada antes e 
durante a realização das eleições legislativas de 5 de 
Setembro de 2008, os benguelenses regressaram à 
escassez de água, luz e às consequências nefastas das 
ausências dos respectivos bens essenciais.  
 
A irregularidade frequente está a tirar o sono dos 
cidadãos privados de iluminação eléctrica, o que os 
priva de fazerem funcionar frigoríficos, andarem de 
roupa limpa e engomada, sem permitir conservar 
frescos para o consumo doméstico e sobrevivência.  
 
Os lares angolanos, sob chefes de família 
desempregados e necessitados do recurso à venda de 
gelo, água gelada, frescos e seus derivantes, não 
escondem a insatisfação que os invade, sendo fre-
quentes audíveis as lamúrias que exteriorizam face ao 
drama que vivem por falta de iluminação, energia e 
água.  
 
De salientar que, em consequência da falta de energia 
eléctrica, outros transtornos se registam na cidade de 
Benguela, Lobito e demais localidades da província, 
destacando-se a poluição sonora devido aos 
geradores de alternativa.  
 
Os ruídos ensurdecedores gerados pelos grupos 
geradores, com capacidade financeira para 
minimizarem a falta de água e luz, são incómodos 
destacados nos comentários de rua, as mesas dos 
restaurantes e esplanadas. Benguela, cidade na qual a 
administração colonial tinha em tempos criado uma 
zona industrial para livrar os habitantes dos males 
das poluições sonora e fumo industrial, está exposta 
ao pernicioso fumo tóxico dos geradores que, de 
porta a porta, funcionam para suprir a ausência de 
energia geral.  
 
Outro aspecto irritante para os cidadãos privados de 
água e luz na cidade e arredores tem sido, nos 
Últimos dias, a cobrança de água aos moradores não 
consumidores.  
 
Em casos do género, existem moradores que se 
recusam a pagar o líquido precioso que não 
consomem, o que tem suscitado polémica entre os 
residentes e cobradores que circulam de casa a casa, 
no final de cada mês, no intuito de recolher a massa.  
 
Os populares criticam, por outro lado, o facto de o 
preço a ser pago pelos consumidores ser feito a olho, 
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por cálculo mental, mas não em resultado de 
números apurados por contadores que determinam 
em função do consumo que cada um dos moradores 
tem de pagar ao fornecedor de água e luz.  

OUTUBRO 
08.10.1 Administração municipal 
do Kuito coloca contentores de 
lixo 
Jornal de Angola 1 De Outubro de 2008 

Um camião e cem contentores de alumínio para a 
recolha de resíduos sólidos na cidade do Kuito e nas 
áreas periféricas foram adquiridos recentemente pela 
administração daquele município sede da província 
do Bié.  
 
O material junta-se a outros dois camiões e trinta 
contentores fornecidos pelo governo provincial, com 
o objectivo de manter a cidade limpa, como 
assegurou o administrador municipal do Kuito, 
Moisés Américo Cachipaco.  
 
De acordo com o responsável, o referido 
equipamento foi adquirido pela administração 
municipal dentro do orçamento de descentralização 
financeira, referindo que a decisão de se optar por 
contentores metálicos visa evitar incêndios 
decorrentes de fogo posto por parte dos citadinos. 
Por seu turno, os contentores plásticos poderão 
permanecer no centro da cidade, em zonas onde 
residem pessoas mais idóneas.  
 
Moisés Américo Cachipaco considerou que o 
excesso de volume de lixo existente actualmente nas 
artérias da cidade, provocado pelo considerável 
número de populares oriundos de várias regiões do 
país, foi uma das principais causas desta aposta da 
administração.  
 
"Enquanto esperamos a chegada de alguns 
contentores, alugamos máquinas para retirar a 
quantidade de lixo existente nas principais ruas da 
cidade do Kuito; anteriormente esta cidade já foi tida 
como uma das mais limpas de todo o território 
nacional", referiu.  
 
O administrador esclareceu que áreas como a do 
mercado municipal, a rua principal, os bairros do 
Catraio, Cangote e Cambulucuto são os que estão, a 
merecer uma limpeza profunda, com campanhas de 
sensibilização, mostrando aos munícipes o local ideal 
parca o depósito de lixo. 
  
Moisés Américo Cachipaco salientou que há 
necessidade de consciencializar e mostrar aos ha-
bitantes da cidade as consequências da existência da 
poluição de resíduos sólidos em lugares não 
determinados, razão pela qual a administração 
municipal colocou vários contentores em locais con-
siderados propícios para o deposito de lixo.  
 
A recuperação dos jardins da sede capital é outro 
ponto que consta igualmente no programa da admi-
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nistração municipal do Kuito, como disse o 
administrador. Assim, dois jardins estão já a ter 
intervenção.  
 
O responsável informou ainda que, no âmbito do 
programa de descentralização financeira, a adminis-
tração municipal recebeu cerca de 187 milhões de 
kwanzas que estão a ser empregues na execução de 
algumas obras públicas, como os cemitérios do 
Chissindo e da comuna do Kunje, bem como as 
esquadras policiais das comunas do Trumba e da 
Chicala, respectivamente.  
 
As estradas que dão acesso à rua principal da cidade 
do Kuito estão a receber tapete asfáltico, segundo o 
administrador, para melhorar a imagem da urbe. 
Quanto as ruas terciárias, estas terão uma manu-
tenção periódica no sentido de não permanecerem 
degradadas.  
 
Outra obra que tem merecido a atenção da 
administração tem a ver com a reposição de uma 
ponte de betão sobre o rio Cangalo. Os restantes 
projectos sociais programados pela administração 
muniêipa1 do Kuito estarão em curso próximo 
orçamento, pelo facto de o valor actual não ser 
suficiente para a execução doutras obras.  

 
08.10.2 Abastecimento de água 
potável na Huíla custa mais de 
200 mil euros 
Cruzeiro do Sul 1 a 8 de Outubro de 2008 

Água potável, elemento indispensável à vida humana 
e vegetal, é um bem que a todos ainda não chega na 
província da Huíla. A rede de distribuição concebida 
no tempo colonial deixou de ter a vitalidade 
necessária quer pela caducidade como pela demanda.  
 
Em entrevista ao Cruzeiro do Sul, o director das 
águas Abel João da Costa admitiu que a situação de 
distribuição de água às populações por meio de 
canais próprios é um sonho de longo prazo.  
 
Para lá das condutas que precisam de ser substituídas 
e construídos mais fontenários de água, outras acções 
ainda não passaram do papel à prática por falta de 
dinheiro. São necessários cerca de 200 mil euros para 
a materialização dos projectos para melhorar o 
abastecimento de água à população de toda a 
província.  
 
Há oito anos, o plano director da província apontava 
para a necessidade de 115 milhões de dólares, o 
equivalente a cerca de 80 mil euros.  
 
Numa entrevista alargada, estes e outros aspectos do 
ministério da energia, águas, geologias e minas foram 
focados por Abel João da Costa o que será publicada 
na íntegra no próximo número do seu semanário.  
 

08.10.3 Abastecimento de água a 
Luanda restabelece nas próximas 
horas 
Jornal de Angola 2 De Outubro de 2008 

A cidade de Luanda poderá, nas próximas horas, ver 
restabelecido o fornecimento normal de água 
potável, depois de ter sido interrompido devido à 
lama que se encontrava nas condutas, garantiu ontem 
o chefe do Gabinete de Comunicação e Imagem da 
Empresa Provincial de Agua de Luanda (EPAL), 
Dilson Cunha.  
 
No dia 22 de Setembro, explicou, a EPAL anunciou 
a paralisação do Sistema 11, no período de 22 a 30 
do mês passado, com o intuito de fazer a substituição 
do troço de 11 quilómetros de fibra de cimento na 
conduta de 1.200 milímetros cúbicos.  
 
"Este é um troço antigo que tem nos criado muitos 
problemas, principalmente no tempo chuvoso. Por 
isso fizemos uma substituição de 11quilómetros de 
conduta com material mais resistente, já numa 
posição mais vantajosa. Isto é, ao invés de ser um 
troço aéreo agora é aterrado", explicou.  
 
Segundo Dilson Cunha, terminados os trabalhos de 
substituição no período previsto, foi restabelecido o 
fornecimento de água à cidade. No entanto, 
acrescentou, depois de ter iniciado a bombagem de 
água para a subestação do Marçal, verificou-se que o 
líquido saia muito turvo.  
 
"Na altura em que se fez a substituição do troço de 
fibra de cimento, houve a entrada de lodo e areia 
para dentro da conduta. Por isso, quando a água já 
tratada estava a ser injectada a partir de Kifangondo, 
no percurso que faz até aos centros de distribuição, 
verificámos que o líquido estava a vir turvo", disse, 
acrescentando que a EPAL efectuou serviços de 
decantação e adicionou sulfato e outros produtos 
para tratar a água, mas o problema se manteve.  
 
Devido ao excesso de impureza, a EP AL decidiu 
pela suspensão do abastecimento de água à cidade de 
Luanda. O Sistema II foi novamente paralisado e os 
técnicos deram início ao escoamento dos tanques de 
água dos centros de distribuição do Cazenga e do 
Marçal.  
 
"Já temos informações que Kifangondo já começou 
a bombear água e acreditamos que nas próximas 
horas a água vai voltar a jorrar nas torneiras dos 
nossos consumidores com a qualidade exigida", 
garantiu.  

 
08.10.4 Muita poeira, péssimo 
saneamento 
Novo jornal 3 De Outubro de 2008  

Com pouco mais de dois milhões de habitantes, o 
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município do Cazenga é dos que se confronta com 
sérias dificuldades, principalmente na época das 
chuvas. A evaporação dos charcos de água leva o seu 
tempo e torna intransitáveis muitas ruas. Outras das 
grandes consequências são doenças como o 
paludismo e a malária.  
 
A administração local está consciente das 
dificuldades que poderá encontrar uma vez que as 
chuvas se avizinham. Por concluir estão as obras de 
maior relevo no município, nomeadamente a 
requalificação da rua dos Comandos (Estrada que 
liga a zona da Frescangol ao largo do Embondeiro e 
o bairro da Cuca).  
 
Esta estrada passará de duas a quatro faixas de 
rodagem nos dois sentidos. As obras vão incluir 
ainda o alargamento da via e o consequente 
desalojamento de moradores que têm as suas casas 
na zona onde está projectado o curso da estrada.  
 
O processo de transferência já começou, com o 
realojamento de alguns moradores para os bairros 
Zango I e Zango II, em Viana.  
 
Na mesma condição poderão estar os moradores da 
vulgarmente conhecida rua da 10ª no Tala Hady. 
Estes têm casas construídas por cima da conduta de 
drenagem que, segundo o administrador, será rea-
bilitada. A transferência ainda não foi feita porque as 
casas que lhes estão reservadas ainda não têm 
instaladas a água e luz eléctrica. Para que as obras 
não parem, Tany Narciso, administrador daquele 
município, garantiu que alguns poderão ser 
realojados em casas alugadas por um período de três 
meses, tempo previsto para a conclusão das 
habitações definitivas.  
 
Outras obras que estão a ser efectuadas nas 
principais ruas do município, tais como a estrada que 
liga o Cazenga ao município do Sambizanga (São 
Paulo, Cuca, Hoji Ya Henda), não são da 
competência da administração local. Explicações 
dadas pela administração dão conta de que as de 
maior dimensão têm responsabilidades divididas 
entre o governo da província e o governo central.  
 
Algumas, da responsabilidade da administração local, 
já foram concluídas. Até Agosto deste ano, 31 ruas 
foram reabilitadas no bairro da Comissão do 
Cazenga. As obras, orientadas pela empreiteira An-
drade Gutierrez, foram asfaltadas durante um 
período de três meses, num total de três ruas 
longitudinais e 28 transversais.  
 
No total são 22 quilómetros de estrada que estão a 
ser reabilitados e ampliados, no quadro do plano de 
melhoria das infra-es1;ruturas rodoviárias da capital. 
As empreitadas incluem a reabilitação da rede de 
iluminação pública nas vias e estradas em reparação 
porque o cenário é de ruas escuras no período 
nocturno.  

 
Ainda assim, alguns moradores questionados pelo NJ 
não acreditam na conclusão das obras de melhoria 
do saneamento básico, justificando com a densidade 
populacional e as condições em que muitas ruas se 
encontram, sem alguma intervenção. Como exemplo 
apontam as ruas que circundam a parte de trás da 
Igreja Santo António (Hoji Ya Henda). Muitas delas 
beneficiam de intervenções que não passam de 
aplicação de terra sob as zonas de lama, o que para 
os moradores e utentes da via não resolve nada, 
tendo em conta que não existe um sistema de escoa-
mento das águas residuais.  
 
A realidade daquela rua é o reflexo de muitas outras 
que ainda esperam por uma intervenção mais pro-
funda.  
 
08.10.5 Projecto “Água para 
todos” abrange milhares de 
famílias no Kuando-Kubango 
Jornal de Angola 3 De Outubro de 2008 

Setenta e oito mil e 400 habitantes dos municípios de 
Menongue e Cuangar, localizadas na província do 
Kuando – Kubango, vão beneficiar, antes do final de 
2008, do projecto "Água para Todos", no âmbito do 
programa do Governo angolano que estabelece a 
melhoria e aumento da oferta dos serviços sociais 
básicos às populações. 
 
O projecto, orçado em 195 milhões 177 mil kwanzas, 
foi financiado na totalidade pelo Governo Central e 
prevê a implantação nas localidades seleccionadas, de 
sistemas de captação, distribuição e tratamento de 
água, e, para as zonas que se situam longe dos rios, 
ficou recomendada a abertura de furos para a 
captação de água subterrânea.  
 
As comunas de Savate (Cuangar) e Caiúndo 
(Menongue) serão a primeiras localidades a beneficiar 
deste último programa, sendo que os trabalhos 
decorrem sob responsabilidade de empresas locais, 
designadamente a Joafel, Cant-Filda e Emancil.  
 
O director da Energia e Águas no Kuando-Kubango, 
Filipe Sabino, fez saber que o projecto "Água para 
Todos" na província iniciou formalmente no mês de 
Setembro, com a celebração dos contratos das 
empreitadas, e, neste momento, está-se a concentrar 
os equipamentos para o início das obras agendadas 
para este mês de Outubro.  
 
Filipe Sabino esclareceu que a execução deste 
projecto, no Kuando-Kubango, está dividido em 
duas, fases. A primeira vai abranger todas as zonas 
rurais da província e a segunda consagra o 
potenciamento dos sistemas já instalados com vista a 
proporcionar água de qualidade para a população.  
 
O projecto, sublinhou Filipe Sabino, será executado 
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até 2012, tendo em vista assegurar a extensão do 
mesmo a todas as zonas urbanas e suburbanas, 
porque, segundo está delineado, visa melhorar a 
capacidade de distribuição de água potável à toda 
população da província, para permitir um melhor 
saneamento básico no seio das famílias.  
 
A província do Kuando-Kubango tem uma 
superfície estimada em 199.049 quilómetros quadra-
dos e uma população de 150 mil habitantes.  
 
São nove os municípios que fazem parte da 
província, designadamente Menongue, Kuito 
Kuanavale, Cuchi, Cuangar, Longa, Manvinga, Calai, 
Dirico e Rivungo.  
 
O clima é tropical e seco, tendo como principal 
actividade o cultivo do milho e massambala e a 
extracção de alguns minerais.  
 
08.10.6 População sobrevive de 
cisternas de água 
SEMANARIO FACTUAL 04 De Outubro de 2008  

Apesar do seu reconhecimento, os serviços básicos à 
população ainda são deficitários, sendo os mais caóti-
cos o fornecimento de energia eléctrica e de água 
potável, pois as casas da comuna do "Lembelelé não 
têm nenhuma torneira a jorrar água, por falta de 
canalização interna.  
 
Com uma população calculada em duas mil pessoas, 
os habitantes da comuna do Lembelelé recorrem à 
água transportada por camiões cisternas e em 
tanques, com os riscos que dai advêm.  
 
Segundo alguns moradores, a carência de água potá-
vel deve-se à "má-fé" da administração do município 
de Viana e da Empresa Provincial de Águas de 
Luanda (EPAL).  
 
Manuela Tchindande, anciã de 64 anos, referiu ao 
Factual que "a água que consumimos é proveniente 
de cisternas e pipas, nunca sabemos quando é que a 
mesma está tratada. Com esta cólera que vem em 
tempo de chuva, meu filho, não sei se muitos vão 
aguentar", avisou.  
 
Para a moradora, o recipiente de 25 litros de água é 
comercializado ao preço de 90 Kwanzas, enquanto a 
banheira de 50 litros custa 150 kwanzas.  
 
Mário Segunda, também morador na comuna 
afirmou que" nós ficamos ainda mais prejudicados 
quando falta o precioso líquido na cidade de Luanda, 
porque os preços aqui também sobem de forma 
assustadora. Se houvesse uma administração 
fiscalizadora no município, nada disto estaria a 
acontecer", acrescentou.  
 
Alguns moradores mostraram-se esperançados com a 

criação do novo Governo, já que no período da 
campanha eleitoral o partido no poder prometeu 
estender as suas políticas na comuna, opinião que 
diverge de outros habitantes, segundo os quais "o 
governo tinha tempo suficiente para estender os ser-
viços básicos àquela zona".  
Durante a reportagem, o Factual conversou com a 
jovem Edna Lopes, que tem percorrido todos os dias 
cerca de seis quilómetros a pé à procura de água num 
dos bairros próximo ao Lembelelé.  
 
Edna Lopes afirmou lamentar o facto de os políticos 
terem incentivado a população a votar em 05 de 
Setembro, "quando nunca se interessaram com os 
problemas dos munícipes", sublinhou.  
 
"Ganharam, e agora vamos ver que se esqueceram 
do "zé-povinho", porque não estou a vê-los a 
fazerem melhorias para os mais desfavorecidos.  
 
"Estamos à espera das promessas que fizeram. Bento 
Bento, quando veio a Viana em campanha, afirmou 
que a com una do Lembelelé irá beneficiar de água 
potável, de hospitais e de energia eléctrica em pouco 
tempo. Agora, é só esperar para passar tudo à acção", 
vaticinou Edna Lopes.  
 
Já outra moradora, Deolinda Carlos, afirmou que não 
consegue entender a situação, já que a comuna situa-
se perto do município do Cacuaco, onde está 
localizada a estação de captação e tratamento de 
água.  
 
"Existem muitas condutas, será que esses novos 
canais só vão ser para abastecer os condomínios de 
luxo? O pobre vai continuar a acarretar água de 
cisternas e tanques de cimento, muitos dos quais não 
fornecem condições de consumo humano"? 
Indagou.  
 
 
De acordo ainda com aquela moradora, quando se 
regista falta de água na cidade capital, a vida naquele 
"musseque" torna-se um inferno pois para se tomar 
banho cozinhar recorre-se à compra de água mineral.  
 
"As vezes somos obrigados a comprar água mineral 
para fazer a higiene pessoal. Imaginemos que temos 
que comprar três litros numa família de oito 
indivíduos, o que não chega para nada. Portanto, 
precisamos que os nossos governantes olhem para a 
nossa vida", desabafou.  
 
Acrescentou que muitos moradores que possuem 
viaturas, preferem deslocar-se ao bairro da Sanzala 
ou ao projecto "Luanda Sul" para adquirir água, já 
que estes bairros têm água potável.  
 
Maria João, de 58 anos, afirmou não entender que 
dada à proximidade com o centro de tratamento de 
água do Kikuxi, o Governo Provincial e a 
Administração Municipal de Viana não encontrarem 
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um projecto ambicioso para melhorar a qualidade de 
vida da população local.  
 
Salientou que zonas como a comuna do Lembelelé 
estão "coroadas" com o sofrimento, alimentando-se 
com o "pão que o diabo amassou", consumindo água 
salobra.  
 
 
08.10.7 Polícia leva cidadão a 
tribunal por desvio de conduta de 
água 
Jornal de Angola 7 De Outubro de 2008 

Um cidadão acusado de ter desviado uma conduta de 
água da Empresa Provincial de Luanda (EPAL) no 
bairro da Fubú, Kilamba Kiaxi, aguarda julgamento 
nos próximos dias. O presumível infractor, de 
acordo com uma fonte policial, foi detido pelos 
oficiais operativos da Direcção de Inspecção e 
Investigação da Polícia Económica de Luanda.  
 
Segundo o intendente Fernando de Carvalho, além 
deste, três outras pessoas serão encaminhadas para o 
Tribunal, por falsificação de extractos de contas 
bancárias do Banco Sol e de certificados de técnicos 
médios de enfermagem.  
 
A Direcção de Inspecção e Investigação da Polícia 
Económica de Luanda registou, em sete dias (22 a 29 
de Setembro) um total de 44 crimes de natureza 
diversa, numa operação tida como de sucesso. Entre 
os casos apurados, constam 29 crimes de 
especulação, seis de contrafacção discográfica, falsifi-
cação de documentos, exercício ilegal de comércio e 
falsa identificação. ADIIPEL encaminhou para o 
Tribunal Municipal da Ingombota, vulgo Tribunal de 
Polícia, 11 taxistas que encurtavam a rota em 
prejuízo dos clientes. Estes, de acordo com a fonte 
do Jornal de Angola, foram condenados ao pa-
gamento de uma multa no valor de 30.000 kwanzas.  
 
Foram também detidas três pessoas que revendiam 
ilegalmente lubrificantes, prática também perigosa. 
Oficiais operativos da referida Direcção realizaram 
191 visitas, sendo uma de inspecção e 190 de 
fiscalização, que culminaram com o registo de 81 
infracções.  
 
08.10.8 Projecto “Água para 
todos” chega à periferia da Huíla  
Jornal de Angola 8 De Outubro de 2008 

Mais de vinte e duas mil pessoas de algumas zonas 
rurais da província da Huíla estão a beneficiar de 
água potável, no âmbito da implementação da 
primeira fase do projecto "Água para todos".  
 
Com início no mês de Junho do presente ano, a 
primeira fase, que vai até Novembro, se encontra a 
70 por cento de execução e está orçada em quatro 

milhões e cem mil dólares americanos.  
 
A comuna do Waba, no município de Caconda, 
Kapunda Kavilongo e Quihita, na Chibia, Bata-Bata, 
Missão Católica do Tchivinguiro, na Humpata, 
Chibemba, nos Gambos, e alguns bairros periféricos 
do Lubango foram as localidades contempladas na 
primeira etapa.  
 
Segundo o director provincial de Energia e Águas, 
Abel da Costa, o projecto visa fundamentalmente 
atender as pessoas carentes das zonas rurais.  
 
Abel da Costa esclareceu que o trabalho feito nas 
referidas localidades consistiu na abertura de furos de 
água, com bombas manuais, construção de 
lavandarias, com vedação, e instalação de sistemas de 
abastecimento por gravidade.  
 
No entender do responsável, a iniciativa surge num 
momento muito especial, porque vem ajudar o 
governo da província a dar cobertura a alguns 
problemas de água e saneamento, que o Programa de 
Investimentos Públicos não abrangia. Referiu que o 
programa está a repercutir-se positivamente na vida 
da população, sobretudo das crianças e mulheres que 
outrora tinham que percorrer longas distâncias para 
conseguir o precioso líquido.  
 
Quem não esconde a sua satisfação por estes feitos é 
a mais velha Maria Joaquina, 42 anos, que viu 
reduzida, para 200 metros, os três quilómetros que 
anteriormente tinha que percorrer em busca de água 
para o consumo.  
 
Dona Maria Joaquina aponta como outro ganho a 
redução de doenças como a cólera, diarreias e 
alergias, que anteriormente se faziam sentir com 
frequência, por causa do consumo de água não 
tratada.  
 
Igualmente satisfeito está o pequeno Aberto Cuva, 
12 anos e residente na comuna do Bata Bata, no 
município da Humpata, uma localidade que outrora 
atravessava graves problemas da falta de água, quer 
para o consumo humano como para o gado.  
 
Para ele, a construção do fontanário permitiu 
aumentar o tempo de brincadeira, porque antes 
ficava entre três a quatro horas a acarretar o precioso 
líquido, numa distância de aproximadamente dois 
quilómetros.  
 
08.10.9 Águas despromovidas e 
correios sem rumo 
Novo Jornal 10 De Outubro de 2008 

A Composição inicial do novo Governo levantou 
algumas dúvidas quanto ao destino a dar a sectores 
como as Águas e Correios. Se em relação ao primeiro 
o Governo corrigiu o tiro na primeira sessão do 
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Conselho de Ministros ao criar a Secretaria de Estado 
das Águas, em relação aos Correios mantém-se a 
incerteza se encaixarão no nível Ministério das 
Telecomunicações e Tecnologias de Informação, se 
arrumados noutro canto qualquer, ou simplesmente 
se desaparecerão do executivo.  
 
Até a hora do fecho desta edição, o PR não havia 
ainda nomeado o titular da Secretaria de Estado das 
Águas para qual se aventam duas hipóteses: rito 
Júnior, antigo vice-ministro de Botelho de 
Vasconcelos na Energia e Águas, ou Félix Neto, um 
veterano do sector cujo nome tem passado quase 
sempre ao lado de funções governamentais.  
 
De todos os modos, independentemente do nome a 
ser escolhido, especialistas interrogam-se sobre as 
razões do sector das águas ter baixado para Secretaria 
de Estado, enquanto a Energia mantém-se como 
Ministério. Na sua opinião justificava-se a existência 
de um Ministério das Águas, que podia (e devia) 
coabitar com o Ambiente, não se concebendo o 
último sem as águas. Numa outra perspectiva, 
acreditam que seria preferível associar as águas ao 
saneamento e Obras Públicas.  
 
Na dúvida mantêm-se ainda os nomes dos 
governadores provinciais e dos vice-ministros, além 
dos embaixadores. Boavida Neto poderá trocar o 
Namibe por Benguela, enquanto que Aníbal Rocha 
pode sair de Cabinda e ir para a HUl1a. Bié e 
Kwanza-Sul também poderão ter novos dirigentes, o 
mesmo sucedendo com o Uíje, Lunda-Sul, Kuando-
Kubango e Cunene porvacatura.  
 
Boaventura Cardoso é apontado como o próximo 
embaixador de Angola em Portugal, em substituição 
de Assunção dos Anjos, elevado a ministro das 
Relações Exteriores. O ex-ministro da Cultura já foi 
embaixador em Paris e Roma.  

 
08.10.10.  Abastecimento de água 
é questão prioritária  
Jornal de Economia e Finanças 10 De Outubro de 2008 

Daqui a 20 anos a cidade capital deverá tornar-se 
numa das maiores do mundo com 16 milhões de 
habitantes, e terá um problema adicional, agravado, 
por escassez no abastecimento de água.  
 
Nesse campo, o vice-governador de Luanda, 
engenheiro Bento Soito, destacou os investimentos 
que vêm sendo feitos, desde 2000, para abastecer 
70% da população da cidade.  
 
Ele acompanhou a delegação internacional durante a 
visita à Estação de Tratamento de Água de Kikuxi, o 
maior empreendimento deste sector em Angola, que 
recebe, trata e distribui para Luanda água do rio 
Kwanza.  
 

Actualmente, quatro sistemas de distribuição 
abastecem a cidade. Um desses sistemas, o número 1, 
está em recuperação. A primeira fase está pronta, 
com o tratamento da água a ser feito na zona de 
Cacuaco – antes era no Marçal.  
 
Outro desafio é estender o alcance do sistema, que 
atendia apenas a parte estruturada da cidade, também 
para a periferia. Como as águas produzidas nas zonas 
1 e 2 não satisfaziam a totalidade das regiões que 
deveriam abastecer, foi implantado o sistema 3. O 
serviço concluído permite que a água do rio Kwanza 
chegue até Cacuaco. 
 
08.10.11 Linda mas pouco 
atraente 
SEMANÁRIO FACTUAL 10 De Outubro de 2008  

Águas paradas em passeios, estradas por receber no-
vo asfalto e folhas de árvores caídas no chão sem 
serem retiradas fazem da Vila Alice uma zona triste, 
tal como os moradores que mantêm portas, quintais 
e janelas fechados para evitarem ser conotados com 
o ar de abandono a que parece estar votado o bairro.  
 
No entanto, a Vila Alice também tem áreas agradá-
veis, ruas bem asfaltadas e árvores ao longo de 
algumas vias que fazem sorrir os passantes e os 
habitantes pela frescura que proporcionam.  
 
Mas, para essa gente, a Vila Alice precisa da 
intervenção da Administração Municipal do Rangel 
para melhorar o seu aspecto, embora os problemas 
de saneamento básico no bairro são de pouca monta.  
 
Infra-estruturas  
 
O bairro da Vila é uma zona onde o comércio é 
a"caixa de toque" para atrair muita gente a pé ou de 
carro Lojas comerciais, bares, parques de diversão 
para a acriançada, escolas, boutiques várias salas de 
cinema e empresas de construção e conservatória, 
tornam a Vila Alice movimentada durante boa parte 
da manhã e da tarde.  
 
Sem ser inusitado, o movimento nas ruas do bairro é 
uma constante, chegando por vezes a haver 
engarrafamentos, pois é o meio através do qual se 
chega a outros bairros como o Popular ou ao merca-
do dos congolenses, muito concorrido diariamente.  
 
"Em verdade, digo, a Vila Alice, pelo seu nome, 
deveria merecer melhor tratamento, pois há muito 
por fazer para torná-la bela", afirmou o cidadão 
Adão Canivete, vendedor de bilhetes no Cine Atlân-
tico. 
  
Segundo ele, tirando as principais ruas do bairro, ou-
tras carecem de novo asfalto porque estão corroídas 
e prejudicam as viaturas que por elas passam. 
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Também estudantes do Instituto Médio Industrial de 
Luanda (IMIL), localizado na Vila Alice, 
manifestaram-se a favor da melhoria das infra -
estruturas habitacionais e de serviço do bairro, à 
semelhança da sua escola, que foi pintada e ganhou 
novo aspecto que pode ser considerado atraente.  
 
Empreendimentos  
 
Empresas como a Maboque, a Jembas Industrial, o 
Cine Atlântico, a Conservatória do Registo Civil, os 
armazéns da ex-Macambira e diversas lojas para 
venda de víveres, de roupas e de telemóveis, fazem 
da Vila Alice uma zona comercial por excelência, 
onde a procura por esses produtos torna ávida muita 
boa gente desejosa de adquiri-los.  
 
"Aqui vêm muitas pessoas à busca de qualquer coisa, 
em lojas ou mesmo na rua, pois é sabido que aqui se 
faz venda, antes ambulante agora sedentária", referiu 
um jovem de nome Tino Cruz, que comprava 
laranjas a uma vendedora do mercado de rua.  
 
Tino Cruz é de opinião que se deveria retirar os 
vendedores de rua, porque destoam relativamente à 
ordem dos mercados vocacionados para tal, como os 
congoleses, o São Paulo ou o do Prenda.  
 
"Mas, lá não há lugar para nós, são milhares de 
vendedoras c assim não vendemos nada", retrucou a 
vendedora Adelina Cassinda, de 45 anos e a comer-
cializar frutas diversas.  
 
"Mesmo os moradores já não andam muito, aqui na 
rua vendemos tudo e eles podem comprar sem 
aborrecimentos", acrescentou Adelina Cassinda, em 
nome das suas colegas de trabalho.  
 
Arruamentos  
Como o Factual constatou, a Vila Alice tem ruas a 
carecerem de intervenção, porque não é crível que 
elas se mantenham no mesmo estado de há dezenas 
de anos, sem reasfaltagem, com passeios destruídos 
pela erosão, com árvores secas e a precisar de poda, 
uma vez que a beleza do bairro se vai esfumando 
com o tempo, a menos que...alguém que o ame exija 
dos moradores maior empenho na salvaguarda do 
seu bem.  
 
"Tem razão, muita gente tem casas na Vila Alice mas 
não tem capacidade de geri-las e o resultado está aí: 
Edifícios velhos, descoloridos e com portões 
enferrujados", explicou o morador Albertino Sapupo, 
casado de 40 anos e a viver no bairro há mais de 20 
anos.  
 
De igual modo, peões abordados pelo Factual opi-
naram que a venda dos imóveis do Estado contribuiu 
para a sua degradação, pois as pessoas não têm 
dinheiro suficiente para a sua manutenção, optando 
por arrendá-los a terceiros, em especial a es-
trangeiros.  

 
E esse ciclo vem continuando sem parar, uma vez 
que já se toma fácil observar que em cada dez casas 
pelo menos sete estão na mão de estrangeiros que 
também nada fazem para melhorar o seu aspecto, 
pois, como diz o ditado "em casa do vizinho, não 
faças obras", eles acabam adoptá-lo.  
 
Delinquência  
 
Os vários armazéns sedeados na Vila Alice são um 
chamariz para os meliantes que se aproveitam da 
confusão dos clientes para surripiarem algum 
produto, seja alimentar, de uso pessoal e até dinheiro.  
 
Não raras vezes, como disseram ao Factual propri-
etários de alguns armazéns, às vezes aparecem aqui 
jovens pseudo-compradores mas são autênticos 
ladrões.  
 
"Já sofremos roubos, principalmente de vestuário 
que os gatunos usam. Eles saem sem darmos conta 
devido à multidão de gente a comprar", afirmou o 
comerciante Aboubakar Diallo, do Senegal, que 
vende roupas e electrodomésticos na ex Macambira.  
 
Agentes da polícia de giro afirmaram ao Factual que 
os delinquentes são jovens desempregados que 
andam à volta dos armazéns à procura de algo para 
roubar, mas sempre que são apanhados em t1agrante 
são encaminhados para a esquadra e punidos.  
 
"Mas há também os gatunos que abordam as pessoas 
na rua, principalmente à noite aqui na Vila Alice, e 
nesses casos fica difícil apanhá-los, pelo que só 
podemos contar com a denúncia da população", 
acrescentou um dos agentes, Pedrito Monteiro.  
 
08.10.12 Problemas sociais que 
ate o diabo fica comovido 
SEMANÁRIO FACTUAL 10 De Outubro de 2008  

A vala de drenagem da localidade tem servido para 
os moradores atirarem lixo e se não é limpa as águas 
da chuva não passam, deixando casas alagadas e 
ruelas desfeitas.  
 
O cheiro da vala de drenagem é nauseabundo pelo 
amontoado de lixo que se faz sentir em toda a sua 
extensão, com focos de fezes em todas as ruas e 
ruelas com crianças a brincar e senhoras a vender 
mesmo próximo.  
 
O professor Victor David, morador no bairro desde 
1981, fez saber que um dos maiores problemas 
básicos é a falta de água, tanto potável como bruta, já 
que para obtê-la os moradores têm que fazer longas 
distâncias.  
 
Quando a Samba tem água o valor aqui nos tanques 
é de 80 kwanzas o balde mas se falta aqui já a 
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vendem a 150 kwanzas, enquanto alguns fazem a 100 
kwanzas o recipiente de 25 litros, acrescentou ainda 
Victor David.  
 
"As mulheres e crianças são as que mais sofrem para 
acarretar o precioso líquido. Vão até à Samba que são 
dois quilómetros e por vezes não encontram água e 
outras são obrigadas a esperar duas horas para serem 
atendidas, já que lá vai o Rocha todo da parte de 
baixo", lamentou.  
 
Afirmou que, entre outras preocupações, as doenças 
têm sido uma dor de cabeça provocada pelos focos 
de lixo que existem no "Prof.".  
 
Segundo a fonte, o Governo Provincial de Luanda 
devia canalizar alguma verba para fazer chegar a 
água, construindo fontanários para atenuar a carência 
das pessoas.  
 
"Como vamos aceitar que uma pessoa tenha 
problemas em tomar banho quando "os filhos 
começam a cultivar esta porquice desde muito novos 
e crescem com esta porcaria tão visível, indagou 
Victor David.  
 
O Factual constatou que o bairro carece de 
melhorias, não só a nível do saneamento básico mas 
também na educação, na fiscalização, na organização 
e mesmo no policiamento.  
 
Conceição Pedro Domingos, de 23 anos e moradora 
desde que nasceu, ressaltou que todos os residentes 
têm sofrido com a falta de um local público para se ir 
à busca de água.  
 
Para a jovem, as pessoas acordam por volta das seis 
horas para conseguirem despachar os afazeres 
domiciliares cedo, se não correm o risco de ficar com 
a casa suja.  
 
Conde Rogério Silvestre, morador há 15 anos e 
comerciante de uma pequena cantina, afim10u que a 
sua principal preocupação tem sido a falta de água e 
de energia eléctrica.  
 
"Os moradores contribuíran1 para a compra de um 
Posto de Transformação (PT) que passa mais tempo 
desligado Nós reclamámos junto da EDEL mas 
nunca são satisfeitas as nossas reclamações", 
sublinhou Conde Rogério.  
 
Ao lamentar apenas que tem que pagar todos os dias 
a água no valor de 500 kwanzas para abastecer a sua 
casa e o seu estabelecimento, deu a conhecer que as 
mulheres e crianças têm que fazer grandes 
caminhadas para buscar o precioso líquido.  
 
"Este peso todos os dias é prejudicial para a saúde 
destas pessoas, como é que as entidades de direito 
não conseguem ver que estamos a matar 
prematuramente esta gente?", atirou.  

 
Afirmou que a Polícia Judiciária devia fazer uma 
ronda no bairro e fechar um bordel (casa de 
prostitutas) onde acontecem cenas de pornografia 
todo o dia.  
 
"Eu disse uma vez e volto a repetir, este bairro está 
esquecido e até o diabo já tem pena. Como pode ser 
possível que todos vêem esta pouca-vergonha e 
ninguém faz nada", referiu.  
 
Frisou que muitas vezes as prostitutas fazem 
escândalos com os clientes que não pagam e, nuas, 
ficam na rua a disparatar para todos ouvirem.  
 
Educação cada vez mais caótica  
No bairro do "Prof.", em homenagem ao primeiro 
morador que até a data é professor na área, o ensino 
público é uma raridade. Para as crianças de tenra 
idade poderem estudar alguns professores montaram 
tendas e cobram a quantia módica de 350 a 400 
Kwanzas.  
 
Para o professor Samuel Vasco, o objectivo destas 
aulas é conseguir dinheiro e fazer a vida, mas 
também ajudar os petizes e dar as bases para quando 
ingressarem numa escola terem já algum 
conhecimento.  
 
"Estes meninos são carentes, vivem aqui, sem algu-
ma escola, não podem fazer grandes caminhadas 
porque são ainda pequenos. Vivem grandes 
problemas com finanças", argumentou.  
 
Desolado, Samuel Vasco afirmou: "Como eu posso 
exigir muito dinheiro se o objectivo é só o de ajudar. 
AB cobranças são para pagar o espaço que utilizamos 
e comprar algum material como giz e livros".  
 
Grande parte da criminalidade aqui é levada a cabo 
por pessoas que nasceram, cresceram e viveram ou 
ainda Vivem na área.  
 
Segundo o jovem António Mwante Nzulo, que 
serviu de guia para a reportagem do Factual no 
musseque, "os crimes devem-se à falta de empregos 
porque as pessoas nunca tiveram uma instrução 
académica nem outra preparação técnica, o que faz 
que enveredem para praticas indecorosas".  
 
Para o guia, uma das soluções passa por criar na área 
centros profissionais para os jovens poderem 
aprender uma profissão e saírem com bases quando 
forem à procura do primeiro emprego.  
 
"Se uma pessoa não estudou, como é que vai con-
seguir se virar. Talvez a única solução para muitos 
destes é a criminalidade, como assaltos à mão-
armada e furtos", advogou.  
 
Proliferação de seitas com barulho à mistura 
incomoda moradores  
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Na manhã que o Factual passou em revista o bairro 
"Prof.", os moradores comunicaram que outra "dor 
de cabeça" tem sido o nascimento do dia para a noite 
de seitas religiosas que se suspeita serem ilegais.  
 
Silva Francisco, habitante há 17 anos, referiu não 
perceber como numa pequena rua existam 12 igrejas 
que nasceram em menos de um ano.  
 
"Quem passa por aqui durante a noite e nós que esta-
mos a dormir somos despertados com aquele 
barulho de tambores e vozes altas. O Ministério da 
Cultura deve vir pedir a licença a estes pastores que 
acho serem impostores", desabafou.  
 
Reforçou que ainda existem mais outras igrejas a 
serem construídas na rua, acrescentando que "ouviu 
que isto agora é o negócio do momento, só podem 
estar a tirar muito dinheiro".  
 
"O senhor é repórter, não é, então vai ver e conta 
depois. Será que com estas igrejas você conseguiria 
dormir? Aqui estamos fartos, mas não podemos 
fazer justiça por mãos próprias", contou.  
 
O F actual no local apurou que os habitantes 
carecem de mais assistência por parte de entidades 
governamentais e outras pessoas de boa fé, como 
apelaram alguns moradores.  
 
Num bairro com quase sete mil habitantes, com 
casas que mais se parecem um amontoado de 
pequenas gaiolas e com ruas esburacadas de terra 
batida, crianças, mulheres e adultos acordam todos 
os dias à espera que Deus os ajude a sair desta 
desgraça.  
 
08.10.13 Sumbe terá «Água para 
todos» 
A Capital 11 De Outubro de 2008  

A população do município do Sumbe poderá consu-
mir água com melhor qualidade nos próximos dias. A 
informação foi prestada pela administradora do 
município do Sumbe, Fernanda Cabral de Almeida.  
 
A administradora que falava à Rádio local, no âmbito 
do Programa do Governo Central denominado 
«Água para Todos», argumentou que até finais do 
mês em curso, ficará concluída a reabilitação da 
estação de captação e tratamento de água do Sumbe.  
 
Nanda Cabral disse, por outro lado, que a equipa de 
trabalhos composta por especialistas angolanos e sul-
africanos desdobra-se em trabalho rítmico o que faz 
crer à administradora que a poucos dias vai jorrar á-
gua, nas torneiras da antiga cidade de Novo 
Redondo.  
 
Pronunciando-se sobre inquietações populares a 

respeito dada época chuvosa que se avizinha, uma 
vez que por essa altura do ano as águas do rio 
Cambongo apresentam qualidade indesejada, 
provocando várias doenças, Fernanda Cabral 
assegurou não haver motivos alarmantes, pois, e 
como disse, os meios a serem utilizados na captação 
e tratamento do precioso líquido são sofisticados e 
não permitem resíduos nocivos que cheguem à mesa 
dos consumidores:  
 
«O sistema, ora instalado de água para todos, tem 
uma capacidade de poder purificar a água. Ele tem 
um sistema que ao captar a água, faz o tratamento e 
automaticamente expulsa aqueles resíduos que não 
são propícios ao consumo. Entretanto, julgo que 
logo que estiver a funcionar na época chuvosa, na 
cidade do Sumbe, poderão ver a tecnologia como 
funciona», assegurou.  
 
Lembro que os munícipes desta circunscrição não 
consomem água com qualidade desejada, desde 1975. 
Na verdade, o rio Cambongo também não oferece 
condições higiénicas indispensáveis, para que a 
população beneficie de água qualificada.  
 
Os muitos casos de cólera que se têm registado na 
cidade capital, têm tido como pano de fundo o 
consumo directo ou através das torneiras de água 
que, teimosamente, é extraída do rio Cambongo.  
 
Especialistas estrangeiros que por estas paragens 
passaram, reprovaram, categoricamente, o consumo 
pela população desta água que, além de matar por 
intermédio de cólera, provoca uma série de 
enfermidades, como é o caso da febre tifóide. Os 
rios Cuba 8 quilómetros a sul da cidade do Sumbe e 
o Keve a 25 quilómetros à norte da cidade capital do 
Kwanza Sul são os que em termos de qualidade, se 
apresentam em melhores condições de proporcionar 
qualidade de água à população, numa tarefa que 
deveria ser implementada pelo Governo há muito 
tempo mas, de projectos só se falam dos que estão 
«em carteira».  
 
É ponto assente que, a água do rio Keve é 
consumida no Instituto Nacional de Petróleos, 
localizado 13 quilómetros à norte do Sumbe, há mais 
de 30 anos, num trabalho de engenharia antes 
efectuado pela empresa Italiana Comerint.  
 
08.10.14 Luanda bebe água com 
boa qualidade 
Jornal de Angola 12 De Outubro de 2008 

A cidade de Luanda consome água com os 
parâmetros de qualidade estabelecidos pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), assegurou, sexta-feira, 
o presidente do Conselho de Administração da 
EPAL, António Bessada Costa.  
 
António Bessa da Costa falava numa conferência de 
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imprensa, que serviu para explicar aos consumidores 
as causas do elevado teor de turvação da água que se 
registou nos últimos dias em Luanda.  
 
Segundo o administrador da EPAL, a anomalia foi 
provocada por roturas contínuas no troço da 
conduta aérea que conduz a água da Estação de 
Tratamento de Kifangondo para o Centro de Dis-
tribuição do Cazenga. António Bessa da Costa 
garantiu que, neste momento, a cidade de Luanda 
está a ser abasteci da, a Sul, pelo Sistema 3, no 
Kicuxi, com captação no rio Kwanza e transferência 
para os centros de distribuição de Viana, Palanca, 
Benfica, Marçal e Maianga e a Norte pelo Sistl1ma 1 
(Estação de Tratamento de Agua Candelabro), que 
transporta a água para Cacuaco e Cazenga.  
 
António Bessa da Costa disse que a EPAL tem um 
grupo de técnicos que, de hora em hora, acompanha, 
permanentemente, a qualidade da água que é 
distribuída aos consumidores. "Pretendemos com 
isso ter um serviço permanente de controlo de 
qualidade e respeitar os parâmetros e normas 
estabelecidos pela OMS", explicou. O controlo de 
qualidade feito pelos técnicos da EPAL está a ser 
desenvolvido nas casas, girafas e condutas. 

 
08.10.15 Melhor abastecimento 
de água em municípios do Bié 
Jornal de Angola 14 De Outubro de 2008 

As comunas do Caieie, Cambândua, Chiúca e 
Kuquema, no Kuito, são as primeiras quatro lo-
calidades pertencentes à primeira fase do projecto 
"Agua para Todos", dos sete municípios previstos 
pelo governo da província do Bié, assegurou a 
directora provincial da Energia e Aguas no Bié, 
Anabela Caiovo.  
 
Anabela Caiovo disse que as referidas comunas estão 
localizadas nos municípios da Nharea, Katabola e 
Kuito, numa perspectiva de abranger mais de vinte 
mil habitantes em sete municípios previstos.  
 
Em relação ao número de população existente a nível 
de toda a província, a directora provincial da Energia 
e Águas alude que o sistema de água, implementado 
pelo governo da província já é considerável, "apesar 
de estar longe das expectativas".  
 
O projecto "Agua para Todos" informou, não 
abrange apenas a construção dos sistemas de abaste-
cimento por captação superficiais, mas, também, a 
abertura de postes de água, através de reparações e 
captações subterrâneas que se encontram avariadas.  
 
"Este programa vai até ao final do quinquénio só que 
infelizmente nem todos os municípios estão a 
beneficiar do sistema de abastecimento de água 
porque o governo local começou apenas com algu-
mas comunas e temos também alguns projectos 

financiados pela União Europeia, que abarcou no 
total quatro comunas pelo facto de o objectivo 
principal ser a implementação em todas as 
localidades.  
 
Nós cingimo-nos primeiro a implementar o projecto 
nestas Comunas, tendo em conta os problemas de 
saúde vividos pela população destas localidades 
porque em colaboração com o sector da saúde, 
descobriu-se que os populares têm problemas de 
Sistosomíase que é de origem hídrica, por isso 
avançamos primeiro para estas localidades", disse.  
 
A directora provincial da Energia e Aguas explicou 
que o trabalho da nova captação para a cidade do 
Kuito está num ritmo acelerado e as obras estão 
construídas em betão desde a captação até à estação 
de tratamento.  
 
A fase actual sublinhou, consiste na redistribuição 
nos bairros que vão beneficiar de chafarizes, 
enquanto que a zona urbana vai constar, na próxima 
fase do projecto, com a reabilitação da nova 
captação.  
 
O plano director do novo sistema de captação de 
água na cidade do Kuito prevê abranger mais de 
quatrocentos mil habitantes. -  
 
08.10.16 Mundo assinala Dia da 
Lavagem das Mãos 
Jornal de Angola 14 De Outubro de 2008 

Pela primeira vez, o Mundo assinala, amanhã, o Dia 
da Lavagem das Mãos, com um apelo para activida-
des de conhecimento e educação, a fim de acelerar a 
mudança de comportamento sobre a lavagem das 
mãos numa escala nunca antes vista.  
 
De acordo com uma nota de imprensa da ONO 
OXFAM OB, parceiro social do Ministério da Saúde, 
a estratégia visa ajudar a prevenção das doenças 
diarreicas, que matam quase dois milhões de crianças 
anualmente, segundo dados da Organização Mundial 
da Saúde (OMS). As doenças diarreicas constituem 
tão-somente a segunda maior causa de mortes de 
crianças no mundo.  
 
O documento refere, no entanto, que um simples 
hábito de higiene (lavagem das mãos com sabão) po-
deria reduzir para metade este cenário e salvar a vida 
de um milhão de crianças.  
 
"Quando aliado às iniciativas educativas, a lavagem 
das mãos com água e sabão é uma das maiores 
intervenções de custo-efectivo de saúde preventiva e 
tem sido provado que reduz não apenas diarreias, 
mas também algumas das suas mais severas 
manifestações tais como cólera e disenterias em até 
58 por cento", lê-se ainda na nota.  
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Indica ainda que, no Dia Mundial da Lavagem das 
Mãos, crianças, professores, pais e/ou encarregados 
de educação juntam-se a membros do Governo e ao 
sector privado para a celebração da data. Em Angola, 
estão programadas várias actividades, por iniciativa 
dos ministérios da Educação e da Saúde, governos 
províncias e parceiros sociais como o UNICEF, 
ADPP, salesianos de Dom Bosco e OXFAM GB.  
 
As actividades visam atingir um mínimo de 500 
escolas. O acto central, que se realiza em Luanda, 
terá a presença de altas autoridades do Governo, 
incluindo o ministro da Educação, António Burity da 
Silva, bem como o artista Pedrito do Bié.  
 
Uma das orientações para estas celebrações é a maior 
divulgação possível da campanha, a fim de mobilizar 
o maior número de participantes e divulgar 
mensagens que visam sensibilizar a população para a 
importância do acto de lavagem das mãos em todo o 
país.  
 
08.10.17 “ O combate ao caos 
urbanísticos esta a ser feito 
através de modelos integradores 
Angolense 18 De Outubro de 2008 

"Em Angola, como em quase todo o mundo, o fenó-
meno 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.  
 
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.  
 
Mais do que nunca, tornou-se urgente e essencial 
promover a qualidade nas cidades, através do desen-
volvimento 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". 

 
08.10.18 Estradas «descartáveis» 
afectadas por chuva miúda 
A Capital 18 De Outubro de 2008 

Geralmente descortinados em tempo chuvoso, os 
problemas de saneamento básico da cidade de 
Benguela deram, no início da semana que hoje finda, 
sinais evidentes de que não pouparão as estradas que 
acabam de ser reabilitadas por um trio de empresas, 
formado pela Conduril, Odebrecht e Mota Engil, 
constatou o semanário A Capital. A foto que 
exibimos mostra mulheres ao serviço da Admi-
nistração Municipal, em substituição de esgotos que 
deveriam facilitar o escoamento das águas da chuva 
que caiu há sete dias. Os charcos, visíveis inclusive 
no centro da cidade, pelo menos até ao momento do 
fecho desta edição, são tidos como inimigos das 
estradas. Vai daí o esforço, inglório, diga-se de 
passagem, das mulheres que trabalham para a 
Administração do município. Como se não bastasse, 
a poeira provocada pelo péssimo estado dos passeios 
deu lugar às crateras, nas rodovias intervencionadas.  
 
O cenário que hoje se assiste, constitui de resto, um 
forte indicador de que a operação foi, afinal, levada a 
cabo para conter a onda de insatisfação que se fazia 
sentir em clima eleitoral. Poucos dias depois do início 
da empreitada, em Agosto último, o administrador 
municipal, Manuel Francisco, em declarações 
prestadas à Rádio Benguela, dava consistência aos 
rumores que apontavam para uma situação 
emergencial. «Este trabalho terá de ser corrigido, 
estamos perante um quadro de emergência», disse. 
Fonte da Empresa de Águas e Saneamento de 
Benguela confidenciou há este semanário que todo o 
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serviço vai por água abaixo, porquanto o processo de 
substituição da rede de distribuição, com mais de 50 
anos, vai implicar a destruição desta «benfeitoria».  
 
«Se reparar, já se está a substituir condutas de água 
partindo estradas», exemplificou. Outro dado a reter 
é que o director-geral do Instituto Nacional de Es-
tradas de Angola (INEA), Joaquim Sebastião, que 
esteve em Benguela aquando da consignação da obra, 
escondeu a sete chaves os valores aplicados nesta o-
peração «descartável», mandando ás urtigas os 
jornalistas que ali se encontravam. Por outro lado, a 
chuva acabou por mostrar as debilidades, no tocante 
à recolha de lixo, numa cidade que viu aumentar para 
duas, no princípio deste ano, o número de 
operadoras de recolha.  
 
Cientes de que o quadro actual inspira cuidados 
(muito lixo, sobretudo na periferia), as autoridades 
tencionam duplicar a cifra de empresas envolvidas no 
tratamento de resíduos sólidos, esperando-se que a 
qualquer momento realizem o concurso público, há 
muito anunciado por Manuel Francisco. Atentos ao 
desenrolar dos acontecimentos, técnicos de saúde 
alertam para as consequências que dali possam advir, 
recordando que a província esteve entre as que mais 
mortes registaram quando, há, sensivelmente, quatro 
anos, a cólera dizimou centenas de vidas humanas.   

 
08.10.19 Moradores do Cassequel 
temem por mais mortes 
Folha 8 18 De Outubro de 2008 

Aproxima-se o momento mais difícil do ano e de 
elevado isco para a vida dos moradores da rua 64 do 
bairro Cassequel do Embondeiro, pois durante a 
época, chuvosa os mesmos não suportam as 
inundações causadas pelas chuvas.  
 
No dia 9 do corrente mês o F8 fez uma reportagem 
na referida rua, a fim de constatar a realidade e apu-
rar dados sobre os prejuízos provocados. Durante o 
trabalho de auscultação e constatação, verificou-se 
que, mesmo antes de caírem as primeiras chuvas, já 
algumas casas apresentam pequenos charcos de água 
e têm as paredes húmidas.  
 
Segundo as informações dos moradores, isto 
acontece, em virtude de no local haver lençóis de 
água causados pela interrupção da vala. O F8 
constatou que existem mais de 100 casas 
abandonadas, há mais de um ano, todas inundadas de 
água, cujos proprietários desertaram daquilo que eles 
consideram um autêntico calvário.  
 
"Tenho dois anexos que estavam arrendados e 
ajudavam-me muito a suprir as necessidades vitais, 
mas os meus inquilinos rescindiram, os contratos, 
Devido à desastrosa chuva de 22 Janeiro de 2006 
perdemos todas as mobílias e tivemos de começar 
tudo do zero," lamentou a senhora Teresa Frederico, 

Pelo que deu para constatar, a inundação deve-se ao 
facto de os moradores do lado oposto terem fechado 
a vala que escoava água com fluidez, por acharem 
que o funcionamento normal da mesma provocava 
transtornos, A água encontrou outra alternativa, 
irrompendo as casas de alguns moradores.  
 
"Sempre que há uma enxurrada, como a de Janeiro 
de 2006, o nível de água sobe ao ponto de penetrar 
nas residências pelas janelas", explica um dos 
moradores, lembrando que, quando assim acontece o 
teto, tem sido o lugar para guardar as crianças. Os 
moradores contam que, durante as enxurradas de 
2007, cerca de vinte pessoas morreram naquela zona, 
enquanto algumas famílias abandonaram as 
respectivas casas.  
 
"A situação da vala agravou-se devido aos resíduos 
de lixos e capim. A solução está longe da capacidade 
dos moradores, por isso, diante de todo o 
sofrimento, apelamos ao governo que, pelo menos, 
abra a vala, de modo a haver fluidez da água. Esta é a 
nossa proposta para se ultrapassar esta terrível 
situação," apelou Jacinto Kinanga.  
Para os moradores da rua 64, quando o Céu 
escurece, é sinónimo de tristeza e tão logo as pri-
meiras gotas começam a cair para evitar acidentes ou 
mortes, os moradores abandonam as casas.  
 
A Odebretch e a China África são as empresas de 
construção civil que estão a cargo da vala de dre-
nagem que pode libertar a população da horrível 
situação. A China África surgiu em Angola em 2005, 
começando por trabalhar na construção do novo 
aeroporto no município de Viana.  
 
Em 2006, começaram por executar trabalhos na vala 
de drenagem que começa no estádio da Cidadela e 
desemboca na praia do Benfica, mas até ã data, de 
nada beneficiaram.  
 
08.10.20 Chuvas podem 
interromper obras em curso 
Folha 8 18 De Outubro de 2008 

O bairro Cassenda é uma desta zona cujas principais 
mas sofreram interferência com o propósito de 
receber outro tapete asfáltico, são os casos das ruas 
3, 4, 5, 8, 9 e 11. Os moradores acreditam na 
melhoria da paisagem do bairro, mas uma interroga-
ção se levanta.  
 
Quanto tempo levarão as obras e que qualidade as 
mesmas vão apresentar-nos? Embora se registem as 
operações por aquelas paragens, tudo continua na 
mesma e, se Luanda for abençoada ou amaldiçoada 
com uma enxurrada nos próximos dias, as ruas 
ficarão inundadas e intransitáveis, tal como é 
costume em maioria dos bairros desta cidade, o que 
já preocupa os cidadãos.  
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“Já sabemos o que vai acontecer. Estas ruas ficarão 
cheias de água e as pessoas serão obrigadas a dar 
volta em locais mais distantes", disse Iracelma da 
Silva, moradora da rua 6.  
Nas ruas 3, 5, 6, 8 e 9 foi removida suprimida a lama 
que, durante muitos anos, cobriu o anterior tapete 
asfáltico. O facto agradou os moradores que se 
preocupavam com a morosidade das obras.  
 
"Nós, aqui na rua 5, ficamos satisfeitos quando 
vimos os homens com as máquinas eliminarem as 
lamas para colocar um novo asfalto, mas desde o tal 
dia até hoje nunca mais os vimos", confessou Paulo 
Pacavira, moradora da rua 6, revelando que, apesar 
da ausência de chuvas, a rua já se apresenta com 
alguma água acumulada.  
 
A rua Sagrada Esperança é uma das que carecem de 
obra que carece acabamento no mesmo bairro. Os 
agentes da Empresa Provincial de Águas de Luanda 
(EPAL) cavaram-na com a intenção de colocar nova 
canalização.  
Em virtude de as obras estarem inacabadas, os 
referidos espaços cavados estão a servir de escoa-
mento das águas para a vala de drenagem, o que 
piora a situação abrindo-se cada vez mais. Os 
populares, incorrectamente, também contribuem 
para a deformação dos mesmos espaços, despejando 
água inclusive na estrada.  
 
 
08.10.21 Indicadores de 
deficiente acesso a água e 
saneamento: Cólera 
Folha 8 18 De Outubro de 2008 

Tal como a Febre Tifóide, a Cólera é um indicador 
fundamental na análise do acesso das comunidades à 
água potável e ao saneamento adequado reflectindo, 
desse modo, as condições de vida dessas populações. 
Sendo uma doença relacionada com a pobreza e as 
más condições de habitação, apesar de se registar em 
todo o mundo, é mais frequente nos países em vias 
de desenvolvimento, em particular em África. A taxa 
de prevalência da Cólera reflecte as deficiências do 
modelo de desenvolvimento sustentado nesses países 
e pode traduzir igualmente o acesso aos serviços de 
Saúde que as comunidades têm ao seu dispor.  
 
Foi no século XIX que o agente da Cólera deixou o 
seu reservatório no rio Ganges (Índia e Bangladesh) 
e se expandiu pelo mundo, tendo causado seis 
grandes pandemias que custaram a vida a milhões de 
pessoas na Europa, África e Américas. A última 
pandemias iniciou-se em 1961 no Sul da Ásia, 
atingindo a África em'1971 e as Américas em 1991.  
 
A Cólera aparece habitualmente por surtos 
epidémicos, que se iniciam de forma abrupta, se 
expandem rapidamente e depois desaparecem. 
Contudo, quando as condições de acesso à água 

potável e ao saneamento são más, os surtos epi-
démicos tendem a perpetuar-se no tempo, 
transformando a Cólera numa doença endémica. 
Apesar da Cólera ser uma ameaça global à Saúde 
Publica, desde 2005 tem-se vindo a registar um 
grande aumento de novos casos. Apesar da 
Organização Mundial de Saúde estimar que apenas 
10% dos casos de Cólera lhe são reportados, em 
2006 esta doença atingiu 52 países, tendo sido 
notificados 236.896 novos casos, dos quais 6.311 
fatais (um aumento de 79% se comparados com os 
dados de 2005). Angola enquadra-se no pequeno 
grupo de países em que o surto epidémico tende a 
manter-se, registando novos casos (maior número no 
período das chuvas e menos casos no cacimbo) 
desde Fevereiro de 2006. Para se compreender o 
impacto deste surto epidémico em Angola, basta 
referir que a epidemia teve o seu início num bairro 
em Luanda e rapidamente alastrou para 16 das 18 
províncias (excepção da Lunda-Sul e do Moxico).  
 
Entre 13 de Fevereiro de 2006 e 9 de Maio de 2007, 
foram notificados 82.204 casos de Cólera, tendo 
munido 3.092 doentes.  
 
A Cólera é uma infecção diarreica aguda, causada 
pela ingestão da bactéria Vibrio cholerae. A trans-
missão ocorre quando existe uma contaminação 
directa fecal-oral (por exemplo, mãos que não foram 
lavadas e que são levadas a boca) ou através da 
ingestão de água ou alimentos contaminados. O 
período entre a infecção e o aparecimento dos 
sintomas é muito curto, entre duas horas e cinco 
dias, o que faz aparecer um grande número de casos, 
traduzindo um padrão de "explosão" do surto. 
Contudo, deve-se realçar que 75% das pessoas 
infectadas pelo Vibrio Cholerae não desenvolvem 
qualquer sintoma, mas eliminam a bactéria pelas 
fezes durante 7 a 14 dias, contaminando o ambiente, 
tornando-se potenciais transmissores da doença.  
 
As pessoas infectas das que manifestam sintomas 
apresentam habitualmente vómitos, contracções 
musculares, dores abdominais e uma diarreia aquosa, 
súbita, que pode ser moderada ou muito intensa, 
comparada com a "água de cozer arroz". Esta 
diarreia pode levar a uma desidratação muito grave, 
com choque (o sangue não circula correctamente por 
falta de líquidos) e à insuficiência renal aguda, 
morrendo o doente em poucas horas.  
 
As complicações são mais graves em crianças, 
pessoas com um fraco sistema imunitário 
Cimunodeficentes) ou malnutridas, idosos e infecta 
dos pelo VIU Consideram-se como factores de risco 
para o surgimento da Cólera a ausência ou fraco 
abastecimento de água potável, um deficiente sistema 
de saneamento e um ambiente habitacional pobre. As 
áreas peri-urbanas e os campos de deslocados e 
refugiados são os locais mais propícios para o surgi-
mento da epidemia. Pelo contrário, a ideia comum de 
que a Cólera pode ser causada por um grande 
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número de corpos mortos após um desastre é falsa, 
não sendo este um factor de risco. Igualmente se 
pode considerar como risco a ingestão de algas e 
mariscos (bivalves como a kiteta e a mabanga) que 
vivem em áreas costeiras de confluência de água doce 
e salgada.  
 
Se a Cólera não for tratada, um em cada dois doentes 
pode morrer. No entanto, se os serviços de Saúde 
forem acessíveis aos doentes e o tratamento for 
correctamente instituído, a taxa de mortalidade pode 
ser de 1% (morre um doente em cada cem). O trata-
mento é fácil e não exige grandes recursos. A 
hidratação do doente (com sais de hidratação oral ou 
por via intra-venosa) e a prescrição de antibióticos de 
reduzido preço resolvem a grande maioria dos casos 
e salva muitas vidas. Contudo, a melhor opção para 
se combater a Cólera passa por uma estratégia 
concertada e eficaz de prevenção. Medidas para o 
melhoramento do fornecimento de água potável e de 
saneamento nas comunidades de maior risco têm um 
grande impacto na redução de casos. Igualmente 
importante é a educação para a Saúde nas comu-
nidades e nas escolas, o incentivo e fiscalização para 
uma boa higiene dos produtos alimentares.  
 
As comunidades devem ser informadas sobre a 
forma de transmissão da doença e de como evitá-la, 
sendo estimulada a mudar os hábitos e 
comportamentos, nomeadamente com práticas 
higiénicas diárias que incluam a lavagem sistemática 
das mãos antes da confecção dos alimentos, das 
refeições e após o uso de sanitários ou outras 
superfícies sujas; a fervura de água não potável; o uso 
regular de sanitários e a construção correcta de fossas 
sépticas; o correcto acondicionamento e despejo de 
lixo. A vacinação não é um método preventivo por 
causa da baixa eficácia das vacinas disponíveis. Por 
outro lado, os serviços de Saúde devem implementar 
sistemas de informação que permitam a detecção 
precoce de casos que surjam na comunidade, não só 
para os tratar, mas igualmente para localizar os focos 
de infecção, procedendo ao seu encerran1ento ou 
tratamento.  
 
08.10.22 Munícipes do Cazenga 
consomem mais água potável 
Jornal de Angola 19 De Outubro de 2008 

Cento e cinquenta e um chafarizes, dos 324 
previstos, já estão em funcionamento nas três 
comunas que compõem o município do Cazenga, 
nomeadamente a do Hoji-ya-Henda, Cariango e Tala 
Hady.  
 
O administrador do Cazenga, Tany Narciso, que 
revelou, quinta-feira, o facto, falou da existência de 
um programa de emergência elaborado pelas 
autoridades locais, para a construção de 324 
chafarizes que está em curso desde o princípio do 
ano.  

 
O responsável municipal deu a conhecer que os 
projectos gizados, para disponibilização de mais água 
potável estão a decorrer a bom ritmo, porque várias 
franjas da população já estão a beneficiar do produto 
nas três comunas que compõem a circunscrição 
territorial.  
 
Realçou que, à medida que se são realizados os 
testes, estão a surgir várias rupturas na tubagem, por 
se encontrar bastante obsoleta, o que dificulta o 
prosseguimento dos trabalhos para a conclusão do 
projecto.  
 
"Já há água na tubagem. Porém, os 173 chafarizes 
que faltam ainda não foram montados devido às 
diversas rupturas que se encontram ao longo da 
tubagem", enfatizou.  
 
Revelou que a preocupação já foi manifestada à 
direcção da Empresa Pública de Agua de Luanda 
(EPAL) com vista a procederem à substituição dos 
tubos.  
 
Para além da água, a fonte referiu-se, também, à 
questão das estradas. Segundo ele, foi aprovado, 
recentemente, a nível central, um programa para 
reabilitação das vias principais., secundárias e 
terciárias, cujos efeitos já são visíveis.  
 
Assegurou que a reabilitação das estradas principais 
prevê a interligação com outros municípios, o que 
deverá permitir um maior fluxo de viaturas dentro da 
municipalidade. Nesta intervenção, para além da ter-
raplanagem, o trabalho vai incluir também a 
asfaltagem.  
 
No ponto de vista de Tany Narciso, parte das vias 
principais já estão asfaltadas, como é o caso da Ngola 
Kiluanje, da Sétima Avenida e a Avenida dos 
Comandos.  
 
O entrevistado disse que as vias terciárias estão a ser 
apenas terraplanadas, uma vez que estão a permitir o 
movimento de pessoas e mercadorias, através de 
viaturas no interior dos bairros.  
 
Estas intervenções desenvolvem-se nos bairros 
Cariango, Hoji-ya-Henda e Tala Hady.  
Cazenga é o município mais populoso de Luanda, 
numa uma área pantanosa, com grandes bacias de 
águas. Entretanto, ao longo dos anos, estas bacias 
foram eliminadas, por acção das construções 
anárquicas.  
Com vista a colmatar a situação, as autoridades 
pensaram no sistema de macro-drenagem das águas, 
cujas acções vão incidir no vale do Saroca e da 
Congeral, desembocando na zona do Kilamba Kiaxi 
e em Cacuaco.  
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NOVEMBRO 2008 
08.11.1 Camionistas queixam-se 
de corrupção no atendimento 
Angolense 8 De Novembro de 2008 

Ter o camião abastecido não é uma tarefa fácil requer 
acordar às duas da madrugada, estar exposto a todo 
tipo de riscos, mas ainda assim, não significa ser o 
primeiro na fila. Qualquer um pode o ser, desde que 
tenha a famosa "gasosa". A corrupção é a "lei" que 
orienta o enchimento dos camiões.  
 
Os funcionários da "girafa", cuja missão é encher os 
camiões cisternas, cobram 3 a 5 mil Kwanzas por 
cada carregamento, independentemente da capaci-
dade da viatura. Este é o retrato do que acontece no 
Kikuxi.  
 
A este valor adiciona-se mais cinco a seis mil 
Kwanzas de "gasosa". Os que não seguem o produto 
pela mesma via, sujeitam-se a ter o camião abastecido 
em último lugar ou apenas no dia seguinte, quer 
tenha chegado cedo ou não. "Mesmo na condição de 
primeiro, um indivíduo passa aqui a noite, mas no dia 
seguinte não é o primeiro a ser atendido", disse um 
velho camionista.  
 
Passar aí à noite é outro dilema. Os camionistas pa-
gam pela sua segurança, porque a polícia assim o exi-
ge. O serviço de ronda policial custa cem Kwanzas, a 
cada camionista. "Não é nossa vontade, mas a polícia 
obriga-nos a isso", denuncia Adão Santos. 
 
O principal factor impeditivo para que os primeiros 
sejam os últimos a proceder ao carregamento das 
viaturas, chama-se "camiões da prioridade".  
 
Regra geral, os "camiões da prioridade", como são 
chamados pelos agentes da Polícia, Forças Armadas 
Angolanas, e, fundamentalmente, dos que pagam a 
"famosa gasosa". Os elementos da polícia e das FM 
às vezes também enfrentam dificuldades, porque a 
prioridade tem sido para os que entregam dinheiro", 
diz Manuel Duarte, um outro camionista.  
 
Os que pagam fazem cinco a seis carregamentos por 
dia, enquanto os que seguem a via legal são relegados 
para último plano. "Cheguei às três da manhã, são 
treze horas e não fui atendido", afirma.  
 
O rol de dificuldades é constante na medida em que, 
aos fins-de-semana e feriados os preços sobem. Para 
o carregamento do camião o camionista tem de 
dispor de sete mil Kwanzas, mais oito da "gasosa". 
Devido às longas horas associadas aos gastos com a 
corrupção, a água chega ao consumidor a preço 
exorbitante.  
 
A quantidade de litros de um camião determina o 

preço a pagar. Por exemplo, um camião com a 
capacidade para trinta mil litros custa, igualmente, 
trinta mil Kwanzas, sucessivamente. O preço, 
também é determinado pelo local de morada do 
cliente, quando mas próximo, mais barato se torna o 
preço. 

 
08.11.2 Os marginalizados da 
Mulemba 
A Capital 15 De Novembro de 2008 

Para fazerem ouvir as suas reclamações os moradores 
daquela zona fizeram chegar às administrações dos 
municípios de Cacuaco, Sambizanga e Cazenga, 
cartas nas quais alistaram um conjunto de problemas 
que gostariam de ver solucionados.  
 
«Criamos condições para fazer estas mudanças. Já 
encontramos lugar para colocar fontanários, ao 
mesmo tempo que moradores disponibilizaram es-
paços nos seus quintais, para montarem o Posto de 
Transformação de energia (PT). Só estamos à espera 
dos dirigentes», refere César Justino.  
 
Mas, enquanto aguardam por uma resposta, 
moradores desta zona «esquecida» continuam a viver 
os mesmos problemas que alguns dizem enfrentar 
«há mais de 20 anos».  
 
Pelo menos foi o que nos disse Marcelina Agostinho, 
moradora há 26 anos do espaço. «Muita coisa mudou 
desde que viemos viver aqui. Antes tínhamos água e 
luz, agora só mesmo desenrascando», explica esta 
residente que, tal como alguns residentes, designam a 
zona por Mulemba ao passo que outros, preferem 
chamá-la de Camakongo.  
Mas, administrativamente, como explicou o agora 
eleito vice-coordenador César Justino, a zona é 
conhecida mesmo como sector 13/14.  
 
Trata-se de um território localizado por de trás do 
conhecido Aldeamento Mulemba, que faz fronteira 
com os municípios de Cacuaco, Sambizanga e 
Cazenga. Apesar de pertencerem 
administrativamente a municípios diferentes, os 
moradores têm problemas em comum.  
 
«Nós aqui vivemos esquecidos. Nem já uma galinha, 
porque esta ainda tem um dono que lhe faz uma 
capoeira. Nós não. Tudo aqui é feito com nosso 
esforço», lamentou Isabel Samuel, moradora do 
território pertencente ao município do Cazenga.  
 
Ao, entrar-se para o bairro, a ideia com se fica é que, 
lá falta tudo, menos energia eléctrica Tal é a teia, de 
linhas que rasgam céu dó aglomerado populacional. 
Mas afinal, não. Quando a noite cai, o cenário é 
esclarecedor. Contam-se as casas iluminadas com a 
energia da rede EDEL.  
 
«Aqui funcionam geradores e energia da Sonef», 
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esclarece Mavinga Afonso. A grande maioria não tem 
300 dólares, para fazer um contrato com os 
proprietários de PTs privados. Tão pouco para 
comprar um gerador. É forçada a utilizar a energia da 
rede, que muitas vezes significa prejuízo.  
 
Em casa de Inês, por exemplo, já se decidiu que 
doravante o único aparelho a ligar é o televisor. A 
geleira queimou em duas ocasiões à custa de suces-
sivos curto-circuitos. Quando encontramos 
Marcelina Gertrudes, fazia contas à vida. Procurava 
saber onde buscaria dinheiro, para compensar a baixa 
que sofreu por força do mau fornecimento de 
energia eléctrica. Perdeu, nisso, parte do negócio que 
desenvolvia.  
 
«Não consegui vender todo frango. Trouxe para a 
casa, mas por falta de energia, tudo se estragou. 
Estou a secar para mandar para a lavra, onde está a 
minha sogra», lamenta.   
 
08.11.3 Água potável nas 
torneiras dos oito municípios  
Jornal de Angola 17 De Novembro de 2008 

Os habitantes das oito sedes municipais da província 
do Bengo já consomem água potável, fruto do 
programa "Agua para todos até -2012", do Governo 
Central. Durante o biénio 2005/2006, a província 
contou com a instalação de 32 sistemas de captação, 
distribuição de água e fornecimento de energia 
eléctrica em 32 sedes comunais.  
 
O Governo Provincial tem um projecto para a 
expansão da rede domiciliar, para beneficiar um 
maior número de consumidores.  
 
A província do Bengo é uma das três contempladas 
pelo programa do Governo Central, "Agua para 
Todos", que visa a melhoraria das condições de vida 
das populações rurais. Com este projecto, mais de 
"67.334 habitantes das localidades r da Barra do 
Dande, Mingue, Úcua, Foto Sacala e Kingongo, 
Onga Zanga, Cabiri, Tabi e Bela Vista passam a 
consumir água potável.  
 
Depois de concluída a primeira fase do programa, 
que inclui igualmente as províncias de Benguela e 
Uíje, 271.875 habitantes vão ser contemplados. 
Segundo o projecto do Governo, as estações a 
instalar nas comunidades rurais, devem estar 
equipadas com sistemas alternativos de fornecimento 
de energia, que funcionem no mínimo oito, horas 
por dia.  
 
O Bengo vai contar com uma empresa privada de 
prestação de serviços, com objectivo de cuidar da 
gestão do saneamento básico, distribuição de água e 
luz.  
 
Energia de Cambambe para a cidade de Caxito  
Relativamente ao sector energético, a província 

beneficia, desde 2007, de uma linha de alta tensão 
que sai de Kifangondo, e está instalada numa das 
subestações da barragem das Mabubas, o que permi-
tiu, numa primeira fase, a sua distribuição de energia 
em média tensão, à cidade de Caxito.  
 
A barragem das Mabubas, que fornecia luz eléctrica à 
província do Bengo, foi destruída pela UNITA, em 
1992, quando regressou à guerra, em consequência 
da derrota eleitoral. A capital do Bengo, durante 15 
anos, ficou a consumir energia eléctrica produzida 
por um grupo gerador. O governo provincial 
pretende, nos próximos tempos, iniciar a reabilitação 
das antigas linhas de alta tensão, que transportavam a 
corrente eléctrica para os municípios do Pango-
Aluquém, Bula-Atumba e Dembos-Kibaxe, por 
constituírem um importante eixo no 
desenvolvimento socio-económico da região.  
 
Indústria no Bengo  
A realidade actual da indústria na província do Bengo 
deixa as entidades governamentais satisfeitas, devido 
ao aumento de infra-estruturas e à criação de mais 
postos de trabalho. A província tem em pleno 
funcionamento as fábricas de águas do Bom Jesus, 
Carne Seca, a Cerâmica do Icolo e Bengo e a fábrica 
de tubos de aço para empresas, uma de cerveja e 
água mineral e outra de transformação de tomate. A 
instalação, de mais indústrias proporcionar mas 
emprego.  
 
N a zona piscatória do Ambriz existem projectos nos 
domínios das pescas, aquacultura e criação de ca-
marão, ligados a um empresário chinês que pretende 
também estender a sua actividade à comuna de Cabo 
Ledo. A falta de energia eléctrica e água potável e o 
mau estado das vias de acesso eram tidos pelos 
empresários como factores que contribuíram em 
grande medida para o atraso na implantação de pro-
jectos industriais na província. Hoje, o Icolo e Bengo 
têm um grande número de unidades industriais, pelo 
facto de possuir condições favoráveis para atrair os 
investidores.  
 
Com uma superfície de 41 mil km2 e uma população 
estimada em 500 mil habitantes, o Bengo tem uma 
localização geográfica privilegiada no contexto do 
território nacional, por estar próxima do centro 
político-administrativo e de negócios do país.  
 
08.11.4 Lixo aos montes em 
Luanda 
Novo Jornal 21 De Novembro de 2008 

Com cerca de dois milhões de habitantes, o Cazenga, 
localizado na zona norte de Luanda, é um dos 
municípios que enfrenta sérios problemas de 
saneamento básico. À semelhança de outras partes da 
capital, o município regista obras de melhoria por 
todo lado. Mas, segundo o seu administrador, Victor 
Nataniel Narciso, a resolução do saneamento básico 
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"é um assunto prioritário, de forma a avançar-se com 
os projectos de requalificação em carteira na 
circunscrição".  
 
O Cazenga, segundo o administrador municipal, 
também conhecido por Tani Narciso, produz dia-
riamente 800 toneladas de lixo, que são recolhidos 
apenas por uma operadora contratada pela Elisal, 
através do Governo da Província de Luanda, que tem 
sido coadjuvado pela Brigada Militar.  
 
Para assegurar o problema do combate ao lixo, a 
administração local criou também uma brigada de 
educação cívica, composta por 30 jovens, de maneira 
a sensibilizar as populações e um outro grupo, de 90 
pessoas, que tem a missão de velar pela limpeza. "Já 
começamos a ver os frutos, as pessoas estão a 
colaborar e estamos muito felizes com isso", 
regozijou-se.  
 
Apesar desse esforço, o lixo é uma presença 
constante nas ruas do Cazenga, principalmente na 
comuna de Hoji-ya-Henda, a escassos metros da 13" 
esquadra da Policia Nacional Montes de detritos, 
exalando mau cheiro, são visíveis em quase todas as 
ruas, o que gera protestos constantes dos moradores.  
 
Tani Narciso disse, por outro lado, que para se fazer 
a limpeza no Cazenga seriam necessários 68 tractores 
para reforçar a frota da empresa que opera na 
localidade. "Seria muito bom se tivéssemos todo este 
material porque, neste momento, só temos oito 
tractores e não é possível resolver a situação", 
afirmou o responsável, esclarecendo que o problema 
da recolha do lixo "não é da responsabilidade da 
administração, mas das operadoras contratadas pela 
Elisal". Apesar de reconhecer os benefícios do 
trabalho da empresa responsável pela recolha do lixo 
no local (SOLIZAQUE), Tani Narciso solicita o 
reforço de mais cinco operadoras para a resolução 
dos problemas dos resíduos sólidos.  
 
Para o administrador municipal, o lixo é um assunto 
que deve ser encarado diariamente por todos "por-
que é uma questão de cidadania". Narciso, que se 
mostrou igualmente preocupado com a falta de con-
tentares nas ruas, disse ter já em carteira um plano de 
distribuição de sacos plásticos aos munícipes para o 
depósito do lixo que será recolhido pelas operadoras.  
 
O administrador admitiu ainda que o comércio de 
rua, na zona do Hoji-ya-Henda, tem sido um dos 
maiores responsáveis pelo aumento do lixo. "São 
vários os factores que fazem com que haja muitos 
detritos no Cazenga. Existem vários tipos de lixo, os 
comerciais, domésticos, hospitalares e os resíduos 
que vêm de outros municípios. Há muita gente que 
sai de outros municípios e deita lixo aqui e tudo isso 
passa pela consciencialização das pessoas, que devem 
saber onde deitar e as que horas", elucidou.  

 

DEZEMBRO 
08.12.1 Melhora fornecimento de 
água potável na comuna da 
Calenga 
Jornal de Angola 9 de Dezembro de 2008 

Os trabalhos de reabilitação do sistema de captação e 
abastecimento de água potável à sede da comuna da 
Calenga, município da Caála (Huambo), estão 
concluídos e neste momento encontra-se em fun-
cionamento de forma experimental, segundo o 
administrador Lutonádio Ntima.  
 
As obras tiveram início em Março último, numa 
acção desenvolvida pela empreiteira "SAEMA", 
contratada pelo governo provincial do Huambo.  
 
O sistema vai beneficiar uma média de 15 mil 
consumidores directos da comuna da Calenga, bem 
como reduzir a carência de água potável naquela 
localidade.  
 
De acordo com o administrador comunal da 
Calenga, Lutonádio Samuel Ntima, com o sistema de 
abastecimento reabilitado, os níveis de 
desenvolvimento socio-económico poderão 
aumentar e certas doenças que assolam as co-
munidades reduzirão.  

 
08.12.2 Plano Director de 
Saneamento em Luanda melhora 
escoamento das águas pluviais  
Jornal de Angola 14 de Dezembro de 2008 

O Plano Director de Saneamento de Luanda para o 
quadriénio 2009/2012 vai criar condições para um 
escoamento mais eficaz das águas pluviais e diminuir 
doenças como a diarreia e a cólera. A informação foi 
divulgada pelo coordenador-adjunto do Gabinete de 
Intervenção de Luanda para a área de saneamento, 
Antas Miguel, durante uma palestra organizada sexta-
feira, pelo Comité de Especialidade de Engenheiros e 
Ecologistas do MPLA. Segundo Antas Miguel, o 
plano permite o tratamento adequado das águas 
residuais e a melhoria da vida da população 
luandense.  
 
A primeira fase do projecto; que visa a reabilitação e 
construção de novas redes de esgotos, está a ser 
executado nas novas urbanizações que estão a nascer 
na capital.  
 
Anta Miguel informou que um dos objectivos do 
programa é definir regras de drenagem, com a 
separação das redes de águas pluviais e dos esgotos 
domésticos, levando em conta o crescimento da 
população.  
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De acordo com Antas Miguel, o Plano Director de 
Saneamento ainda está em fase de aprovisionamento 
e só depois de traçadas as metas são estipulados os 
valores do projecto, realçando que vai abranger a 
requalificação dos municípios da região da capital e 
da província.  
 
08.12.3 Secretário de Estado das 
Águas visitou projectos em 
Benguela  
Jornal de Angola 19 de Dezembro de 2008 

O secretário de Estado das Águas, Luís Filipe da 
Silva, está desde ontem em Benguela para avaliar a 
execução dos projectos de ''Águas de Benguela" e 
"Agua para todos".  
 
"Esta segunda fase do projecto Aguas de Benguela 
abrange a extensão das redes de distribuição e a 
construção de reservatórios para centros de 
distribuição de água, de forma garantir estabilidade 
no fornecimento e salvaguardar algumas falhas que 
possam ocorrer no sistema", disse Luís Filipe da 
Silva, citado pela ANGOP.  
 
A primeira fase do projecto "Aguas de 
Benguela"arrancou há dois anos e está terminada. 
Consistiu, sobretudo, no melhoramento dos sistemas 
de captação e tratamento de água. 
  
Segundo o secretário de Estado, trata-se de um 
projecto de grande dimensão que vai permitir 
assegurar o abastecimento de água a todas a áreas 
urbanas e suburbanas das cidades de Benguela, Baía 
Farta e Catumbela. Além da rede de distribuição, o 
plano contempla também a instalação de fontanários 
e chafarizes nas áreas periféricas.  
 
Luís Filipe da Silva explicou que vai igualmente 
avaliar o projecto "Agua Para Todos", que visa o 
abastecimento de água potável ao meio rural, em 
execução desde 2007, nalgumas províncias.  
 
O projecto "Água Para Todos" estende-se até 2012. 
Todos os anos estão programadas acções para um 
conjunto de municípios, comunas e povoações, em 
função das prioridades definidas pelos serviços dos 
governos províncias.  
 
"Vamos fazer o balanço daquilo que foi executado e 
perspectivar acções a serem desenvolvidas em 2009 
em todas as províncias, no âmbito do orçamento e 
do programa do Governo já aprovado” disse o se-
cretário de Estado das Aguas.  
 
 
 
 

08.12.4 Caudal dos rios diminui 
em Angola 
O País 19 de Dezembro de 2008 

Em Angola há rios intermitentes que estão com 
pouco ciclo de água e mesmo em período de chuvas, 
eles não conseguem ter caudais fortes", disse o 
coordenador do projecto de apoio à mobilização 
social da ONG Development Workshop (DW), 
Manuel Pimentel. O especialista teceu estas 
considerações durante um curso sobre gestão de 
águas, realizado esta semana, no anfiteatro da 
Empresa de Distribuição de Electricidade de Luanda 
(EDEL).  
 
Um dos casos mais visíveis é o do rio Kakulovale, 
localizado na província do Cunene, sendo, neste 
momento, um dos mais carentes. Segundo Manuel 
Pimentel, independentemente da época, esse rio tem 
tido um caudal muito baixo.  
 
Em seu entender, a existência de rios com pouco 
ciclo de água não é um problema exclusivo do 
território angolano, pois como disse o dirigente da 
DW, o aumento da desertificação dificulta a 
produção da água em vários países e a sua escassez 
no futuro poderá opor vários Estados.  
 
Não se perspectiva que o país venha a registar 
escassez de água dentro dos próximos 50 anos, mas 
se não se plantarem mais árvores, e se o aquecimento 
global continuar sempre activo, Angola poderá 
encarar sérios problemas no futuro.  
 
Apesar de ser um estado considerado rico em termos 
de recursos hídricos, tem tido já alguns conflitos por 
causa da água. Por exemplo, a região Sul tem sido 
fértil nesse tipo de desaguisado, envolvendo sempre 
os criadores de gado, que normalmente são de tribos 
diferentes.  
 
Para se refrear esse tipo de conflitos entre os 
criadores de gado, Manuel Pimentel defende a 
criação de lagos artificiais para o armazenamento de 
água. " Os lagos artificiais podem servir de fonte de 
água paro irrigação e consumo geral. Desta forma, se 
resolveriam os conflitos entre os criadores 
tradicionais de gado", afirmou.  
 
Para que o país não venha, no futuro, a registar 
conflitos de grande monta devido à escassez de água, 
o nosso interlocutor defende a tese de que o 
Governo deve elaborar uma legislação que proteja as 
suas fontes de água.  
 
'' A constante destruição de florestas para diversos 
fins contribui para a diminuição do ciclo de água, o 
que impede de chover", disse a O PAÍS, notando que 
"com a tendência de aquecimento global, os rios 
evaporam-se".  
 
As árvores são fontes de regeneração da atmosfera, 
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por causa da evaporação. Elas libertam dióxido de 
carbono que participa na formação das nuvens. A 
não existência delas poderá tornar a situação muito 
mais crítica do que algumas pessoas acreditam.  
 
Distribuição de água  
Ao referir-se sobre o sistema de distribuição de água 
no país, o coordenador da DW disse que os 
populares das zonas urbanas têm sido mais 
privilegiados, ao contrário dos das zonas suburbanas, 
onde se registam constantes mudanças demográficas.  
 
Apesar de se registarem em Luanda obras para o 
melhoria do sistema de fornecimento de água 
domiciliar, a nível das comunidades a situação é 
diferente, por causa das constantes mudanças 
demográficas que elas sofrem.  
Para o melhoramento da situação, Manuel Pimentel 
acha que se deve investir no sector de água e no de 
saneamento. " Não podemos só falar da água, sem 
olharmos à questão das águas residuais" especificou.  
 
Embora advogue a necessidade de se aumentar o 
fornecimento de água, que poderá ditar um maior 
nível de consumo da população, a medida tem 
"efeitos colaterais": vai-se acrescer igualmente a 
quantidade de águas residuais, porque as pessoas vão 
lavar mais. Como não há rede de esgotos, o precioso 
líquido será lançado à rua, comprometendo, deste 
modo também, a conservação das estradas.  
 
Por outro lado, a construção de fontanários e 
chafarizes foi descrita como uma das vias para 
minimizar o problema da distribuição de água e 
proporcionar a possibilidade de as pessoas 
consumirem mais água com qualidade. Trata -se de 
um processo desenvolvido sobretudo nas zonas peri-
urbanas, onde há maior dificuldade no fornecimento 
de água por causa das construções anárquicas, que 
não possibilitam a extensão de uma rede subterrânea 
para o efeito.  
 
A DW, a organização onde trabalha Manuel 
Pimentel, teve alguns problemas com as construções 
anárquicas quando tentaram construir alguns 
chafarizes nas zonas periféricas, que é encarada 
como uma das melhores vias para  
o abastecimento de água às zonas peri-urbanas.  
 
08.12.5 Chafarizes  
Agora 20 de Dezembro de 2008 

Caros senhores, é com profunda consternação que 
escrevo estas pequenas linhas no espaço que me é 
cedido yela direcção deste semanário. E do 
conhecimento público que o Governo tem vindo, de 
algum tempo a esta parte, a desenvolver alguns 
projectos para a melhoria das condições de vida dos 
cidadãos. Excelências, se formos a fazer um balanço 
destes projectos, a nota não poderia ser outra senão 
negativa. Alguns dos exemplos são os chafarizes 
espalhados um pouco por toda a periferia de Luanda. 

Quando menos se esperava, os mesmos ao invés de 
solucionarem os problemas trouxeram consigo 
outros, uma vez que foi instalado um chafariz para 
mais de 20 famílias o que faz com que as pessoas 
tenham de se levantar à madrugada para ocupar um 
lugar na bicha. A agravar a situação, regista-se um 
número sem conta de cortes do precioso líquido o 
que faz com as pessoas passem horas a fio para 
conseguir encher um balde de 20 litros de água. Com 
este andar, os amigos da lei têm-se aproveitado da 
situação para fazer das suas, uma vez que na maioria 
destas zonas não há patrulhamento policial. Tudo 
indica que estes chafarizes terão o mesmo destino 
que os "defuntos" fontenários.  
 
08.12.6 Lixo sufoca a metrópole 
Agora 20 de Dezembro de 2008 

A Capital conta com uma dezena de empresas priva-
das ligadas ao saneamento da cidade e arredores, uma 
concepção feita pelo Governo provincial através da 
Empresa de Limpeza e Saneamento de Luanda 
(ELISAL), mas que nos últimos dias se sente traída 
pelos seus parceiros devido às grandes quantidades 
de lixo que se verificam nalgumas zonas da cidade, 
um quadro que está a preocupar a população, 
segundo uma fonte da operadora. 
  
Há cerca de dois anos as autoridades criaram o 
projecto, "Luanda sem lixo", um modelo que 
obrigou as autoridades da província a criar parcerias 
público privadas para responder às exigências que se 
impõem em relação ao combate dos resíduos. 
 
Para evitar embaraços com os parceiros na recolha 
de lixo, entregou meios rolantes e outros 
equipamentos a certas operadoras no sentido de 
cobrir toda a extensão de Luanda, O AGORA 
apurou junto da ELISAL que grande parte dos meios 
entregues encontram-se inoperantes em função da 
falta de assistência técnica e o mau uso dos mesmos,  
Entretanto, para pôr ordem e imprimir outro 
dinamismo em relação ao saneamento na cidade e 
arredores, a ELISAL vai, em 20Q9, reduzir o 
número de empresas que se dedicam à limpeza "tudo 
porque não conseguem intervir de forma eficiente 
para assegurar a higiene das ruas e dos bairros 
periféricos". 
  
A fonte revelou que, para o próximo ano, está 
previsto o aumento de campanhas de sensibilização 
da população, sobre o manuseamento do lixo 
doméstico.  
 
Entretanto, o GPL e a operadora púbica revelaram 
que à inoperância dos seus parceiros que se verifica 
actualmente, junta-se também a falta de cultura de hi-
giene comunitária por parte de muitos citadinos, daí 
a necessidade de se trabalhar mais na informação e 
imprimir outra velocidade na recolha e tratamento do 
lixo.  
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De acordo com a fonte, os maiores focos de 
produção e concentração de lixos são o São Paulo, 
Bairro Operário, Maculusso, Prenda, Rocha Pinto, 
Viana, Mártires de Kifangondo e Cassequel. 
Congolenses, Terra Nova, Popular e Palanca, Lúcia 
Martins, director-geral da ELISAL, disse 
recentemente à LAC que o Governo está a exigir o 
cumprimento dos acordos celebrados entre a 
empresa que dirige e os parceiros Etu Kia, Kiaxi 
Waste, Enviro Bac, SGO Ambiental, Solimpet 
Rangot Brigada de Limpeza da Casa Militar e a 
Odebrecht Angola sob pena de rescindir os contratos 
com algumas delas, "porque não estão a corres-
ponder ao novo modelo de recolha de lixo 
concebido há dois anos". 
  
Segundo o responsável a redução do número de 
operadoras poderá alterar o quadro, "porque não se 
pode financiar e apoiar continuamente com meios 
materiais empresas que não estão a mostrar trabalho 
conforme o previsto nos acordos".  
 
Criada em 1991 como uma Unidade Económica 
Estatal com a missão cuidar fundamentalmente da 
recolha dos resíduos, da limpeza da maior cidade do 
país, o seu objecto social prévia também a produção 
de fertilizantes através da reciclagem do lixo.  
 
Dificuldades. O grande desafio, de acordo com 
alguns funcionários das operadoras de limpeza, 
contactadas pelo AGORA, prende-se com a 
inoperância dos meios para a recolha e de transporte 
do lixo. Acreditam que o anúncio feito por Lúcio 
Martins não passa de "fumo", "porque são empresas 
de altos funcionários do Governo e de membros 
ligados à direcção do MPLA, tornando-se difícil a 
aplicação de multas ou mesmo a cessação do 
vínculo".  
 
Admitiu também que a quadra festiva exige assumir 
responsabilidades em relação aos constrangimentos 
que podem surgir com o aumento do consumo 
durante as celebrações do Natal e do Ano Novo.  
 
"Estou convicto de que o lixo vai aumentar e 
queremos lembrar aos nossos parceiros os com-
promissos assumidos na celebração dos acordos", 
disse, tendo realçado que falta empenho no combate 
ao lixo, "porque se houvesse colaboração da po-
pulação talvez não tivéssemos tantos problemas”.  
 
Os homens da vassoura. As empresas de limpeza 
estão a atravessar algum défice, em relação ao pessoal 
de trabalho. Os baixos salários e a falta de assistência 
médica em caso de doença, são apontados como as 
razões da redução do número de operários.  
 
Outro dado, não menos importante, é a inclusão do 
pessoal com idade superior a 60 anos. 
"Reconhecemos que há um certo desajuste em 
relação à força de trabalho. Admitem idosos e pagam 
salários irrisórios", disse uma fonte da Solimpel. 

Actualmente, a recolha de lixo e higiene urbana de 
Luanda, está a ser gerida pela ELISAL, Odebrecht-
Angola e a SGO Ambiental.  
 
Contentores trocados por sacos. De algum tempo a 
esta parte, a ELISAL e suas parceiras reduziram o 
número de contentares das ruas e actualmente, os 
resíduos são recolhidos em sacos, sobretudo nas 
zonas de residência e mercados.  
 
Segundo fontes da empresa de saneamento, a medida 
serve para reduzir o cheiro que era provocado a 
partir dos contentores.  
 
A medida que começou a ser implementada a partir 
de 2006 e que prevê a remoção dos resíduos a partir 
das 21h às 4h, foi aprovada em Conselho de Minis-
tros, mas os constantes atropelos, por parte de alguns 
parceiros em nada está a abonar à imagem da cidade 
capital.  
 
A redução dos homens da vassoura das ruas da 
cidade é um dado que está a preocupar as au-
toridades da província que acreditam que novas 
políticas vão ser desenvolvidas e melhorar o quadro 
em 2009, já que, segundo, a fonte existem pessoas 
que estão a provocar sérios constrangimentos quanto 
à limpeza.  
 
A fonte do AGORA acrescentou que os cestos 
plásticos em lugar de contentores e a criação e novos 
métodos de gestão de limpeza, nos próximos tempos 
será um facto que vai obrigar as autoridades a 
potenciar as operadoras, no sentido de harmonizar o 
saneamento da cidade e reduzir os níveis de lixo que 
atentam contra a saúde dos habitantes. 
  
Aterro dos Mulenvos e danos, ambientais. Os nove 
municípios da província foram recentemente 
munidos de meios para a recolha de lixo, numa 
abrangência de 100%, mas em termos de operati-
vidade não há grandes alterações, porque os meios 
postos à disposição das operadoras já estão fora do 
uso.  
 
 O aterro sanitário do Mulenvos foi inaugurado em 
Dezembro de 2007 pelo Presidente da República, 
José Eduardo dos Santos, e marcou uma nova era no 
tratamento de resíduos sólidos na capital. 
  
Construído com o objectivo de resolver a situação do 
lixo na urpe, tem um limite de 110 mil metros 
quadrados de terra, quatro mil eucaliptos plantados 
para proteger e aromatizar o ambiente e possui uma 
garantia de 22 anos de vida útil.  
 
A província, segundo a ELISAL, produz três mil 
toneladas de resíduos sólidos por dia, que são 
encaminhados para o aterro sanitário, depois de 
passarem pelas estações de transferência. No local os 
resíduos urbanos e similares (não inertes e não 
perigosos) são nivelados, espalhados, compactados e 
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cobertos com terra.  
 
O projecto foi concebido atendendo critérios 
técnico, de forma a optimizar o uso da área e 
respeitando a topografia da região. Com uma altura 
media de corte de sete metros, o aterro foi encaixado 
dentro dum terreno parcialmente escavado, 
executado em taludes com inclinação. 
 
É referenciado como um sistema de apoio do 
sistema de limpeza da ELISAL gerido pela Empresa 
Italo-brasileira Gestão e Exploração de Aterros 
Sanitários (SEAS). 
 
Tem como objectivo social a prestação de serviços 
públicos de limpeza, manutenção e expansão da rede 
de esgotos das áreas urbanas da província de Luanda, 
podendo para tal contratar terceiras empresas. 
 
A Elisal garante que, no primeiro trimestre de 2009 
será discutida a questão dos parceiros e a ampliação 
do aterro dos resíduos, para melhorar a luta contra a 
poluição e diminuir os problemas com a saúde 
pública. 
 
A fonte refere que o grande propósito é evitar o 
máximo para que os resíduos tenham um impacto 
directo na saúde humana e contribua negativamente 
nas mudanças climáticas, “por isso, estamos a pensar 
ampliar o projecto com novos meios para que as 
gerações futuras não sofram com os efeitos 
contaminação ambiental”. 
 
Disse também que há menos de cinco dias do Natal, 
o combate ao lixo será feito de forma permanente 
nos hospitais e zonas residências e nos perímetros de 
mercados ambulantes, mas o não cumprimento das 
obrigações, por parte dos parceiros, pode reduzir as 
expectativas.  
 
08.12.7 Fontanários substituem 
água dos camiões 
Jornal de Angola 24 de Dezembro de 2008 

Na comuna de Ngola Kiluange, município do 
Sambizanga, em Luanda, a compra de água em 
camiões-cisterna já é passado. A construção de 13 
fontanários verticais com capacidade de 20.000 litros, 
em cada bairro, veio suprir a carência de água, ainda 
que sejam insuficientes para o abastecimento dos 
cerca de 250.000 habitantes.  
 
Esta é apenas uma entre várias obras sob 
responsabilidade da administração local inseri das no 
Programa de Gestão Municipal. São no total 51 
projectos, nos domínios da água, energia, educação, 
saúde, saneamento básico, infra-estruturas 
administrativas, terraplanagem e asfaltagem das vias 
rodoviárias. Do total dos projectos em curso, 42 já 
foram executados. Com a entrada em funcionamento 
dos novos fontanários, e mais 11 chafarizes na sede 
do Sambizanga, bairros Santo Rosa, Mota e Lixeira; o 

administrador municipal José Tavares, disse que "foi 
possível pôr termo à venda de água a preços espe-
culativos e reduzir de forma significativa os casos de 
cólera".  
 
O défice de energia eléctrica no Ngola Kiluange e 
sede do município do Sambizanga também tem os 
dias contados. Após a aquisição e montagem de 11 
postos de transformação, aguardam-se avanços na 
iluminação pública e domiciliar. Numa primeira fase, 
o projecto vai beneficiar 450.000 munícipes das duas 
comunas. O administrador do Sambizanga aponta 
igualmente como ponto positivo nesta acção a 
continuidade na redução dos índices de 
criminalidade, já que os delinquentes praticam as suas 
acções, preferencialmente, em áreas mal iluminadas.  
 
Um dos pontos fundamentais do Programa de 
Gestão Municipal do Sambizanga é a recuperação da 
rede viária, um importante vector de 
desenvolvimento. José Tavares confirmou a 
terraplanagem de mais 20 km de estradas e ruas, in-
clusive em localidades onde há arruamentos 
intransitáveis há mais de 20 anos, o que permite 
agora mais fluidez no tráfego automóvel. "Foi criada 
a brigada técnica municipalizada e começaram os 
trabalhos de terraplanagem de ruas como a da 
Sonangol, Instituto Poli técnico, Enchimento de gás, 
Rua da Escola 4020 que desemboca na Estrada 
Nacional 100, e a rua por trás do mercado do Roque 
Santeiro", disse.  
 
Saneamento básico  
O Bairro do Sambizanga tem mil e um problemas 
por resolver. O mais urgente é, sem dúvida, o sanea-
mento básico. Júlio vive no Bairro dos Ossos há 13 
anos. Construiu a muito custo uma casa de dois 
quartos onde vive com a esposa e sete filhos. 
Embora lamente a diminuta dimensão da sua 
residência, o que mais o inquieta é a grande quantida-
de de lixo ali produzido e que coloca 
permanentemente em perigo a saúde das suas 
crianças.  
 
No princípio do ano passado, a equipa de técnicos da 
administração constatou uma produção diária: de 
25D toneladas de resíduos sólidos nas três comunas 
que compõem o município. Este facto motivou a 
execução de acções para a melhoria das condições de 
saneamento básico, entre as quais, a remoção de 
sucatas e de "lixo passivo". Nos períodos diurnos e 
nocturnos, entre os meses de Abril e Setembro, 
decorreu uma intensa campanha com esse fim.  
 
Numa outra extremidade, o Bairro Operário tem a 
rede de esgotos completamente saturada. Há 28 
prédios com o sistema de esgotos obstruído, o que 
obrigou a uma intervenção suplementar. Também foi 
preciso intervir em mais seis edifícios que jorravam 
os de objectos na via pública, infestando o meio 
ambiente.  
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Para resolver estes problemas, o município do 
Sambizanga criou o Conselho Permanente de 
Recolha dos Resíduos Sólidos Urbanos e 
Suburbanos.  
 
Instalações administrativas  
Após a reabilitação, apetrechamento e inauguração 
da estrutura do edificio-sede da administração 
municipal, dentro de dias o município do 
Sambizanga vai contar com duas novas 
administrações comunais.  
 
A do Bairro Operário corresponde a um 
investimento que ronda seis milhões de kwanzas. 
Quando abrir ao público, todo o expediente 
relacionado com a Administração Comunal do 
Bairro Operário passa para um amplo espaço 
"localizado na Avenida Hoji-ya-Henda, e que num 
passado recente acolheu a 7ª Conservatória do 
Registo Civil.  
 
A intenção, asseguram os responsáveis, é 
proporcionar condições condignas de trabalho aos 
funcionários administrativos e ao público. Para trás, 
ficam os tempos em que o expediente estava limitado 
a uma sala apertada.  
Isabel da Mata é natural do Bairro Operário e está 
confiante que as novas estruturas dos serviços ad-
ministrativos vão criar boas condições no 
atendimento ao público.  
 
A administração comunal da sede do Sambizanga 
está praticamente concluída e aguarda pela inaugu-
ração. Em carteira está também a reabilitação da 
Administração Comunal do N gola Kiluange.  
Saúde e educação  
Tendo em vista a melhoria da assistência médica às 
populações, para reduzir a taxa de mortalidade por 
doenças como a cólera e o paludismo, José Tavares 
informou que foram adquiridas e postas à disposição 
dos utentes duas ambulâncias, uma no Centro de 
Saúde do Bairro Operário e outra no Centro de 
Saúde Agostinho Neto, a par da restauração da rede 
eléctrica de todas as unidades de saúde, quatro foram 
equipadas com geradores.  
 
No sector da educação, o município do Sambizanga 
registou a ampliação de um estabelecimento de 
ensino. Trata-se da Escola 4001 onde foram 
construídas mais oito salas. Esta empreitada incluiu a 
construção de dois campos polivalentes e a aplicação 
de nova cobertura do recinto escolar e embeleza-
mento dos espaços verdes. Em período de férias 
escolares, a administração tem em carteira outras ac-
ções de reabilitação.  
 
A palavra aos munícipes  
José Tavares, o administrador municipal do 
Sambizanga, afirmou que o trabalho vai continuar 
com vista à melhoria das condições de vida dos 
munícipes. No quadro do Programa de Gestão 
Municipal foi elaborado um calendário de execução, 

mas a administração vê-se em dificuldades para 
cumprir, porque o orçamento disponível não chega 
para solucionar todos os problemas que o município 
apresenta.  
 
Enumerou que do valor global de 375.000.000 de 
kwanzas colocados à disposição do município, 
356.430.341 kwanzas já foram gastos e a prioridade 
recaiu para as obras das vias rodoviárias, o que 
equivale a 22,2 por cento do total, estando por 
executar e em execução, projectos na ordem de 
18.569.658 kwanzas. "Vamos esperar pela ajuda que 
o Governo Central nos vai prestar para conti-
nuarmos a trabalhar na mesma direcção", disse.  
 
José Tavares é de opinião que os munícipes tenham 
uma palavra a dizer em todo este processo, razão 
pela qual tem privilegiado os encontros com as 
diferentes comissões de moradores. O administrador 
do Sambizanga reconheceu que existem ainda 
problemas pontuais de carência de água, energia, 
saneamento básico, recolha de lixo, terraplanagem e 
asfaltagem, que com o apoio de toda a comunidade 
podem ser solucionados.  
 
08.12.8 “Água para todos” 
Jornal de Angola 27 de Dezembro de 2008 

O projecto "AGUA PARA TODOS" do Governo já 
chegou ao município do Cazenga. Cerca de 20 mil 
famílias beneficiam do investimento nesta primeira 
fase. O programa permitiu instalar 150 chafarizes já 
em serviço.  
 
Uma mais-valia já que a população abrangida deixou 
de percorrer longas distâncias. No Cazenga esta, 
também, em curso o plano de requalificação das vias 
secundárias e terciárias que vai reabilitar mais de 150 
quilómetros de estradas. Neste momento um árduo 
trabalho de engenharia está a ser Jeito C0l11 a 
terraplanagem e asfaltagem das principais avenidas, 
ruas e travessas do município.  
 
08.12.9 Fornecimento de água 
chega a mais moradores 
Jornal de Angola 30 de Dezembro de 2008 

Quarenta e nove milhões e 984 mil litros de água 
potável foram distribuídos pela administração 
municipal da Maianga, de Janeiro deste ano até à 
primeira quinzena do mês em curso, indica um 
documento da instituição.  
Segundo o relatório anual da administração, cerca de 
50 mil habitantes residentes na comuna do Cassequel 
beneficiam do precioso líquido, no âmbito do 
aumento da prestação de serviços básicos à 
população e do melhoramento das, condições de 
vida dos munícipes.   
 
Para satisfazer as necessidades dos moradores destas 
localidades, o poder local implementou um projecto 
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que visa a instalação de "bases de água comunitárias" 
compostas por quatro reservatórios, com capacidade 
para cinco mil litros cada um, que são abastecidos 
diariamente por camiões cisternas da administração. 
Com esta iniciativa, os responsáveis municipais têm 
conseguido reduzir o sofrimento da população, 
evitando assim que os mesmos caminhem longas 
distâncias à procura deste líquido.  
 
O município da Maianga possui uma população 
estimada em 852 mil e 271 habitantes, distribuídos 
pelas comunas da Maianga, Cassequel, Prenda e 
Rocha Pinto. A administração municipal da Maianga 
colocou disposição dos moradores camiões, que até 
ao dia seis de Janeiro, vão fazer a recolha de lixo. Pa-
ra beneficiar deste serviço, os munícipes devem ligar 
para os terminais telefónicos 222352868 e 222352217 
e pagar apenas Uma taxa módica pelo serviço 
prestado.  
 
A administração da Maianga exorta todos os 
moradores residentes na zona para que cumpram 
integralmente com os períodos anteriormente 
estipulados pelas operadoras, para a recolha dos 
resíduos sólidos, devendo, para isso, acondicioná-lo 
nos locais já conhecidos.  
 
Com a Elisal já mobilizada, para supervisionar o 
trabalho das operadoras, a administração da Maianga 
avisa também a todos os comerciantes para não 
colocarem grandes caixas e outros materiais 
descartáveis em frente dos seus estabelecimentos, 
evitando assim que os locais sejam transformados em 
lixeira.  
 
08.12.10 Fornecimento de água e 
energia fica completa no próximo 
ano 
Jornal de Angola 30 de Dezembro de 2008 

O director provincial de Cabinda da Energia, Aguas, 
Geologia e Minas, João Baptista Franque, anunciou 
que 80 por cento das obras consignadas para o seu 
sector terminam em 2009.  
 
João Franque, que falava no acto de balanço do seu 
sector, frisou que, em 2008, foram definidas como 
metas a melhoria da vida das populações, com um 
elevado número de obras em curso e projectos 
consignados, destacando-se o sector eléctrico, com a 
melhoria e ampliação das redes, início da construção 
da nova central de produção de energia e do 
programa de electrificação rural.  
 
Os programas de construção de sistemas e furos em 
várias localidades, aumento das capacidades de 
produção dos sistemas e de abastecimento de águas 
às zonas rurais, aguardando-se por uma cobertura 
nas zonas urbanas e peri-urbanas até 20l2, e oitenta 
por cento na zona rural foram outras acções levadas 
acabo.  

 
Para o ano 2009, O director provincial de Cabinda da 
Energia, Aguas, Geologia e Minas, João Baptista 
Franque disse que o sector prevê a construção de 
sistemas, recuperação e ampliação de sistemas 
eléctricos e de água.  
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ANO 2009  

JANEIRO 2009 
09.1.1 Abastecimento de água e 
energia com fortes investimentos 
na Huíla 
Jornal de Angola 1de Janeiro de 2009 

Vários projectos de impacto social foram executados 
durante o ano findo Mais de dois biliões de kwanzas 
são o montante do Programa de Investimentos 
Públicos que o Governo da Província da Huíla leva a 
cabo este ano, revelou o governador provincial, Isaac 
dos Anjos, no acto de cumprimentos de fim de ano 
dos membros do seu executivo, entidades 
eclesiásticas, empresários e outros convidados. 
 
O governador disse que "estes programas exigem de 
todos maior esforço e disponibilidade". Isaac dos 
Anjos 
indicou ainda que os recursos atribuídos aos 14 
municípios da província somam mais de 375 milhões 
de kwanzas, valores que são superiores aos que vão 
ser 
aplicados pelos Governos central Provincial 
O governador apelou aos admi1istradores municipais 
"a uma utilização racional dos recursos e a 
observarem 
uma conduta de contenção exemplar própria de um 
servidor público, para que se restaure a confiança dos 
munícipes e o prestígio da autoridade do Estado". 
Ao debruçar-se sobre as acções de em pacto social e 
económica executadas em 2008, o governador 
afirmou 
que o seu antecessor, Francisco Ramos da Cruz, 
geriu 
mais de dois Biliões de Kwanzas. 
 
De acordo com Isaac dos Anjos, resultados das 
acções 
efectuadas consubstanciaram-se na reabilitação das 
unidades sanitárias de Quilengues e Cuvango, 
permitindo o atendimento a 123.000 habitantes e a 
construção de cinco casas para acomodação dos 
quadros. 
 
Clubes recreativos, campos polivalentes, campos de 
futebol-onze e outras estruturas de lazer, facto que 
incentivou a prática do desporto, melhoria das 
condições de lazer a mais de 36.000 pessoas. 
Na Educação, o programa executado em 2008 
abrangeu a estrutura escolar para acomodar as 
faculdades de Economia e de Direito e a criação de 
condições para abertura da Faculdade de Medicina. 
Reabilitou-se e foram construídas as sedes das 
administrações municipais. 
 

Referindo-se ainda aos outros projectos para 2009, 
Isaac dos Anjos disse que no quadro das reservas 
fundiárias a província vai receber do Governo 
Central 
mais de cinco biliões de kwanzas, para suportar os 
custos de construção de 1.300 casas económicas. 
De acordo com Isaac dos Anjos, novos troços 
rodoviários vão ser lançados para facilitar a 
circulação 
de pessoas e mercadorias, onde se destaca a 
reabilitação 
das vias Caconda-Chipindo, Quilengues-Caculo, 
Lubango-Tundavala, km 16-Palanca e Cuvango- 
Galangue 
 
09.1.2 Mucaba beneficia de água 
canalizada 
Jornal de Angola 6 de Fevereiro de 2009 

A população do Mucaba, a 64 quilómetros a norte da 
cidade do Uíje, beneficia já de água canalizada, cujo 
sistema de captação e tratamento por bombagem foi 
reinaugurado, há dias, pelo vice-ministro da Saúde, 
Carlos Alberto Masseca, informou ontem à 
ANGOP, 
fonte da administração local. 
 
O administrador municipal adjunto do Mucaba, 
Costa 
Manuel, disse que o referido sistema foi reabilitado 
durante três meses, no âmbito do Programa de 
Investimentos Públicos, executado pelo gabinete 
técnico do Uíje, com vista ao melhoramento das 
condições sociais básicas à população. 
 
Em declarações à ANGOP, o responsável disse que 
uma população, estimada em dois mil 500 munícipes, 
está a consumir o líquido. 
 
Como informou, o município ganhou, também, uma 
residência para o comandante municipal da Polícia, 
inaugurada a dois de Fevereiro pelo mesmo 
governante. 
 
A Administração Municipal do Mucaba controla uma 
população estimada em 73 mil habitantes, repartida 
em 
seis regedorias e uma comuna (Huando). 
 
09.1.3 Huambo tem mais água 
potável 
Jornal de Angola 7 de Janeiro de 2009 

As comunas localizadas no interior do município da 
Caála, 23 quilómetros a Oeste da cidade do Huambo 
vão ter, este ano, novos sistemas de captação de água 
potável, informou à Angop Tomás Jesus. 
 
O chefe da repartição de Energia e Agua do 
município 
da Caála informou que o governo provincial vai 
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reabilitar os sistemas de captação de agua s munas da 
Calenga, Catata e Cuima, por forma a melhorar a 
qualidade de vida das populações das respectivas 
circunscrições. 
 
As obras de reabilitação dos sistemas de água das 
comunas estão a cargo de uma operadora 
denominada "SAEMA". O sistema vai permitir 
fornecer mais água: 
 
09.1.4 Empresa de Saneamento 
de Luanda repara redes de 
esgotos dos bairros 
Jornal de Angola 8 de Janeiro de 2009 

A Empresa de Limpeza e Saneamento de Luanda 
(ELISAL) prevê requalificar, este ano, seis bairros da 
província de Luanda que têm a sua rede de esgotos 
completamente danificada, informou, o director da 
instituição, Lúcio António Martins. Lúcio António 
Martins, em entrevista de balanço à ANGOP, disse 
que, este ano, são requalificados na área de 
saneamento 
os bairros Nelito Soares, Terra Nova, Bairro Popular, 
Vila Alice, Cassenda, Cazenga e Mártires de 
Kifangondo. 
 
Para 2009, existe ainda a perspectiva da execução de 
um novo incinerador para o tratamento térmico de 
resíduos hospitalares e contagiantes e a criação de 
um parque de tratamento de sucatas em Luanda, 
porque a 
cidade está infestada de sucatas e a ELISAL precisa 
de fazer um tratamento diferenciado neste sector. 
 
De acordo com o director da ELISAL, constam dos 
projectos deste ano o aprimoramento do sistema de 
recolha e o tratamento de resíduos sólidos, execução 
do tratamento das águas residuais com a entrada em 
serviço das estações de tratamento de águas residuais. 
"Actualmente, está em fase de acabamento a Estação 
de Tratamento de Águas Residuais no Projecto 
Morar (Viana), mas se verificaram algumas 
dificuldades na execução da estação, porque o 
traçado do colector foi invadido por construções 
anárquicas", referiu. Para Lúcio Martins, outro 
aspecto importante para a ELISAL é a continuidade 
da implantação dos pontos de transferência para as 
zonas de difícil acesso. Segundo o responsável da 
ELISAL, as obras de construção dos pontos de 
transferências foram concluídas e, neste momento, 
encontram-se em fase de selecção das instituições 
que vão gerir o sistema de micro-empresas para a 
gestão dos resíduos sólidos nas comunidades. 
 
Actualmente, prosseguiu Lúcio Martins, estão 
também a ser feitos contactos com um consultor 
social para trabalhar na identificação das pessoas que 
dentro das comunidades vão prestar serviços à 
própria comunidade. 
 

O responsável da ELISAL reconheceu que, em 2008, 
a empresa não conseguiu realizar os seus projectos 
na sua totalidade, com destaque para a limpeza na 
periferia de Luanda. 
 
Estes objectivos não foram alcançados, porque os 
operadores responsáveis por determinadas áreas da 
província de Luanda não conseguiram mobilizar 
todo o 
equipamento para prestarem um serviço mais 
adequado 
e de melhor qualidade para a capital. 
 
As dificuldades de circulação, causada pelos longos 
congestionamentos e as obras de construção de 
novas 
infra-estruturas e a reconstrução de estradas foram 
também causa das dificuldades na recolha de lixo em 
Luanda. 
 
"O desenvolvimento passa por uma engrenagem de 
todos os sectores e a ELISAL não ficou de fora, 
pois, 
para a realização de um trabalho eficaz, precisa que 
sejam terminadas as obras para a melhor circulação e 
com o fim destas (obras) as condições de prestação 
de 
serviço à população e a própria imagem da cidade vai 
melhorar", referiu. 
 
A limpeza da cidade por varredura começa por volta 
das sete horas e alastra-se até às 15 horas, isso 
dependendo de cada empresa, pois há aquelas que, 
de 
acordo com a área que lhes cabe, ajustam seu 
horário. 
Fazem parte das operadoras para a limpeza da 
província de Luanda, a empresa Envirobac, 
autorizada 
a operar nos municípios da Samba e da Maianga, a 
BEL, no Cazenga, a Kiaxi Waste, no Kilamba Kiaxi, 
Mesan Cleaning, no Cacuaco, SGO, no Rangel, a 
Solimpel, em Viana, e a Rangel, no Sambizanga. 
A Empresa de Limpeza e Saneamento de Luanda foi 
criada em 1991 como uma unidade económica 
estatal. 
A Sua missão era cuidar fundamentalmente da 
recolha 
de lixo, da limpeza da cidade de Luanda, do 
saneamento urbano da cidade, do tratamento, 
eliminação e reciclagem do lixo, da produção de 
adubos e fertilizantes. 
 
07.1.5 Mussulo do lixo 
O País 9 de Janeiro de 2009 

Lúcio Martins, o director da ELIZAL, empresa de 
limpeza e saneamento de Luanda, reuniu uma equipa 
de 50 homens para uma gigantesca operação "de 
salvamento" que decorre, de forma coordenada, no 
entre-as-margens do Mussulo e da Samba. Os 
resíduos 
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são colocados em sacos pretos para logo depois 
serem 
depositados em barcas alugadas, a custo alto, que 
fazem 
a travessia para há outro lado, onde alguns camiões 
do 
lixo as esperam. 
 
As toneladas de lixo que estão a ser recolhidas foram 
produzidas pelos milhares de pessoas que foram 
passar 
os dias da quadra festiva no Mussulo. "Não se pode 
imaginar o que terá sido atirado à água" dizia um 
funcionário da Elisal, preocupado com os eventuais 
danos ecológicos. 
 
Lúcio Martins mostra -se preocupado com a maneira 
de tratamento que alguns moradores, turistas ou 
banhistas dão ao lixo. " Para o tipo de terreno 
arenoso 
não se recomenda o enterramento, nem a queimada, 
porque de uma forma há o perigo o diário, para a 
gente 
usa a água dos poços por si mesma escavados, ao 
passo 
que, da outra, o lixo não se extingue". 
 

   
09.1.6 Abastecimento de água ao 
Dondo começa a funcionar em 
Fevereiro 
Jornal de Angola 9 de Janeiro de 2009 

KWANZA-NORTE 
A construção do novo sistema de captação, 
tratamento 
e distribuição de água potável para a cidade do 
Dondo 
(Kwanza-Norte) termina este mês e entra em serviço 
em Fevereiro. 
 
A garantia foi dada à ANGOP, no Dondo, pelo 
encarregado da empresa construtora, Elias 
Domingos, 
que disse estarem empenhados na conclusão do 
novo 
reservatório, com capacidade para 700 metros 
cúbicos 
de água tratada. 
 
Os trabalhos, financiados pelo governo da província 
do 
Kwanza Norte, começaram em Maio último e 
permitiram a construção de dois tanques de 
tratamento, 
com capacidade para 300 metros cúbicos de água 
cada 
um, equipado com sistema de filtração. 
O sistema vai ser alimentado por seis electrobombas, 
com capacidade para bombear 216 m3/ hora, duas 
das 

quais a ser instaladas numa plataforma flutuante no 
Rio 
Kwanza. 
 
Explicou que o projecto contempla igualmente a 
substituição da manilha de fibrocimento por material 
de polietileno, numa extensão de 187 metros de 
comprimento, a partir do sistema de tratamento ao 
reservatório, com 150 polegadas de diâmetro. 
 
A segunda fase do projecto é executada após a 
entrada 
em serviço do novo sistema e prevê a reabilitação do 
reservatório, com capacidade de 350 metros de água, 
que actualmente alimenta a cidade do Dondo. 
 
09.1.7 Energia e água 
Jornal de Angola 10 de Janeiro de 2009 

Vivo na zona da Gamek e constato com muito 
desagrado o facto de termos passado a quadra festiva 
com problemas de luz e água. É que o ano passado, 
antes da campanha eleitoral, não tínhamos tanta 
preocupação com esses bens públicos. Nos últimos 
dias a situação tem-se agravado e tanto eu corno 
outras 
pessoas ternos vindo a questionar sobre o que nos 
levou afinal a votar num Partido que está a virar-nos 
as 
costas. 
 
A minha irmã que vive no Morro Bento disse que 
também por aqueles lados o líquido precioso é urna 
miragem, chegando o bidon de 25 litros a custar 
entre 
100 a 150 kwanzas. A luz eléctrica também está 
constantemente a falhar. Dizem que tanto o meu 
bairro 
corno o Morro Bento não estão cadastrados, quer 
dizer 
que o Governo nem sequer sabe que existem pessoas 
a 
viver ali? Mas paradoxalmente, por altura da 
campanha 
eleitoral, vinham aqui cisternas a distribuir água 
gratuitamente. Então só existimos quando há 
campanhas eleitorais? Mais grave ainda é que hoje 
dizem que estes bairros não existem, mas amanhã 
serão 
eles a virem aqui a dizer que isto é reserva do Estado 
e 
ternos de sair daqui. Este é mesmo um bom 
Governo! 
 
09.1.8 Minha critica… 
A Capital 10 a 17 de Janeiro de 2009 

A minha crítica é dirigida á Empresa Pública de Água 
de Luanda «EPAL». Desde a retomada do 
abastecimento de água que enfrentamos alguns 
constrangimentos. Embora ela tenha voltado a jorrar, 
surgiram outros problemas. 
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Com o passar dos anos, os tubos que levavam a água 
para as torneiras ficaram obsoletos. 
 
É o caso do bairro Popular, concretamente, na zona 
da 
Madame Berma. Durante muito tempo, nos, os 
moradores daquelas imediações, pensávamos que a 
água que emergia da superfície da terra era uma 
consequência do lençol freático. As casas ficavam 
inundadas, até mesmo as de piso forte de betão. 
 
Muitos moradores venderam as suas residências e 
foram viver em outras zonas. Só agora tivemos 
conhecimento que, na realidade essa água é fruto da 
canalização obsoleta da EPAL, e que a empresa de 
distribuição de água sempre soube disso. 
 
Quando há corte no fornecimento de água na cidade, 
durante um tempo voltamos a normalidade mas, 
depois 
do restabelecimento do fornecimento do líquido 
tudo 
volta a inundar. 
 
Julgo que já é tempo da EPAL renovar a tubagem, 
que 
já vem do tempo colonial, e que está inoperante. 
Seria 
bom ouvir um pronunciamento da empresa sobre o 
problema. 
 
09.1.9 «Se o Governo fornecer 
energia em todos os bairros, 
podemos combater esse flagelo» 
A capital De 10 a 17 de Janeiro de 2009 

NUMA análise científica do caso, o sociólogo José 
Lencastre, frisou que o problema dos gases soltos 
pelos 
geradores que estão a vitimar muitas famílias é, na 
Verdade, preocupante, porque está a se alastrar. Para 
ele, o que deve ser feito agora é sugerir algumas 
pistas, 
para se analisar algumas circunstâncias que envolvem 
a 
situação. 
 
«Primeiro, devemos nos perguntar, porque é que isso 
está a acontecer, e quais são as zonas em que isso 
está a 
acontecer. De modo geral, se analisarmos aqui na 
cidade de Luanda os casos estão a acontecer na 
periferia da cidade e podemos constatar que nestas 
áreas não existe energia eléctrica, nem água 
canalizada». 
José Lencastre parte da convicção, segundo a qual, 
em 
qualquer sociedade a alimentação, o vestuário, a 
habitação, a água e a energia eléctrica, actualmente, 
fazem parte das necessidades básicas que uma família 

deve ter. 
 
«Na cidade, para conservar os alimentos é necessário 
energia para economizar, tendo em conta que as 
famílias não têm a renda que permite fazer compras 
diariamente. Quero chegar ao seguinte ponto: se o 
Governo conseguir criar condições de colocar 
energia 
em todos os bairros, acho que podemos combater 
esse 
flagelo que está a decepar muitas famílias. E urgente 
que se tomem medidas». 
 
Na óptica do sociólogo, a solução do problema passa 
pela Edel que é uma empresa comercial, ter clientes 
que 
pagam para criar melhores condições de trabalho. 
«Acho que a maioria das famílias está disposta a 
pagar a 
energia, mesmo aquelas que moram na periferia. É só 
criar as condições e generalizar o abastecimento de 
energia eléctrica. Com esse feito, podemos minimizar 
consideravelmente este fenómeno», estima, 
acrescentando que na base do fenómeno não está 
somentena falta de informação. 
 
«Num bairro urbanizado, com um abastecimento de 
energia eléctrica regular, não encontramos muitos 
delinquentes. Nos bairros, onde normalmente 
acontecem acidentes causados pela inalação do 
monóxido de carbono produzido pelos geradores, 
são 
aqueles onde não há energia e ao mesmo tempo 
muito 
perigo em termos de bandidagem», o que leva os 
moradores a meterem os geradores dentro de casa, 
sob pena de serem surripiados. 
 
«Normalmente, essas famílias são da classe pobre. 
Conseguir um gerador já é um sacrifício; deixa-lo 
roubar, é outro transtorno, não sabendo dos perigos 
do 
uso incorrecto do gerador é um dos motivos que tem 
conhecido um final dramático», rematou. 
 
Especialistas concordantes observam mesmo que o 
recurso aos geradores já não é apenas uma «banga», 
mas uma necessidade decorrente do modo de vida 
que 
aos poucos os cidadãos vão adoptando, desde os 
hábitos alimentares aos costumes ocidentais que nos 
chegam com a globalização. Para além da 
necessidade 
primária de querer ter a casa iluminada, possuir um 
televisor, uma geleira onde se pode conservar água, 
um 
refrigerante, uma cerveja, frescos, já virou moda. 
Moda aparentemente só para alguns, porque 
nalgumas 
zonas como em Luanda, por exemplo, a privação de 
electricidade a uma família suburbana tem 
repercussões 
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económicas sérias. Muitos agregados sobrevivem da 
venda de gelo vendido em baldes de dez litros de 
água, 
água fresca para beber e não só. 
 
Cada pedra de gelo é vendida ao preço que vai dos 
100, 
150 até aos 200 kwanzas. Se por dia uma dessas 
famílias conseguir vender ainda que seis dessas 
pedras, o lucro obtido permiti adquirir comida para 
bastas refeições, se tiver em conta que o quilo de 
farinha de mandioca que excede os 100 kwanzas, o 
pão cassete fixado nos 30 Kwanzas e uma colher de 
sopa de açúcar rondar os 10 kwanzas. 
 
09.1.10 Muda a face do centro de 
Luanda 
Jornal de Luanda 11 de Janeiro de 2009 

Autores de danos nos equipamentos públicos vão 
passar a pagar "Sinto-me bem sempre que venho 
aqui. Posso apreciar a beleza do parque, o seu jardim, 
e se desejar ainda pratico desporto". Jacinto Silva tem 
17 anos e tornou-se frequentador assíduo do 
reabilitado Largo Zé Dú, no Bairro Azul, município 
da Ingombota. A administração municipal reabilitou 
mais de 19 espaços públicos, locais outrora votados 
ao abandono, como o Largo do Ambuila, a Rotunda 
da Praia do Bispo, o Largo da Igreja do Carmo, 
Largo Albano Machado, Largo Amílcar Cabral e 
Largo Ferreira do Amaral. 
 
Joana Andreza, no período da tarde, aproveita a 
acalmia do Largo do Ambuila para estudar e diz que 
é preciso utilizar bem aquele espaço e garantir a sua 
manutenção permanente. 
 
A administradora municipal da Ingombota, Suzana 
de 
Melo, diz que as obras fazem parte dos projectos que 
a 
administração desenvolveu em 2008, no quadro do 
Programa de Intervenção Municipal (PIM), nos 
domínios da água, educação, iluminação pública, 
saneamento básico e toponímia. 
 
O trabalho tem sido feito em par. 
Cena com o Conselho Municipal de Auscultação e 
tem 
a colaboração das comissões de moradores. 
 
Suzana de Melo anunciou que está em execução o 
aumento de espaços para a prática de desporto. 
Estão 
praticamente concluídos os campos de jogos do 
Largo 
Ferreira do Amaral, da escola Nzinga Mbandi e da 
escola Ngola Nzinga. 
 
O gradeamento de protecção ao longo do viaduto 
transversal à rua Abdel Nasser foi recuperado. A 
escola 

3022, nos Coqueiros, também está em obras para o 
início deste ano lectivo. 
 
Dezenas de placas que identificam os nomes das ruas 
e 
avenidas foram colocadas. Suzana de Melo assegurou 
que esta empreitada restabeleceu 80 por cento da 
toponímia do município. "Algumas placas foram 
colocadas em ruas onde os próprios moradores 
tinham 
dificuldade em identificá-las." 
 
va: "é uma atitude correcta que pode funcionar como 
um veículo de comunicação, mas também uma 
poderosa ferramenta para encontrar informação e 
ajuda." 
 
Suzana de Meio reafirma que a desordem, a sujidade 
e a 
marginalidade que a venda na rua arrasta consigo e 
que 
alteram negativamente a imagem do município, 
continua na agenda das prioridades. Este ano, "para 
além dos vendedores de rua, os compradores que 
criarem constrangimentos ao trânsito no momento 
da 
transacção também vão ser sancionados". 
 
Fornecimento de água 
No bairro da Boavista e no Kilombo Chicala, áreas 
suburbanas do município, o abastecimento da água 
deixou de ser feito pelos camiões cisternas para os 
recipientes. 
 
Foram introduzi das melhorias. Estão em 
funcionamento quatro fontanários, três dos quais no 
bairro da Boavista. Ainda neste domínio, Suzana de 
Melo acrescentou que o projecto de abastecimento 
de 
água alargou os serviços a alguns estabelecimentos de 
ensino, unidades sanitárias e centros de atendimento 
de 
crianças onde a administração detectou a existência 
de carência de água. As constantes roturas de água da 
rede velha na zona urbana do município levam a 
administração a colaborar permanentemente com a 
EPAL na tarefa de tapar buracos. 
 
O mesmo se passa com o acentuado trânsito 
automóvel. Esclarece que por regra, a solução viável 
passa pela remoção das viaturas e obstáculos que 
obstruem as vias, uma opção que, disse, tem os seus 
custos. 
 
A iluminação pública também deu passos em frente e 
a 
Rua Samuel Bernardo é um bom exemplo. Na rua 
Farinha Leitão e na Rua Ferreira do Amaral a 
iluminação pública está a funcionar. "A iluminação 
pública tem de ser permanente, não só em termos de 
instalação de novos postos, mas também da 
manutenção da rede existente", realçou. Segundo a 
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administradora, o programa de limpeza suplementar 
permitiu retirar dos colectores públicos centenas de 
objectos que obstruíam os principais canais de 
escoamento, infestando o meio ambiente. A medida 
tem ajudado a garantir melhores condições sanitárias 
aos moradores das áreas intervencionadas. 
Descaracterização da Ilha 
A descaracterização da Ilha do Cabo, disse Suzana de 
Meio, merece uma resposta adequada, porque aquela 
zona da cidade tem o rótulo de postal turístico. A 
administradora da Ingombota diz que pouco se vê 
por 
parte dos moradores e dos empresários para inverter 
o 
quadro actual de degradação urbanística. 
 
Os apelos à limpeza e higiene, particularmente nas 
praias, não têm encontrado eco e verifica-se um 
número crescente de novas construções. Suzana de 
Meio afirmou que já foi elaborado um plano director 
que aguarda pela aprovação do Conselho de 
Ministros. 
"A verdade é que quem tem hoje um terreno na Ilha 
de 
Luanda pode construir uma vivenda, enquanto o 
vizinho do lado opta por construir um prédio. Mas o 
plano director vai ditar como a área deve crescer", 
garantiu. 
 
Director é um instrumento jurídico de primordial 
importância para o ordenamento da Ilha do Cabo. 
Sublinha que o plano define a defesa e preservação 
da 
zona tradicional da ' região, onde construir e quantos 
pisos deve ter um edifício. 
 
Mudança de comportamentos Susana de Melo refere 
que apesar das limitações do orçamento, a 
administração da Ingombota tem possibilitado 
melhorar as condições de vida da 
população. "Sentir mos hoje que a comunidade do 
município tem maior confiança no nosso trabalho, o 
que se reflecte na procura pelos serviços da 
administração 
 
09.1.11 Moradores do Gamek sem 
água há dez anos 
Jornal de Angola16 de Janeiro de 2009 

PREÇO DOS BIDÕES DISPAROU 
TER ACESSO A ÁGUA PASSOU a ser mais difícil, 
no bairro do Gamek, devido à subida de preço do 
precioso líquido, desde a primeira semana deste mês. 
De acordo com os moradores, o balde de 20 litros, 
que 
era cobrado a 60 kwanzas, passou a custar 80 
kwanzas, 
aumento que está a tirar o sono àqueles cidadãos. 
Já é público que o musseque, apesar deter mais de 
dez 
anos de existência, não beneficia de água potável 
canalizada. 

 
Não tendo outra alternativa, os moradores 
recorrem à água da cisterna, pelo que começam a 
sentir 
o produto cada vez mais distante. 
 
Os que se sentem lesados, ao desabafar a sua "dor", 
foram unânimes em apelar ao executivo de Francisca 
do Espírito Santo para a necessidade urgente de se 
construir fontanários públicos. 
 
"Não sabemos qual a razão para a subida do preço 
dos 
bidões de água. Por vinte litros de água pagávamos 
50 a 
60 Kwanzas, o que já era muito caro. Agora, os 
donos 
dos tanques resolveram subir para 80 kwanzas. Ainda 
só estamos no princípio do ano, o preço já subiu e 
quando chegarmos a Dezembro 20 litros de água vão 
custar 150 ou 200 kwanzas?", interroga-se dona 
Pancha, moradora da zona há oito anos. 
 
"O bairro deste que existe, há mais de dez anos, até 
agora não possui água canalizada. Não sabemos de 
que 
estão à espera os responsáveis pelo bairro. Vivemos 
de 
água das cisternas", desabafou Zezinho, de 32 anos 
de 
idade. 
 
"Hoje, os donos dos tanques cobram 80 kwanzas por 
um balde de 20 litros de água, daqui a pouca sobe 
para 
100 kwanzas. 
 
Penso que já é altura do governo de Luanda e da 
administração do município começar a construir 
chafarizes, se está mal. A vida fica sem qualidade", 
acrescentou aquele morador "Estamos praticamente 
desesperados, lançados à nossa sorte. 
 
A vida é difícil em Luanda, isso é verdade, mas aqui 
no 
nosso bairro é muito mais difícil ainda. Como é que 
uma comunidade vai viver sem água? Ninguém nos 
dá 
uma explicação. Isto está mal, agradecíamos à 
Empresa 
Pública de Águas de Luanda (EPAL) para ver este 
problema. As pessoas não podem esquecer que a 
água é 
vida e o Gamek não tem água", lamentou um outro 
habitante da zona. 
 
A carência da água é tão acentuada que muita gente 
se 
vê obrigada a procurar bairros em que abunda o 
precioso líquido, sempre que há necessidade de 
lavarem 
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a roupa da família. É que nem a presença do 
complexo 
residencial do Gabinete de Aproveitamento do 
Médio 
Kwanza, que até deu nome ao bairro, está a 
influenciar 
a resolução do problema. 
 
Para já, os detentores dos tanques substâncias 
limitam-se a dizer que subiram os preços porque os 
Camionistas que lhes vendem a água também 
subiram os preços. Se antes, por 12 mil litros de 
água, os camionistas de cisterna cobravam 18 mil 
kwanzas, agora cobram 20 mil kwanzas, conforme 
nos contaram. 
 
Sobre este assunto, mas numa outra ocasião, o Novo 
Jornal, ouviu o presidente da comissão de moradores 
do Gamek. José Filipe disse que todos os esforços 
estão a ser envidados junto da EPAL no sentido de 
haver aí fontanários públicos. 
 
José Filipe fez também saber que a EPAL estava à 
procura de um terreno, no bairro, com uma área na 
ordem de um hectare, para a construção da estação 
de. 
Tratamento e distribuição de água. 
 
09.1.12 A suja vida nos prédios 
degradados ou como ter a morte 
à espreita (3) 
Semanário Angolense 17 a 24 de Janeiro de 2009 

No mês de Março do corrente ano (o de 2008), os 
citadinos da capital foram confrontados com uma 
trágica notícia: o desabamento do prédio da Dnic, 
edifício onde funcionava a importantíssima Direcção 
Nacional de Investigação Criminal. (...) Assim como 
no 
antigo prédio da Dnic, homens e mulheres trabalham 
ou residem em outros edifícios em elevado estado de 
degradação, alguns deles sem as mínimas condições 
de 
habitabilidade. Podemos não ser tão trágicos, mas o 
perigo é bem real. 
Foi assim que começamos esta série de reportagens 
que 
envolveu a visita e constatação do modo lastimável 
em 
que vivem muitos dos nossos concidadãos e o sério 
perigo que correm. Não foi sem causa o paralelo 
com o 
antigo edifício da DNIC. 
 
À primeira vista, seria pouco realista comparar as 
condições, mesmo o nível de degradação. Do Prédio 
da 
Cuca com o Prédio Sujo do Marçal ou com o Prédio 
da 
Lagoa do Kinaxixi, ambos já retratados aqui nas duas 

edições passadas. Perfilados, o prédio da Cuca só 
passa 
como «melhor» que os outros a vista de um 
observador 
desatento. O nosso terceiro destino nessa nossa 
«jornada de campo» pelos prédios de Luanda 
revelou-se 
surpreendente e muito preocupante. 
 
O edifício n.5, ao lado do Largo do Kinaxixi, o 
famosíssimo Prédio da Cuca, foi construído no ano 
de 
1972. Na altura. Apresentava-se como um edifício de 
luxo, com apartamentos duplex e normais, escadas e 
corredores revestidos em mármore. Um edifício rico 
do 
ponto de vista arquitectónico se encontra e a 
imundice 
a que estão entregues. 
 
A igual do que acontece nos dois prédios já 
retratados 
aqui também se verifica a pouca ou nenhuma 
vontade 
por parte de alguns moradores de conservarem o 
edifício. São notórios os montões de lixo na parte 
traseira do majestoso edifício. Talvez por «imitação», 
alguns moradores preferem jogar os sacos de para a 
saúde humana, a convivência com o lixo não está no 
topo da lista de inquietações dos moradores. 
 
A infiltração da água é a grande «dor de cabeça» dos 
que ali habitam. É água por todo lado no Prédio da 
Cuca. Além de contribuir na degradação da estrutura 
do prédio, tal facto constitui também perigo para a 
saúde das pessoas, já que «habitar num quem falamos 
a 
propósito. 
 
Segundo alguns moradores, um furo na parede pode 
originar um jorrar de água sem fim. «Ninguém sabe a 
proveniência das águas», diz uma antiga moradora. 
«Às 
vezes encostamos na parede e ouvimos a agua a 
escorrer», reforça. «O que a gente quer é só sair 
daqui», 
exclama outra residente do prédio, com um 
semblante 
desesperado. 
Como resultado do desgaste da estrutura provocado 
pelas águas, situação que também se verifica na 
maior 
parte dos apartamentos. Ainda assim, alguns 
moradores 
dizem estar seguros. 
 
Segundo Joaquim Dombaxe, membro da comissão 
de 
moradores, esta situação não põem em risco a 
segurança dos moradores. «O prédio não esta em 
elevado estado de degradação á ponto de por em 
risco 
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a segurança dos moradores», argumenta. 
 
Só que isso não é tudo: a cave do prédio encontra-se 
completamente inundada, facto que deixou 
estupefacto 
e muito preocupado um arquitecto contactado por 
nós. 
Segundo a nossa fonte, a permanente presença da 
água 
na cave compromete as fundações do edifício, o que 
por si só é um grande perigo. «Existem fundações 
resistentes à água, como é o caso da estrutura de uma 
ponte, o que não é o caso do Prédio da Cuca com 
certeza», referiu. 
 
A mesma posição é defendida por António Gameiro, 
bastonário da Ordem dos Arquitectos de Angola. 
Segundo ele, a situação do Prédio da Cuca carece de 
um estudo pormenorizado e que certamente 
obrigaria a 
evacuação dos seus moradores. «Deve-se fazer um 
estudo e deste ser produzido um conjunto de 
recomendações em função de cada problema 
pontual», 
disse, sem avançar mais pormenores. 
 
Entretanto, no dia 19 de Dezembro do ano 
transacto, 
uma equipa do governo da província de Luanda, 
encabeçada pela directora provincial do MINARSS, 
Augusta Dias efectuou o cadastro dos moradores. 
De 
acordo com Joaquim Dombaxe, o cadastro dos 
moradores é a primeira fase de um processo que vai 
culminar com a sua evacuação do prédio, mais em 
data 
ainda não prevista. 
 
09.1.13 O desleixo faz-se 
presente 
Semanário Factual 23 a 30 de Janeiro de 2009 

Após a sua instalação no bairro Popular, os 
inquilinos 
ainda praticavam golf, mas, com o tempo, essa 
prática 
foi deixada de lado porque outros interesses 
chamavam 
a sua atenção. Com o advento da independência, em 
1975, o campo de golf foi ocupado por pessoas de 
toda 
a estirpe, necessitada de moradias. Daí, com a 
invasão 
do espaço, as pessoas foram construindo sem que 
fossem orientadas por quem de direito e hoje o 
bairro 
do Golfe não é senão um local onde o desleixo, o 
espírito de deixa andar e o abandono são uma 
constante que ninguém pode pôr fim. 
 
É o "deixa-me em paz, não te metas comigo". 
Ninguém parece interessado em melhorar as 

condições do bairro, pese o facto de as autoridades, 
verificando o 
crescimento do Golfe, tenham decidido construir 
duas 
escolas do segundo e terceiro níveis e também alguns 
edifícios com apartamentos para albergar algumas 
entidades que moravam em condições difíceis. 
 
Porém, por falta de manutenção, as escolas e os 
prédios 
vêm-se deteriorando, sem cor, com problemas de 
energia eléctrica e de água, com lixo espalhado sem 
recolha atempada. O Golfe é um bairro esquecido e 
até 
hoje nenhuma entidade governamental levantou o 
dedo 
a anunciar a sua requalificação. Mas para requalificar 
o 
Golfe é preciso, primeiro, moldar a consciência dos 
seus habitantes que nada fazem para melhorar o local 
onde Vivem. 
E o interessante é saber que mesmo com estradas 
ascendentes e descendentes esburacadas, com asfalto 
corroído, com poeira que se levanta à passagem de 
viaturas, o Golfe atrai diariamente centenas de 
indivíduos, para todo o tipo de negócios. É que é no 
bairro que está a maior loja a céu aberto de venda de 
acessórios para viaturas de todo o tipo. Mas também 
há de tudo, para construção civil, para instalação 
eléctrica, pintura e mecânica. 
 
Manhã cede, centenas tudo, para construção civil, 
para 
instalação eléctrica, pintura e mecânica. 
Manhã cedo, centenas de vendedores chegam ao 
mercado, com o seu material para venda que inclui 
pneus, retrovisores, piscas, espelhos, enfim, toda 
uma 
gama de acessórios que leva os compradores a terem 
de 
percorrer o local para encontrar o que lhes interessa. 
Depois são o corre-corre, os empurrões e o sobe e o 
desce, porque o Golfe foi criado num terreno 
acidentado como deve ser um campo de golf. Mas 
isso não preocupa quem quer que seja, porque o 
Importante é sair do Golfe com o desejado. 
 
O Factual foi ao Golfe e percebeu que, afinal, 
vontade 
de trabalhar existe, mas falta o empenho e a 
dedicação 
para tomar o bairro mais limpo, ordeiro e civilizado. 
 
INFRA ESTRUTURAS 
A nível de empreendimentos o Golfe é pobre, pois 
não 
dispõe de infra-estruturas que chamam a atenção. 
Com 
ruas e ruelas a carecer de asfalto, com graves 
problemas 
de energia eléctrica e com carência de água potável, 
os 
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moradores já não depositam a confiança em quem 
quer 
que seja, porque o estado lastimável e desleixado do 
bairro não cativa nem os locais nem os passantes. 
Mas tem de se realçar que embora não seja um 
empreendimento como tal, o mercado dos Correios 
é a 
"menina dos olhos" dos habitantes que ganham a 
vida 
com o comércio. E, embora sem controlo, o 
mercado 
dos Correios "pulsa" diariamente com o movimento 
dos citadinos que enquanto fazem compras podem 
satisfazer as suas necessidades alimentares, pois 
barracas disponíveis servem refeições e bebidas. 
Mas toda esta actividade decorre em meio à 
imundície 
do local, atapetado por garrafas de plástico há muito 
pisoteadas por todo tipo de viaturas, por falta de 
limpeza e de higiene. 
 
É, o mercado é muito sujo, não há limpeza e as 
pessoas 
vendem mesmo em cima do lixo, não é possível", 
referiu o vendedor de pneus, Joaquim Pedro, que se 
diz 
agastado pelo desinteresse das autoridades locais. 
 
Também comerciantes de acessórios de automóveis 
fizeram saber que a sua actividade é cansativa, feita 
debaixo do sol e, às vezes, sob chuva, quando surge. 
"Então aí é que é pior: 
Lixo, água e lama, o que afugenta os clientes mais 
asseados e que não toleram a imundície", 
acrescentaram 
os comerciantes, fazendo saber que nesse mês de 
Janeiro as vendas estão a ser fracas porque os clientes 
alegam falta de dinheiro: "É sempre assim, em 
Janeiro 
estamos todos no mesmo barco", remataram. 
 
O Factual abordou o cliente Rodolfo Neto para 
saber 
porque estava no mercado, o que ele respondeu: 
"Vim comprar dois piscas para o meu carro e uma 
bateria". A uma pergunta sobre o porquê de não ir às 
lojas oficiais, ele foi peremptório: "Aqui tudo é mais 
barato, o que aqui custa dois mil nas lojas são cinco 
ou 
seis mil kwanzas. Vale a pena", acrescentou. 
 
E no afã de ir e vir, os vendedores e clientes ficavam 
ou 
partiam contentes por terem conseguido satisfazer o 
seu desejo: Uns o dinheiro, os outros o bem 
adquirido. 
 
POLICIAMENTO 
É graças à presença policial que o Golfe consegue 
manter-se de pé, apesar dos males acima referidos. A 
 

própria estruturação do bairro facilita em certa 
medida 
a acção policial, porque tem ruela largas embora 
precárias e alguma iluminação nocturna, mas o 
perigo é 
mesmo durante o dia no mercado dos Correios, onde 
jovens delinquentes surripiam as carteiras dos 
clientes 
distraídos. Mas perante as forças da ordem os 
meliantes 
ficam retraídos, para bem dos clientes. 
 
"Tem razão, na zona do avô Kumbi tudo é mais 
calmo, 
os gatunos não se atrevem, mas na praça é perigoso. 
Até nós, trabalhadores, às vezes somos roubados, 
mas 
apanhamos sempre os mesmos", informaram ao 
Factual vendedores de pneus para automóveis 
ligeiros, 
numa altura em que dois alegados ladrões foram 
detidos por um polícia com uma bateria e um pneu 
nas 
mãos. 
 
Indagado, o polícia, de nome Justino Lobo, deu a 
conhecer ao F actual que pequenos crimes de furto 
acontecem todos os dias no mercado dos Correios, 
acrescentando que o desemprego e o baixo nível de 
escolaridade são dois motivos para a delinquência. 
"Mas, tirando isto, pouco acontece", acrescentou o 
agente, levando o detido consigo para a esquadra. 
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FEVEREIRO 2009 
09.2.1 Especialistas abordam 
saneamento básico 
Jornal de Angola 4 de Fevereiro de 2009 

O primeiro encontro técnico de saneamento básico e 
urbanismo inicia amanhã, em Luanda, para a 
discussão 
de conceitos básicos que norteiam a arquitectura do 
espaço urbano para que o seu desenvolvimento se 
processe de forma ordenada. 
 
O encontro é uma iniciativa conjunta das empresas 
Sinfic, Sitel e Eco serviços que, no âmbito das suas 
actividades no país, desenvolvem as suas 
competências 
técnicas nas áreas em debate, segundo os seus 
promotores. 
 
A Sinfic tem no Ordenamento e Desenvolvimento 
do 
Território um dos seus eixos estratégicos desde 1995, 
intervindo e disponibilizando serviços que incluem 
planos-directores para os municípios e urbanísticos e 
propostas de criação de recursos fundiários, 
projectos 
de 10teamento, sistemas de gestão urbanística, bem 
como gabinetes de gestão municipal. 
 
Já a Sitel cobre áreas como a engenharia, instalações 
industriais, saneamento básico, ar condicionado e 
ventilação, exploração e manutenção de instalações, 
enquanto a Eco serviços está no tratamento de água, 
esgotos e resíduos sólidos, incluindo a reutilização e 
dessalinização, oferecendo, igualmente, a concepção, 
construção e controlo de infra-estruturas de 
saneamento básico e estudos de impacto ambiental. 
O fórum terá como prelectores conceituados 
especialistas em urbanismo e desenvolvimento 
económico e social, planos directores e saneamento 
básico, desenvolvimento de planos de urbanização e 
recolha, transporte e tratamento de gestão de 
resíduos 
sólidos. 
 
O licenciamento urbano, peças de projecto e 
procedimentos administrativos, bem assim como a 
construção e operação de estações de tratamento 
estão, 
igualmente, inscritos para esse encontro, que 
pretende 
sublinhar "uma nova atitude que implica não só uma 
mudança na forma de pensar e de considerar os 
cidadãos, os investidores e os visitantes, como 
também 
suscita a transformação do paradigma de gestão 
tradicional que fará emergir a cidade inovadora". 
 
 

09.2.2 A água é fonte da vida 
Jornal de Angola 5 de Fevereiro de 2009 

Enchi-me de satisfação ao escutar o meu colega e 
amigo O.G. anunciar, em plena redacção, em voz 
que 
não incomodava o curso normal da actividade 
laboral, 
que tinham acabado de colocar um contador e, 
consequentemente, de ligar água canalizada na sua 
residência, lá pelas bandas de Cacuaco. 
O caso não era para menos. Afinal tratava-se do 
líquido 
muito precioso e por isso, procurado não só aqui em 
Angola como em todo o Mundo. 
A carga emocional audível e perceptível nas suas 
palavras espelhava bem a alegria que representava 
para 
o meu companheiro de trincheira de longa data o 
início 
da saída de água das torneiras de sua casa. 
Deixavam entender também as suas palavras 
emotivas 
o quanto passou a ser agradável voltar a tomar banho 
de chuveiro sem o recurso à electro-bomba ou a 
outro 
artefacto qualquer, e deixar de ter gastos na compra 
de 
água em camiões cisternas. 
 
Como o O.G., milhares de angolanos que vivem nos 
diferentes bairros de Luanda e noutros pontos do 
país 
estão, nos últimos anos, a viver emoções idênticas 
com 
a reposição ou instalação pela primeira vez de água 
canalizada em suas casas. 
 
Algumas pessoas poderão afirmar que é normal 
haver 
água canalizada numa residência, quer se localize em 
zonas urbanas ou rurais. Pois é! Mas essas pessoas 
devem lembrar-se que Angola, devido aos longos 
anos 
de guerra que viveu, transformou-se num país 
anormal. 
Só depois de a guerra terminar, ou seja, a partir de 
2002, é que se começou a entrar numa era de 
normalidade, o que não quer dizer que anteriormente 
a 
essa data nada terá sido feito neste sentido e noutros 
domínios. 
 
Quem não se lembra do grande trabalho que foi feito 
há mais de dez anos, que permitiu devolver água aos 
domicílios de bairros como a Terra Nova, Popular, 
Cassequel, e outros e quanto isso contribuiu para 
melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes? 
Hoje, 
é maior o número de angolanos que já dispõem do 
líquido precioso no domicílio ou muito próximo dele 
e 
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o Projecto "Água para Todos" que está a ser 
implementado pelo Governo angolano, tem a 
finalidade 
de aumentar cada vez mais a quantidade de cidadãos 
com acesso à água potável. 
 
O O.G. tem razão ao exteriorizara sua alegria, até 
porque a água é a fonte da vida! 
 
09.2.3 Abastecimento de água 
regularizado na periferia de 
Mbanza Congo 
Jornal de Angola5 de Fevereiro de 2009 

O governador em exercício da província do Zaire, 
Rogério Eduardo Zabila, inaugurou, nas localidades 
de 
Bela Vista, N goma e 4 de Fevereiro, situadas nos 
arredores do município de Mbanza Congo, 
chafarizes e 
lavandarias. 
 
Enquadrado nas festividades do início da luta 
armada, o vice-governador provincial para os 
Serviços Técnicos 
do Zaire, Eduardo Zabila, inaugurou, igualmente, no 
bairro Sagrada Esperança, dois chafarizes, com 
quatro 
torneiras cada. 
 
Orçados em vinte e dois milhões de kwanzas, os 
empreendimentos inaugurados e financiados pelo 
Fundo de Apoio de Gestão Municipal local vão, de 
certa forma, acudir as carências que as populações 
locais consentiam na procura do líquido. 
 
O governador em exercício explicou aos presentes 
que, 
com os empreendimentos concluídos, a população 
soma vantagens com a obra colocada à sua 
disposição. 
"Devemos conservar os fontanários, de modo que o 
Estado possa prestar ainda atenção aos outros bens 
por 
se realizar nesta região, como a reabilitação e 
construção de escolas, dos postos médicos e a 
requalificação da estrada que liga até a cidade. 
O administrador municipal, Ângelo dos Passos, 
mostrou-se bastante satisfeito pelo facto de o 
objectivo 
do Governo ter sido alcançado na luta pela mitigação 
dos problemas básicos da população. "A alegria que 
vemos no rosto da população dá a sensação de que 
estão regozijados com a obra. E a satisfação do dever 
cumprido, dentro do plano de intervenção 
municipal", 
salientou. 
 
O regedor do bairro 11 de Novembro, Eduardo 
Nkiambi, ao fazer a leitura de boas vindas à comitiva, 

em nome da população, fez saber que a povoação, 
cuja 
sede da regedoria é Ngoma, foi fundada em 1918. 
Conta hoje com uma densidade populacional de três 
mil 679 habitantes, dos quais 805 mulheres e duas 
mi1259 crianças. 
 
A população dedica-se, fundamentalmente, à 
agricultura de subsistência e tem um número elevado 
de desempregados." Hoje, fruto da conquista da paz, 
estamos a testemunhar importantes inaugurações na 
nossa aldeia. Com toda a satisfação, afirmamos que 
este 
património merecerá o nosso maior cuidado, porque 
são sinais de que as nossas condições estão a 
melhorar" 
disse. 
 
Para a regedora adjunta do bairro 11 de Novembro, 
Ana Catenda Carolina, o sofrimento e riscos de vida 
por que a população passou antes, com a falta de 
água 
potável, hoje faz parte do passado. 
 
"Temos oportunidade de ter este chafariz perto de 
casa 
que vai permitir não só acarretar água em bom 
estado 
de conservação, mas também lavar a roupa e, às 
vezes, 
tomar banho, diminuindo assim as doenças no 
bairro". 
 
09.2.4 Milhares de famílias do 
Sambizanga passam a beneficiar 
de luz eléctrica 
Jornal de Angola 5 de Fevereiro de 2009 

Depois de oito meses sem energia eléctrica, cerca de 
2.500 famílias da comuna Ngola Kiluanje, 
Sambizanga, 
estão a beneficiar desde ontem deste serviço. Para 
levar 
a luz eléctrica à casa dos consumidores foram 
instalados e inaugurados cinco novos postos de 
transformação de baixa tensão. 
 
Os postos de transformação de energia eléctrica 
foram 
construídos de raiz e instalados no bairro de São 
Pedro 
da Barra, dois, no bairro da Paz (1), no Porto 
Pesqueiro 
(l) e na zona da Encib (1). 
 
O administrador do município do Sambizanga, José 
Tavares, depois de inaugurar os postos de 
transformação, afirmou que a instalação dos novos 
serviços de electricidade são acções inseridas no 
programa do Governo de melhoria das condições de 
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vida da população angolana, através do fornecimento 
de melhor e maior qualidade de energia eléctrica. 
 
A comuna do Ngola Kiluanje, sublinhou José 
Tavares, 
foi a contemplada nesta fase, por ser a área que mais 
preocupação apresentava, pois "os moradores dos 
bairros que a constituem há muito que consumia 
energia privada". O administrador frisou que foi 
graças 
ao esforço do Governo que o quadro se inverteu, " 
uma vez que a energia que vai ser consumida é do 
Estado". 
 
Os postos de transformação de energia eléctrica 
foram 
adquiridos pela Administração do município do 
Sambizanga, no âmbito do programa de intervenção 
municipal e custaram cerca de 150 mil dólares 
americanos cada um, precisou o administrador. Em 
resultado desse esforço, José Tavares pediu aos 
moradores dos bairros contemplados que preservem 
os 
bens, assinando contratos com a EDEL e pagando 
regularmente a energia que consomem, ajudando 
assim 
a acabar com as ligações anárquicas que provocam 
cortes de energia. 
 
No âmbito da luta contra a raiva, o administrador 
municipal do Sambizanga inaugurou ainda o posto 
veterinário do Sambizanga, localizado no bairro de 
São 
Pedra da Barra, também na comuna do Ngola 
Kiluanje. 
O posto conta com uma carrinha para a captura dos 
animais doentes e vadios. Dentro do programa de 
combate à raiva, o administrador do Sambizanga 
garantiu que, nos próximos dias, serão abertos mais 
dois postos veterinários, um na comuna do Bairro 
Operário e outro no Sambizanga (sede), e abertos 
postos veterinários móveis. 
 
09.2.5 Populares desclassificam 
lixo 
O País 6 de Fevereiro de 2009 

Moradores residentes nas ruas Deolinda Rodrigues e 
na 
Revolução de Outubro, em Luanda, não estão a 
cumprir com as regras impostas pela ELISAL 
relativamente ao depósito de lixo em recipientes 
apropriados, constatou O PAÍS. 
 
OS depósitos trazem cores diferentes, 
nomeadamente 
verde, azul, amarelo e vermelho. Cada recipiente tem 
uma função específica, sendo um para cartão, outro 
para vidro e o resto para lixo diverso. 
 
A ELISAL pretende, com esse sistema, facilitar o 

tratamento do lixo, mas a intenção é contrariada 
pelos 
populares que deitam resíduos de forma atabalhoada, 
desrespeitando as regras impostas pela empresa de 
limpeza. 
 
O PAÍS constatou que os populares daquelas zonas 
de 
Luanda deitam o lixo a seu bel prazer, ou seja, o lixo 
plástico é depositado no lugar do vidro e neste 
colocam 
madeira, ferro, entre outros, apesar das descrições 
colocadas nos recipientes. 
 
Na altura em que efectuávamos a reportagem, O 
PAÍS 
constatou que uma cidadã, de 22 anos de idade, 
ousou 
deitar restos de plástico na caixa verde (para vidro). 
Quando questionada sobre a sua atitude, ela 
retorquiu: 
"Eu acho que esse letreiro só está aí de enfeite". 
Pedro Manuel João, director interino da empresa de 
limpeza estatal, disse que a grande maioria da nossa 
população acusa a falta de enquadramento nos novos 
tempos e desafios propostos pela ELISAL. 
 
Pedro Manuel João reconhece que o processo de 
consciencialização e actuação é lento, devido à falta 
de 
hábito, mas ainda assim acredita haver por parte de 
algumas pessoas o espírito de desleixo, o que 
concorre 
para esse estado de coisas. 
 
Questionado sobre a correspondência das cores às 
funções dos recipientes, o director interino da 
ELISAL 
esclareceu que a combinação das cores adoptadas 
nos 
depósitos de lixo deriva de um padrão internacional. 
O responsável da ELISAL aproveitou também para 
esclarecer acerca do desaparecimento de palavras 
indicativas em algumas caixas, tendo acusado grupos 
de 
jovens e adolescentes como sendo os responsáveis 
de 
tais actos que, segundo Pedro Manuel João, chegam 
ao 
ponto de apagarem os letreiros estampados. 
 
O analfabetismo constitui outro problema que coloca 
à 
margem o cumprimento das regras que a ELISAL 
está 
a implementar em Luanda, uma situação que envolve 
também funcionários das empresas operadoras de 
limpeza, que fazem exactamente aquilo que alguns 
populares estão a fazer: depositar o lixo sem 
obedecer 
às instruções inscritas nos recipientes. 
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"O chefe só disse que plástico é no verde e no 
amarelo 
é (...)", disseram algumas funcionárias, dando 
mostras 
de ignorância das regras. 
 
O problema está nas pessoas 
O padre Inácio Kahamba, da Congregação 
Claretiana, 
do Morro Bento, diz que o problema do lixo em 
Luanda está nas pessoas. É de opinião que, se cada 
citadino limpar a sua área de jurisdição, a capital 
ficaria 
"limpa em menos de dez minutos". 
 
O problema é de mentalidade e não do lixo, disse o 
padre, para acrescentar que o fenómeno envolve 
pessoas de todas as idades, incluindo crianças que '' já 
estão a crescer com hábitos de atirar o lixo para 
qualquer sítio". 
 
Preocupado com o processo de consciencialização, 
mobilização e sensibilização, o missionário apela às 
escolas para recuperarem os valores perdidos. Pata 
ele, 
as campanhas de limpeza devem fazer parte das 
brincadeiras nas escolas. 
 
Tratamento e transferência. 
A ELISAL criou duas estações específicas em 
Luanda 
para a transferência de resíduos, a da Camama (posto 
Sul) e a do Cazenga (posto Leste). Nessas paragens, o 
trabalho começa com a chegada dos camiões de lixo 
que são imediatamente pesados para se 
determinarem 
as toneladas a serem recicladas. 
O peso do carro não constitui motivo para o registo 
da 
massa dos resíduos porque os veículos são 
previamente 
cadastrados de modo que a operação da pesagem 
contemple só o peso real do lixo. 
 
A segunda área comporta três secções bem 
diferenciadas e está vocacionada para a descarga do 
lixo, dependendo do tipo de veículo. Em seguida, ele 
é 
levado para o Aterro Sanitário dos Mulenvos, 
localizado em Viana. 
 
No caso de se tratar de uma compactadora 
especializada para tratamento ligeiro, a descarga é 
feita 
em direcção a uma câmara específica de onde saem 
os 
resíduos sólidos, depois de compactados. 
 
Depois deste processo, os resíduos são canalizados 
para uma máquina de três repartições, cuja primeira 
se 

parece com uma moagem; a segunda, com uma 
câmara 
armazenadora; enquanto a terceira se assemelha a um 
frigorífico. 
 
Na fase final, o lixo é encaminhado para a secção de 
compactação, cujo objectivo é torná-lo o mais 
comprimido possível, através da eficiente 
mecanização que ocorre dentro de cada uma das oito 
compactadoras 
fixas no solo. 
 
Do Cazenga para os Mulenvos 
O Serviço Nacional de Transporte (SNT) é a 
empresa 
que se encarrega do transporte do lixo do Posto 
Leste 
(Cazenga) para a Estação-mãe, também conhecida 
como Aterro Sanitário, em Viana. 
Jeremias Augusto, chefe de operações da SNT, 
confessa que a sua empresa não vai à rua recolher 
lixo e 
explica: "A nossa empresa não tem meios, nem 
homens 
nas ruas paro a recolha de lixo, ela está simplesmente 
comprometida em gerir, operar e arcar com a 
transportação das estações de tratamento até ao 
Aterro 
Sanitário". 
 
O chefe das operações considera que o ritmo de 
trabalho é dos melhores, justificando-se pela força 
diária da juventude integrada um pouco por todas as 
empresas que operam nesta estação. "Contas feitas 
apontam para uma média diária de mais de 30 carros 
carregados de lixo", esclareceu. 
 
Maioritariamente composta por jovens, as 
operadoras 
ao serviço da EUSAL nesta estação, são a Casa 
Militar 
da Presidência da República, SOLISAC, Envirobac, 
que obrigam os funcionários a primarem pelo 
sentido de responsabilidade, pontualidade e de 
sacrifício. 
 
 
09.2.6 Novos sistemas 
alternativos de abastecimento de 
água 
Jornal de Angola 7 de Fevereiro de 2009 

Novos sistemas alternativos de abastecimentos de 
água 
potável estão a ser implementado este ano, no Museu 
da Escravatura e no Benfica, município da Samba, 
em 
Luanda, no quadro do Programa de Investimentos 
Públicos (PIP) da administração municipal local. 
De acordo com o responsável dos serviços 
comunitários da Samba, Dorlito Falongo, em 
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declarações à imprensa, para o novo sistema foram 
erguidos, até ao momento, dois tanques de betão de 
500 mil litros na comuna do Benfica e um no bairro 
do 
Museu da Escravatura, abastecidos diariamente por 
camiões cisternas. 
 
O responsável informou que estes empreendimentos 
têm como objectivo fazer face á algumas dificuldades 
vividas pelos munícipes no concernente ao 
abastecimento do líquido e serão extensivos às 
demais 
comunidades da região. 
 
Disse ainda que, durante o ano passado, foram 
distribuídos mais de 30 milhões de litros de água 
potável, através de camiões cisternas, aos habitantes 
das 
comunas do Futungo, Ramiro e Benfica, onde 
estiveram engajados seis camiões cisterna 
disponibilizados pelo Governo Provincial de Luanda. 
No mesmo sistema, a Administração do Município 
da 
Samba atendeu mais de cem mil habitantes dos 
bairros 
do Morro Bento, Sossego, Vitrona, Jacaré e 
Quenguelas Norte e Sul. 
 
A Administração Municipal da Samba tem ainda em 
execução acções de melhoramento do sistema de 
abastecimento da rede domiciliária de água potável e 
de 
iluminação pública, em colaboração com a EPAL e 
"FDFT 
 
09.2.7 Projecto Agua para todos 
chega ao Bolongongo 
Jornal de Angola 7 de Fevereiro de 2009 

A construção de 60 chafarizes, na comuna de 
Kikiemba 
e nas aldeias de Manguengue e Mulengo, para o 
melhoramento e abastecimento de água potável a 
cerca 
de três mil habitantes, consta dos desafios da 
administração municipal do Bolongongo, 157 
quilómetros a Norte de Ndalatando, província do 
Kwanza-Norte. 
 
Enquadrado no projecto de âmbito nacional, 
denominado "Agua para todos", o mesmo será 
executado em sistema de gravidade e se estenderá, 
também, às residências. 
 
Durante o ano passado, beneficiaram do projecto as 
populações da sede municipal de Bolongongo e às da 
comuna do Terreiro e as aldeias de Kiboto, Kalemba 
e 
outras. 
 
O administrador local, Daniel Passala Velho, 
informou 

que, em 2008, foram construídas e reconstruídas três 
escolas, das quais duas nas aldeias de Kanzele e uma 
na 
comuna do Terreiro. Com um total de 151 escolas e 
100 professores, o ano lectivo findo não registou 
crianças fora do sistema normal de ensino. 
 
O município conta com, aproximadamente, dez 
estruturas de saúde, dos quais sete construí das com 
material precário, sendo a de maior referência o 
centro 
médico municipal, com capacidade para 12 camas, 
com 
dependências como medicina homem, mulher, banco 
de urgência, laboratório de análises clínicas e 
pediatria. 
Dentre as melhorias observadas pela população no 
ano 
passado, cita-se, também, a implementação do sinal 
televisivo dos canais 1 e 2 da Televisão Pública de 
Angola, bem como a rede de telefonia móvel da 
Unitel, 
com uma cobertura de 35 quilómetros quadrados. 
Daniel Passala referiu que o município aguarda pela 
recepção, a qualquer momento, de um grupo gerador 
de maior potência que se vai juntar ao existente de 
144 
KV A, por formas a que a luz eléctrica se estenda aos 
bairros mais recônditos da vila. 
 
Deu a conhecer que o sector da agricultura foi 
reforçado com dois tractores e várias charruas que 
permitiu já o surgimento de uma associação de 
camponeses denominadas "Kiboto" que, na presente 
campanha agrícola, desbravaram 12 hectares de terra, 
onde se cultivaram milho, feijão, batata doce, 
mandioca, este último considerada como a maior 
fonte 
de alimentação da população local. 
 
Localizado a Norte da província, Bolongongo é um 
município com uma população estimada em oito mil 
e 
11 habitantes que têm como língua regional o 
"dihungo", com uma extensão territorial estimada em 
mil e 500 metros quadrados e uma vegetação 
caracterizada por densidade das suas florestas, tidas 
ainda como virgens, nas quais habitam animais de 
várias espécies. 
 
09.2.9 Namibe tem novas infra-
estruturas 
Jornal de Angola 7 de Fevereiro de 2009 

Novas infra-estruturas foram inauguradas esta 
semana 
na província do Namibe, no âmbito das festividades 
do 
4 de Fevereiro, dia do início da luta armada de 
libertação nacional. Tratam-se de duas escolas do 
primeiro nível, nos municípios do Kuroca e do 
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Namibe, respectivamente, e um sistema de 
iluminação 
pública, em Cambongue. 
 
O governador da província do Namibe, Boavida 
Neto, 
inaugurou, na povoação do Kuroca, município do 
Tômbwa, uma escola com quatro salas de aula e três 
residências para professores e enfermeiros, no 
âmbito 
das comemorações do 48° aniversário do início da 
luta 
armada de libertação nacional. 
 
O governador da província afirmou na ocasião que o 
seu executivo já trabalha para que na escola se possa 
leccionar da 1" à 6" classe. Em função da reforma 
educativa, disse, poderão ser também dadas aulas até 
à 
9" ou 12" classe, '0 que permitirá que a juventude 
local 
se empenhe com afinco nos estudos; abdicando de 
acções socialmente negativas, como o consumo de 
drogas e a delinquência juvenil. 
 
"Podemos comer todos os dias, ter o nosso leite, 
mahine, massango, massambala ou milho, mas o que 
não pode faltar às nossas populações, 
fundamentalmente para as nossas crianças, é uma 
educação segura, um ensino estável, por isso 
inauguramos esta escola". " 
 
O governador da província revelou ainda que existe 
uma série de projectos de construção de mais infra-
estruturas na povoação do Kuroca, que vão dai nova 
imagem à localidade e conferir mais dignidade aos 
seus 
habitantes, estimados em cerca de sete mil. 
Até Novembro do ano em curso, o Governo vai 
construir um sistema de fornecimento de energia 
eléctrica na povoação, um parque infantil e mais um 
centro de saúde com capacidade para dez camas. A 
localidade já dispõe de um posto de saúde. 
 
O governo provincial vai ainda colocar à disposição 
dos munícipes uma ambulância. 
 
O governador aconselhou a evitar o consumo 
excessivo de bebidas alcoólicas, sobretudo de origem 
caseira, como a bulunga, o macal e o kanhome, pois 
muitas vezes esta prática gera violênciad9méstica. 
O administrador municipal do Tômbwa, João Guerra 
de Freitas, será o responsável pelo cumprimento, 
dentro dos limites de tempo fixados, de todas as 
acções 
anunciadas. 
 
O governador da província prometeu dar apoio à 
associação que procede ao estudo do deserto 
Kuroca, 
uma instituição que tem programa das diversas 
acções 

no domínio da agricultura e educação. 
 
Entre as acções que a associação tem em curso 
destaca-se a construção de um centro de formação 
profissional 
destinado aos jovens do município do Kuroca. A 
construção do centro começou no mês de 
Novembro 
do ano passado e a sua conclusão está prevista para 
breve. 
 
Ainda no quadro das celebrações do 48° aniversário 
do 
início da luta armada, a população de Saco-Mar, 
Cambongue, passou a dispor de um novo sistema de 
iluminação pública. Na aldeia do Giraúl do Meio, 
município do Namibe, foi inaugurada, pelo 
governador, 
uma escola primária, com quatro salas de aula, para 
320 
alunos, e duas residências para os professores. 
Até recentemente, as crianças desta localidade 
estudavam em escolas de pau-a-pique, em condições 
não apropriadas. 
 
Numa mensagem de agradecimentos, as crianças da 
localidade, situada nas imediações da cidade do 
Namibe, comprometeram-se a aplicar-se com afinco 
nos estudos... 
 
O governador da província disse que a iniciativa 
enquadra-se no programa do Governo de 
melhoramento e aumento da oferta dos serviços 
sociais básicos às populações. 
 
Novas ambulâncias 
Mais cinco ambulâncias foram postas à disposição 
das 
unidades hospitalares da província do Namibe. 
Segundo o director provincial do Namibe da Saúde, 
Pedro Viyayauka, que recebeu simbolicamente das 
mãos do governador as viaturas, esses meios vão 
melhorar o serviço de assistência médica, já que 
foram 
ampliados e reabilitados os centros de saúde das 
sedes 
municipais e comunais... 
 
De acordo com o governador da província, o seu 
pelouro vai continuar a trabalhar para fazer chegar os 
serviços cada vez mais próximo da população. 
O acto central provincial do 4 de Fevereiro teve lugar 
no município do Kamucuio, situado a 310 
quilómetros 
a Norte da cidade do Namibe. 
 
No acto, o vice-governador da província, António 
Correia, procedeu à entrega de duas ambulâncias aos 
postos de saúde das povoações das Cacimbas e do 
Mamue. 
À esta acção seguiu-se um acto político de massas. 
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09.2.9 É de dar raiva! 
A Capital 31 a 7 de Fevereiro de 2009 

As autoridades angolanas agem com negligência 
perante a epidemia de raiva registada um pouco por 
todo o pais, em Luanda a doença já provocou 47 
mortos contados até a última quarta-feira. 2X. Os 
Sinais de alguma falta de atenção evidenciam-se 
perante o silêncio de quem de direito entenda-se do 
ministro da 
Saúde. José Van-Dúnem e da governadora de 
Luanda. 
Francisca do Espírito Santo por esta chefiar a 
província 
onde a doença se tem revelado mais frequente e claro 
mais letal. 
 
Os pronunciamentos a respeito do crescimento da 
doença são regra geral feitos por funcionários 
subalternos quer estejam ligados ao ministro da 
Saúde 
ou ao governo da Província de Luanda. () director 
provincial para a Saúde Pública. Vita Vemba foi a 
entidade mal, alta a pronunciar-se até hoje sobre a 
doença. Nos Órgãos de comunicação social público, 
ou 
privados os depoimentos sobre a doença se não 
forem 
dos médicos que acompanham os pacientes são 
entretanto de funcionários das administrações 
municipal. 
 
Entende-se por isso que a quebra de silêncio das 
autoridades a nível de topo poderia significar um 
maior 
envolvimento do governo no combate a uma doença 
que Já deixou um rasto de largas dezenas de 
cadáveres. 
\a província de Luanda. Onde, e espera da respectiva 
governadora uma maior solidariedade para com os 
familiares, das vítimas. a maioria dos casos de raiva 
vão 
dar ao hospital pediátrico o único do país. David 
Bernardino. 
 
A cifra de 47 mortos portanto baseia-se na contagem 
dos óbitos registados apenas naquela unidade 
hospitalar. \1esmo nas administrações municipais 
onde 
foram criadas equipas para o combate à doença 
acredita-se que há mais gente a morrer por aí vítima 
da 
raiva pelo facto de não se registarem até agora 
mortes 
oficias de adultos e por haver ainda populares que 
preferem o circuito informal de saúde. 
 
Nota-se que a raiva, e os registos oficiais indicam isso 
é 
100 por cento letal. Quem contrai a doença só tem 
um 

destino: a morte. Os indicadores apontam que a 
doença 
ainda vai fazer muitas vítimas. Todos os dias pelo 
menos uma criança recorre aos serviços do hospital 
pediátrico na vã tentativa de encontrar uma cura. 
Cada 
criança internada com raiva equivale a um óbito: a 
um 
familiar que desata aos prantos como tem acontecido 
na pediatria a uma equipa médica que se sente 
impotente ante um inimigo tão poderoso contra o 
qual 
não se tem meios adequados com que lutar. 
Exemplos 
disso sucedem-se todos os dias desde o passado mês 
de 
Novembro altura em que por intermédio da 
comunicação social a epidemia passou a ser do 
conhecimento público. Se ao nível de Luanda da 
governadora se assiste a um ofensivo silencio, a 
frustração no rosto dos médicos e os gritos de dor 
dos encarregados não saem da cabeça de quem tem 
tratado de se manter informado sobre o curso da 
doença. Que testemunhe o caso daquele capitão das 
Forças Armadas Angolanas FAA) que perdeu no 
mesmo dia, os dois filhos, vitimados pela raiva. 
 
A doença, dizíamos, evidencia sinais de que não vai 
parar tão cedo um pouco pela ineficiência das 
medidas 
orientadas na tentativa de travar o seu curso letal. De 
12 a 23 deste Janeiro decorreu um processo de 
vacinação de cães e de outros animais domésticos 
potenciais portadores da zoonose. Mas ninguém a 
título oficial falou sobre o encerramento da 
campanha. 
Quantos animais e de que espécie foram vacinados) 
Até 
que ponto o número de animais vacinados pode 
ajudar 
a diminuir o problema). Não há respostas. A 
princípio, 
as estimativas apontavam para 40 mil animais. Hoje, 
calcula-se que foram vacinados, em l1 dias, 105 mil 
animais. Mas há, por aí, gente aflita que ainda 
desconhece os locais para vacinar os seus animais ou 
mesmo as crianças que foram mordidas. Que 
campanha foi essa afinal? 
 
Preocupação ainda maior relaciona-se com a 
proliferação de animais vadios. Há demasiados cães, 
mas também muitos gatos. As administrações 
municipais, os serviços sanitários portanto foram 
incumbidas de recolher da rua esses animais vadios. 
Bem que tentaram. Agora queixam-se de meios. 
Num município como Viana no intervalo de sete dias 
foram apenas recolhidos das ruas. 31 Animais. Alega-
se falta de meios alguns casos distribuiu-se algumas 
viaturas mas inadequadas para o transporte de 
animais. A tentativa de encomendar, das serralheiras 
das cercanias, grades adaptadas redundou em 
fracasso. Não há dinheiro. 
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Comenta-se, por aí, que o Ministério da Saúde 
disponibilizou dinheiro para o combate à doença. Se 
existe esse dinheiro, de certeza que está a ter outra 
aplicação que não aquela para a qual foi inicialmente 
projectada. Os cães vadios continuam, por fim, a 
pulular por aí, com as mandíbulas de fora, quais 
vampiros sedentos de sangue, prontos para 
contaminar 
outros animais, prontos para reduzir mais uma vida 
humana. 
 
Negligência. No fundo, ê essa palavra que traduz o 
silêncio de quem deve, ao menos, emprestar apoio 
moral a quem tenha perdido alguém para a raiva ou 
dar 
voz de comando para que a luta contra doença seja 
mais eficaz. Uma negligência que na verdade, soa a 
desprezo. Afinal a raiva é doença dos pobres. Isso, 
assim. É de dar raiva! 
 
09.2.10 POPULAÇAO DO CAIUNDO 
JÁ TEM AGUA CANALIZADA 
Jornal de Angola 16 De Fevereiro de 2009 

A população da comuna do Caiundo, província do 
Kuando-Kubango, estimada em 43 .994 Habitantes, 
está a beneficiar de água potável canalizada, desde o 
início deste ano, com a entrada em funcionamento 
de 
uma estação de captação, tratamento e distribuição 
do 
produto, construída no quadro do Programa de 
Investimentos Públicos (PIP) 2007/2008. 
 
O empreendimento tem capacidade para bombear 
100 
mil litros de água por hora e localiza-se nas margens 
do 
rio Kubango, tendo a sua construção consistira na 
criação de um edifício, instalação de uma electro-
bomba e um gerador de 220KVA. 
 
Enquadrado no projecto nacional "Agua Para 
Todos", 
a empreitada contou com a contribuição de 10 
trabalhadores, na sua maioria Jovens. 
 
Foram igualmente construídos oito chafarizes e feitas 
ligações a cerca de 30 residências. 
 
O administrador comunal, Elísio Macaia, disse que a 
população deixou de consumir água imprópria e 
agora 
regista-se uma diminuição no índice de prevalência 
de 
doenças diarreicas e respiratórias agudas, muito 
frequentes na localidade. 
 
Situada a 149 quilómetros a sul de Menongue, capital 
da província do Kuando-Kubango, a localidade 
ganhou 

igualmente este ano uma maternidade com seis salas 
de 
internamento cada com capacidade para igual 
número 
de pacientes, uma escola do primeiro ciclo com 12 
salas 
de aulas e uma central térmica equipada com um 
gerador 400 KVA. A circunscrição conta também 
com 
uma zona de residencial, com 12 casas económicas 
para 
os quadros locais. 
 
09.2.10 Kwanza-Norte define 
prioridades para as 
administrações municipais 
Jornal de Angola 27 de Fevereiro de 2009 

O melhoramento na distribuição e abastecimento de 
água às populações, saneamento básico, extensão da 
rede sanitária e inserção de maior número de alunos 
no 
sistema de ensino devem constar na lista das 
prioridades de trabalhos das "Administrações 
municipais, recomendou o governador provincial do 
Kwanza-Norte, Henrique Júnior, durante a tomada 
de 
posse dos novos administradores de Cazengo, Banga, 
Kikulungo, Ngonguembo e Samba-Cajú. 
 
Henrique Júnior afirmou que, neste ano, as acções do 
governo provincial vão se cingir, também, na 
promoção do comércio rural, pintura e manutenção 
dos edifícios das cidades e vilas, recuperação dos 
espaços verdes, largos e recintos desportivos, 
principalmente dos campos de futebol, construção 
de casas para a juventude, criação de bibliotecas e 
centros de educação comunitária.  
 
À luz dos despachos números 30 e 31 de 11 de 
Fevereiro deste ano e de acordo com a alínea c) do 
artigo 17 do decreto-lei nº 12/07 de 3 de Janeiro, 
Henrique Júnior nomeou Ferreira Pinto para o cargo 
de 
administrador municipal de Samba-Cajú, Mateus 
André 
Garcia para o Ngonguembo, Cristóvão Kieza para a 
Banga, enquanto que para o Cazengo foi nomeada 
Edvigens de Jesus. 
 
Para o cargo de administradores municipais adjuntos 
foram indicados os cidadãos José Teixeira (Lucala), 
Eulália Bastos (Samba-Cajú), Manuela António 
(GolungoAlto) e Correia Filhos (Ámbaca). 
Na mesma senda, foram ainda nomeados para 
administradores comunais Hélder Bengui, para 
Kikiemba (município de Bolongongo), Alves José, 
Massangano (Cambambe), Jerónimo Gavião, 
Kiangombe (Lucala) e Evaristo Manuel para a 
comuna 
do Luinga (município de Ámbaca). 
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Para os cargos das direcções provincial do Kwanza-
Norte do Comércio, Transportes e 
Telecomunicações 
foram empossados Maria da Conceição Garrido e 
Vitorino Abel, respectivamente. 
Henrique Júnior pediu aos empossados dedicação e 
afinco ao trabalho, advertindo-os que os êxitos só 
serão 
alcançadas através do espírito de iniciativa laboral, 
profissionalismo, disciplina e, acima de tudo, 
observância das regras de administração e gestão dos 
bens públicos. Os empossados prometeram 
apresentar, 
nos próximos dias, os planos de trabalho locais 
depois 
de um amplo conhecimento da situação real das 
municipalidades em que estão indicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÇO 2009 
09.3.1 Rede de distribuição de 
água 
começou a ser toda reabilitada 
Jornal de Angola 6 de Março de 2009 

A rede de distribuição de água potável da cidade de 
Malanje está a ser reabilitada no quadro de um 
projecto 
financiado pelo Banco Mundial e avaliado em mais 
de 
sete milhões de dó lares. 
 
O director provincial de Energia e Aguas, José 
Muhongo, disse ao Jornal de Angola que o projecto 
inclui a montagem de 40 quilómetros de tubagem nas 
artérias da cidade e a construção de 41 chafarizes nos 
bairros da Katepa, Carreira de Tiro, Maxinde, Vila 
Matilde, Kizanga do Bungo, Retondo, Quizanga do 
Buraco e Canâmbwa. 
 
A nova rede de fornecimento de água potável visa a 
substituição das cacimbas como fonte de 
abastecimento das populações. A água é imprópria 
para consumo e tem provocado doenças, 
principalmente às crianças. 
Segundo o director provincial da Energia e Aguas, as 
obras do centro de captação, onde foram igualmente 
erguidos dois tanques reservatórios com uma 
capacidade de dois mil metros cúbicos cada um, 
começaram em 2002. 
 
De acordo com José Muhongo, está também 
programada a reabilitação e construção de mais de 
1.500 ligações domiciliários. 
 
O director de Energia e Aguas denunciou alguns 
consumidores que se furtam ao pagamento do 
consumo de água, prejudicando a empresa. 
 
 
09.3.2 Governadora apresenta 
projectos para o melhoramento 
da capital 
Jornal de Angola 13 De Março de 2009 

O Grupo de Mulheres Parlamentares reuniu ontem 
com a governadora de Luanda, Francisca do Espírito 
Santo, para se inteirar dos projectos em curso na 
capital, designada mente de saneamento básico, água 
saúde, educação e energia eléctrica. 
 
Francisca do Espírito Santo referiu que o encontro 
com as deputa das serviu para as pôr ao corrente, dos 
desafios do Governo Provincial de Luanda para este 
ano e pedir-lhes solidariedade em tarefa em que 
possam 
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contribuir para. Melhoria e oferta dos serviços 
básicos à 
população da capital. 
 
As deputadas, depois da explanação de Francisca do 
Espírito Santo colocaram várias questões, com 
ênfase 
para a fraca fiscalização da obras, a distribuição de 
terrenos, I elevado índice de violência doméstica, a 
mortalidade infantil, a burocracia nos serviços 
públicos 
e as questões do lixo e do tráfego rodoviário. 
Francisca do Espírito Santo, levantou o problema da 
subordinação dos diversos interventores na obra, 
pelo 
que, disse, é escusa de pensar que tudo depende 
somente de Governo Provincial de Luanda. 
 
"Fiquei satisfeita porque ficamos com a noção de que 
as senhoras deputadas estão atentas ao que se passa, 
nesta Luanda. Conhecem as preocupações da 
população, dos eleitores estão disponíveis para 
trabalhar connosco, no sentido de podermos 
viabilizar 
os problemas que ainda existem", disse a 
governadora. 
O vice-presidente do Grupo das Mulheres 
Parlamentares, a deputa s da Lúcia Maria Tomás, que 
encabeçou as dezassete deputadas n: visita ao Palácio 
do Governo provincial, mostrou-se satisfeita com as 
informações que receberam e prometeu que o seu 
grupo vai colaborar com a governadora. 
 
"Nós conseguimos reter a preocupação da senhora 
Governador; de Luanda, nós, como fiscalizadores, 
vamos até ao ponto fulcral destes actores, vamos 
fiscalizar e fala remos com eles", prometeu. 
 
Apercebemo-nos do que se esta a passar. Nós vamos 
trabalhar no sentido de fazer com que as coisas se 
cumpram. 
 
Nós no Parlamento nos apercebermos que a 
governadora de Luanda tem estes prol mas nós 
vamos 
fazer sentir disse a deputada Luzia Inglês, I das 
participantes ao encontro. 
 
A deputada Welwitschia Santos considerou o 
encontre 
positivo, porquanto tomou conhecimento mais 
pormenorizado projectos que estão a ser executados 
na 
capital do país. 
 
"Por exemplo apercebi-me que GPL trabalha com 
associações juvenis que gizaram em conjunto I série 
de 
actividades para ocupa tempos livres da juventude". 
"Se a governadora de Lua tem estado a demonstrar 
vontade, e capacidade para combater os n variados 

males que assolam a nossa sociedade, os problemas 
da 
burocracia nos serviços públicos creio que deve 
merecer todo apoio das deputadas", disse aditada 
Welwitschia dos Santos. 
 
O Grupo das Mulheres Parlamentares existe desde 
1995 e é como por 86 mulheres de todos os partidos 
com representação parlamentar. 
 
 
09.3.3 É difícil enviar comida aos 
sinistrados 
Jornal de Angola 18 de Março de 2009 

Três pedras e quatro paus fazem 
O alicerce de uma casa no bairro Hoji-ya-Henda 11, 
no 
município de Kuvelai, a 180 quilómetro da cidade de 
Ondjiva. Pertence a um professor. Ele e a sua família 
estão em perigo. Desde as chuvas torrenciais que a 
vida 
desta gente é precária. 
 
Isabel da Costa, a vizinha ao lado, diz que todos 
rezam 
para que não volte a chover. "Tal como o professor, 
nós também estamos a sofrer, a chuva vai encontrar-
nos mesmo aqui. Não temos para onde ir." 
Isabel olha em volta e apenas vê água barrenta que 
ficou das chuvas fortes: "Nós precisamos de ajuda. 
Se 
tivéssemos chapas e tendas, podíamos construir os 
nossos abrigos. Pedimos ao Governo que ponha aqui 
mais alimentos, porque somos muita população". 
No Kuvelai, a situação é ainda mais preocupante, 
porque as populações vivem em pequenas cubatas 
que 
não resistem sequer aos fortes ventos. Uns abrigam-
se 
em casas de vizinhos e amigos, outros são obrigados 
a 
permanecer entre as paredes sem tecto. Se não 
ficarem 
entre as ruínas só lhes resta aquele mar silencioso e 
barrento que cerca Kuvelai. 
 
Todas as vias de acesso a Kuvelai foram destruí das 
pela fúria das águas. A dificuldade começa logo à 
saída 
de Ondjiva. A estrada entre Cuvelai, Chamutete e 
Casinga está intransitável. A via para Mucolongonjo, 
Calonga, Muquete e Icungo também não dá 
passagem. 
De Kuvelai para Muconlongondjo, Cubate, Caundo 
e 
Mavete Pequeno Cunene não se passa. 
 
A chuva caiu 21 dias seguidos e provocou as maiores 
cheias que alguma vez se vira no Cunene. Na 
comuna 
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de Kuvelai as inundações destruíram 1.500 hectares 
de 
campos cultivados e 310 casas. Vários quimbos 
desapareceram nas águas. As cheias deixaram 
estradas e 
picadas submersas. O Cunene é um grande mar. 
As cheias ainda amedrontam o povo. As águas do rio 
Kuvelai já transpuseram a ponte de pedra, construída 
em 1961. E a única que resistiu à fúria das águas. 
O rio Kuvelai está a dar muito peixe. Os 
candongueiros 
das cisternas abastecem-se destas águas barrentas. O 
povo toma banho e lava no rio. A Protecção Civil 
proibiu o trânsito sobre a ponte durante a noite. 
Pode 
ser perigoso. 
 
Este é o segundo ano que a província se depara com 
esta situação. Em 2008, as lavras foram inundadas, 
depois vieram as pragas e não houve colheitas. Este 
ano, a desgraça repete-se. Este ano é pior porque 
muitas pontes foram levadas pelas enxurradas e é 
difícil 
fazer chegar alimentos às populações cercadas pelas 
águas. 
 
A terra desapareceu 
Isaque da Graça, administrador de Kuvelai, revelou 
que 
o apoio do Governo está a chegar com muita 
dificuldade ao município: "temo que comece a 
morrer 
gente com fome, nas aldeias isoladas pela água. E o 
que 
chega cá vem tarde". Mas há outras localidades do 
município onde ainda não chegaram abastecimentos: 
"se demorarem a levar lá comida, a população vai 
morrer de, fome, disse o administrador. 
 
Além de alimentos, os sinistrados das cheias em 
Kuvelai precisam de botas, chapas, tendas e outros 
meios para construir casas temporárias. 
 
"Ainda vem mais chuva forte por isso queremos 
proteger o que sobrou e a nossa preocupação é que 
sejam céleres nas medidas de protecção queremos 
proteger a nossa os alunos da terceira classe, 
enquanto 
os da quarta classe aguardavam pelo professor dentro 
da escola. 
 
"Nós não podemos deixar de dar aulas porque as 
crianças querem ir pescar para o rio e isso é perigoso. 
Os pais já estão preocupados porque perderam os 
seus 
haveres, não vamos deixar também as crianças correr 
perigo", disse a professora Aida da Conceição. 
 
Felizarda Lumunoquene, aluna da terceira classe, 
apesar 
d sua casa estar inundada não faltou à escola. "A 
nossa 

casa inundou, mas o pai disse para eu não faltar à 
escola, por isso vim." 
 
Aida da Conceição aproveitou para informar que as 
enxurradas destruíram escolas "e agora os alunos 
estudam em condições péssimas. É urgente 
reconstruir 
as escolas aqui no município. Há muita criança a 
estudar debaixo das árvores e já vão no seu terceiro 
ano 
nesta situação." 
 
O município do Kuvelai tem uma população de 
24.352 
habitantes, 97 escolas, das quais 12 estão inundadas. 
Conta com um hospital municipal e três centros de 
saúde e ainda postos sanitários em todas as aldeias. 
Muitos estão debaixo de água. 
 
Segundo um relatório apresentado pelo 
administrador 
do Kuvelai, Lopo Bravo, o município necessita de 
combustível para abastecer os geradores, reforço de 
medicamentos, instrumentos agrícolas, mosquiteiros, 
botas, máquinas para conter as ravinas que tendem a 
alastrar-se por toda a localidade. 
 
 
09.3.4 Programa de registo 
gratuito abrange milhares de 
crianças 
Jornal de Angola 18 de Março de 2009 

Mais de duas mil crianças até aos cinco anos foram 
registadas no município do Namibe, desde Janeiro, 
no 
quadro do programa de registo gratuito de menores. 
Segundo um documento chegado ontem à Angop, 
das 
crianças vacinadas, 1.367 são do sexo masculino. O 
registo realizou-se nas localidades de Giraúl, nos 
bairros 5 de Abril e Valódia e em diversos centros 
materno-infantil. 
 
A província tem 29 instituições de atendimento à 
primeira infância, entre as quais 11 centros infantis e 
18 
Programas Infantis Comunitários. 
 
O Governo Provincial realizou, no último fim-de-
semana, um encontro para analisar o grau de 
cumprimento dos" 11". Compromissos sobre a 
criança", que contou com a participação de 
administradores municipais, directores provinciais e 
parceiros sociais. 
 
Durante o encontro, foi avaliado o trabalho 
efectuado 
pela Comissão Provincial do Conselho da Criança, 
em 
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relação aos 11 compromissos sobre a criança, a nível 
da 
sede provincial e dos municípios. 
 
 
09.3.5 Esconder o lixo dos olhos 
do Papa 
A Capital 21 de Março de 2009 

MAS não é só na esplanada da Cimangola que os 
trabalhos decorrem em passo de corrida. Também 
no 
trajecto desde Luanda são visíveis os trabalhos de 
limpeza na estrada e nas bermas, onde, aqui e ali, 
estão 
depositadas toneladas de entulhos e lixo. Em 
algumas 
partes do trajecto, devido à grande dimensão dos 
montes de entulho, os operários de empresas de 
limpeza optaram, devido à dificuldade de remoção, 
por 
colocar tapumes. 
 
Só não se sabe ainda se Bento 16 vai se deslocar da 
sua 
residência oficial, na Nunciatura Apostólica de 
Luanda, 
à esplanada da Cimangola, por terra ou de 
helicóptero, 
mas se a opção for por estrada, o que o Papa vai ver 
é 
algo diferente, daquilo que vê o comum dos cristãos, 
quando usam este acesso rodoviário. 
 
E no local da santa missa, o papa terá à sua espera 
um 
palco com 600 metros quadrados, onde têm, no 
limite, 
lugar para duas mil pessoas e, mesmo nas laterais, 
duas 
arquibancadas laterais com 528 lugares sentados. São 
5 
mil toneladas só de metal, uma mistura de aço e 
zinco, 
como explicou à Lusa António Lampreia, 
responsável 
pelas estruturas, da empresa angolana de capitais luso 
angolano, Puromix. Lampreia, além de garantir que 
tudo estará «impecável» no dia da missa, dá ainda 
outra 
garantia a Bento XVI: «Se chover, tanto no palco 
(altar) 
como nas arquibancadas laterais, não haverá 
problema». 
E tem chovido muito em Angola por estes dias. 
Também Albino Cloré, responsável pelo som da 
Puromix, garante que as 11 torres já montadas vão 
permitir que em todo o local de 20 hectares, as 
palavras 
de Bento XVI vão chegar com «qualidade» graças aos 
mais de meio milhão de watts distribuídos pelo 
espaço. 

Para chegar, no domingo, ao local, numa das vias 
onde 
o trânsito é mais difícil em Luanda, com  
engarrafamentos grandes, a igreja católica aconselha 
chegar cedo porque, apesar das centenas de agentes 
da 
polícia que vão garantir a fluidez do tráfego 
automóvel, 
as dificuldades estão garantidas. 
 
E nas orações dos milhares de peregrinos que se 
deslocam de todo o país para Luanda por causa deste 
dia, avolumam-se os pedidos para que São Pedro 
ajude 
com o clima. Neste momento, o boletim 
meteorológico aponta para a possibilidade de chuva. 
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ABRIL 
09.4.1 Projecto “Água para 
Todos" chega a comuna da 
Munenga 
Jornal de Angola 1 de Abril de 2009 

A sede da comuna da Munenga, município do 
Libolo, 
província do Kwanza-Sul, conta desde o final da 
semana passada com um sistema de captação, 
tratamento e distribuição de água potável. 
 
A instalação do sistema, inaugurado pelo vice-
governador para a área técnica, Neto Sakongo, faz 
parte do projecto "Água para todos". 
 
O complexo, que dispõe de três lavandarias e igual 
número de chafarizes, levou três meses a ser 
concluído, 
está avaliado em cerca de 51 milhões de kwanzas e 
beneficia, aproximadamente, 14.850 habitantes 
distribuídos em 36 aldeias. 
 
Neto Sakongo disse à população que o projecto 
"Agua 
para todos" se insere num programa da iniciativa do 
Presidente da República, que consiste em que todo o 
país disponha de água. 
 
O vice-governador recomendou à administração 
comunal que crie uma comissão de mulheres que se 
ocupe da gestão dos chafarizes e das lavandarias, de 
forma a conservá-los em beneficio da comunidade e 
anunciou a inauguração, para breve, em várias 
localidades da província, de outros empreendimentos 
de impacto social. 
 
O administrador comunal, José . Maria Silvestre, que 
se mostrou regozijado com a inauguração do sistema, 
recordou que antes as populações se abasteciam em 
cacimbas, cuja água não reúne as mínimas condições 
higiénicas, pedindo, por isso, à população que cuide 
bem deste património social. 
 
No âmbito do mesmo projecto está agendada, para 
breve, a inauguração do sistema de captação, 
tratamento e distribuição de água nos municípios de 
Porto Amboim, em Amboiva, Seles, e na comuna do 
Assango, Amboim. 
 
09.4.2 Conduta de gasóleo 
rompeu na Boavista 
Jornal de Angola 3 de Abril de 2009 

O director do Gabinete de Comunicação e Imagem 
da 
Sonangol, João Rosa Santos, afirmou que a ruptura 
na 

conduta de gasóleo registada ontem de manhã, no 
Bairro da Boavista, não vai afectar fornecimento de 
combustíveis a Luanda. 
 
Em declarações ao Jornal de Angola, no local da 
ruptura, João Rosa Santos disse que o rompimento, 
apesar de não ocorrer frequentemente, é um 
fenómeno 
normal, e foi fruto da constante circulação de 
veículos 
pesados com muitas toneladas de carga na estrada da 
Boavista. Ainda segundo o director da Sonangol, o 
tubo que rompeu já foi localizado, faltando apenas 
encontrar o ponto da ruptura, o que, sendo a equipa 
de técnicos, não deve durar mais de 48.horas. Rosa 
Santos declarou, igualmente, que está salvaguardada a 
estabilidade da distribuição de combustível. 
 
"É normal. Com o peso dos pipelines e as recentes 
obras de restauro da estrada, é compreensível que 
rompa a conduta. E uma situação que acontece, às 
vezes", esclareceu. 
 
Tranquilizou os habitantes daquela zona da capital e 
assegurou que "a Sonangol tem a situação 
controlada, 
através de uma equipa com um número suficiente de 
técnicos para lidar com o assunto no mais curto 
espaço 
de tempo". Asseverou que a ruptura da conduta "não 
traz quaisquer riscos para a saúde dos cidadãos". 
De acordo com Agostinho Calameno, morador do 
Boavista, o gasóleo começou a jorrar entre as cinco e 
as 
seis horas da manhã de ontem, e após algumas horas, 
funcionários da Sonangol, acompanhados de agentes 
da 
Polícia Nacional, isolaram o local da ruptura e 
começaram a trabalhar para a normalização da 
situação. 
 
09.4.3 Unidades hospitalares em 
Angola devem ter capacidade 
operacional 
Jornal de Angola 8 De Abril de 2009 

O representante da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) pediu, ontem, em Luanda, às unidades 
hospitalares que mantenha a capacidade operacional, 
salvando vidas em momentos cruciais. 
 
Diosdado Nsue-Milang, que falava na cerimónia do 
Dia 
Mundial da Saúde realizada no Largo da Família; 
referiu 
que a OMS "pretende reconhecer e chamar a atenção 
para a importância de se garantir às unidades e ao 
pessoal" do sector protecção e operacionalidade em 
"situações de emergência, de crise humanitária e de 
conflitos militares" para que possam "prestar 
cuidados 
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básicos às populações de uma ininterrupta". 
 
"Isto assume importância especial nos países que 
vivem 
situações de conflito militar e onde as unidades e os 
trabalhadores da saúde muitas vezes não são 
poupados",disse. 
 
Diosdado Nsue-Milang expressou solidariedade às 
populações do Cunene, Moxico e de outras 
províncias 
vítimas das cheias e agradeceu a todos os 
profissionais 
de saúde que, em "situações difíceis se esforçam por 
socorrer pessoas sinistradas, especialmente na áreas 
mais remotas". 
"A OMS aconselha os países da nossa região a 
elaborarem políticas sobre unidades de saúde na 
perspectiva de uma maior prevenção de factores de 
risco, como inundações e terramotos, garantindo a 
protecção dos equipamentos. 
O director regional da Organização da Saúde, Luís 
Gomes Sambo, defende, numa mensagem divulgada, 
ontem, que o funcionamento continuo de 
instituições, 
como dispensários, clínicas, hospitais distritais e de 
referencia e estabelecimentos especializados, é 
essencial 
em situações de emergência, pelo que, salienta, 
devem 
estar protegidas de riscos internos e externos. 
 
A mensagem foi divulgada por ocasião do Dia 
Mundial 
da Saúde, que se assinalou, ontem, em todo o 
mundo, 
sob o lema "Salvar vidas. Tomar os hospitais locais 
seguros em situações de emergência". 
 
O texto refere, ainda, que os riscos internos incluem 
incêndios e a interrupção do abastecimento de água e 
electricidade e as situações de emergência externas 
são 
causadas por perigos naturais, biológicos, societários 
e 
tecnológicos. 
 
Na mensagem o director regional da OMS reconhece 
que muitos estabelecimentos de saúde não foram 
construí dos a pensar nas condições de segurança e 
capacidade de resistência, constituindo um perigo 
para 
as pessoas que se encontram no seu interior e podem 
deixar de funcionar em caso de emergência. 
 
O documento refere, também, que os Estados 
membros devem elaborar e aplicar legislação que 
inclua 
aspectos como normas de construção capazes de 
proteger as unidades de saúde. 
 

A nota diz, igualmente, que as politicas de 
construção, 
normas de segurança, leis e regulamentos devem 
garantir que as unidades de saúde urbanas, rurais e 
em 
zonas remotas são construídas com o intuito de 
resistir 
em riscos internos e situações de emergências 
externas. 
Por último o documento, salienta que os países 
devem 
estabelecer um programa de hospitais seguros, como 
"passo importante para a protecção das unidades de 
saúde e garantir que estas cumprem o seu propósito 
em 
situações de emergências". 
 
 
09.4.4 Secretário das águas visita 
instalações 
O Independente 11 de Abril de 2009 

O sistema de distribuição de água potável às 
populações, instalado no município de Bailundo, 
província do Huambo, será avaliado pelo secretário 
de 
estado das águas, Luís Filipe da Silva que, encontra-
se 
no planalto central, em frente de uma comitiva do 
seu 
pelouro. 
 
Durante a visita que efectua no Huambo, Luís Filipe 
da 
Silva, procedeu a inauguração do sistema de captação 
e 
tratamento de água potável da comuna da Calenga, 
município da Caála, no âmbito do programa de 
investimentos 
públicos. 
 
A jornada de campo do governante angolano 
contemplou ainda uma visita à barragem do Ngove, 
na 
comuna de Cuima, município da Caála. 
 
No Ngove, localizado a 120 quilómetros sul da 
cidade 
do Huambo, o governante foi informado sobre o 
projecto de reparação da barragem e da construção 
da 
central hidroeléctrica e respectiva subestação, uma 
informação que será feita pelo responsável do 
gabinete 
para administração da Bacia Hidrográfica do Rio 
Cunene (GABHIC), Gomes da Silva. 
 
Recorda-se que a barragem do Ngove foi construída 
com o objectivo de regularizar o caudal do rio 
Cunene. 
O rio tem uma bacia hidrográfica de quatro mil 667 
metros cúbicos e 11 afluentes. 
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A central hidroeléctrica da barragem do Ngove tem 
uma capacidade instalada de 60 mega watts, e 
produzirá 
anualmente uma média de 150 gigawatts e vai 
atender 
as cidade do Huambo e Bié, assim que terminarem as 
obras e a construção da linha de transporte, previstas 
para finais de 2010. 
 
Depois da barragem do Ngove, a delegação visitou o 
local onde será construída a futura central de 
captação e 
tratamento de água junto ao rio Cunhongamua 
(localizada no troço Huambo/Caála), que terá a uma 
capacidade de produção de 90 mil metros cúbicos/ 
dia. 
 
 
09.4.5 Milhares de habitantes 
recebem água canalizada 
Jornal de Angola 21 de Abril de 2009 

Os 23.300 habitantes do Andulo recebem água 
potável 
canalizada através de um sistema de captação, 
tratamento e distribuição na comuna de Cassumbi, 
província do Bié. O projecto custou 32 milhões de 
Kwanzas e consistiu no aproveitamento de água 
subterrânea no programa "água para todos". 
A administradora municipal do Andulo, Maria Lúcia 
Chicapa, disse que em sete anos já muito foi feito e 
recordou, além deste projecto, a construção do 
Instituto Médio Agrário (IMA). 
 
Este ano lectivo, o Andulo tem 1 00.506 alunos 
matriculados. "Agora, a principal aposta consisti em 
desenvolver projectos nas povoações do município 
para a população não se sentir isolada e não emigrar 
para as grandes cidades. 
 
Com base no projecto levado ao cabo desde o ano 
2002 até 2008, a província do Bié conta com 11 
sistemas de abastecimento de água potável, co-
financiados pelo Governo Central e inseridos no 
programa de melhoria de ofertas básicas à população. 
 
Actualmente, a maioria da população do Bié é 
abastecida através de pontos de captação de água 
subterrânea, um sistema considerado antiquado, 
servindo até ao momento como a alternativa tendo 
em conta as necessidades da população. 
 
09.4.6 Um problema que mata 
sobretudo crianças 
Jornal de Angola 23 de Abril de 2009 

Nos arredores do mercado informal do município de 
Caconda, Huíla, um adolescente, saiu do grupo de 
amigos e foi para trás de um arbusto defecar. As 
folhas 

do arbusto serviram de papel higiénico. Voltou para 
o 
grupo e todos juntos foram comer e beber para uma 
barraca. Sem lavar as mãos, ele comeu um bolo. 
 
Os técnicos sanitários dizem que nas zonas rurais, 
onde 
há falta de latrinas e faltam também hábitos de 
higiene, 
este comportamento é normal, mas pode provocar 
graves problemas para a saúde pública. Defecar ao ar 
livre tem consequências nefastas para a vida humana, 
porque as moscas pousam nas fezes e são a principal 
causa da contaminação dos alimentos, água e outros 
produtos consumidos pelo homem. 
 
Para sensibilizar a população da Huíla a evitar estes 
comportamentos, o Governo Provincial da Huíla, em 
parceria com o Ministério do Ambiente e da 
UNICEF, 
promove seminários municipais subordinados ao 
tema "saneamento básico e higiene". O primeiro 
ocorreu em Caconda. 
 
Foram formados 130 participantes, entre sobas, 
representantes de igrejas e organizações da sociedade 
civil, para servirem de difusores de informação nas 
comunas, aldeias e bairros de Caconda. 
 
A acção formativa, que abordou os temas "a 
importância do saneamento e higiene" e "estratégia 
de saneamento total liderado pela comunidade", foi 
testemunhada pelo coordenador da Unidade 
Técnica- Nacional de Saneamento Ambiental, 
António Moreira Menezes. 
 
"O problema de defecar ao ar livre também existe 
nas 
cidades, mas é mais crítico nas zonas rurais. Vamos 
conjugar esforços para diminuir este mal que tem 
dizimado vidas humanas", referiu António Moreira 
Menezes, ao intervir no encontro. 
 
A integração dos Ministérios da Saúde e da 
Administração do Território, Educação e Secretaria 
de 
Estado das Águas na execução da estratégia do 
saneamento básico, demonstra a preocupação do 
Governo em relação ao problema. 
 
Consumo de fezes O coordenador da Subcomissão 
Executiva Provincial "Huíla província sem defecação 
ao ar livre", Abel da Costa, afirmou no município de 
Caconda, que estudos efectuados em muitas zonas 
demonstram que "o ser humano consome  
involuntariamente dois a três quilos de fezes por 
ano". 
 
"O pior de tudo é que não sabemos sequer de quem 
são", alertou, acrescentando que por este afecto "o 
governo da Huíla declarou guerra à defecação ao ar 
livre". 
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"O governo da nossa província está empenhado no 
combate às más práticas do saneamento e de 
defecação 
ao ar livre. Exige a todos uma mudança de 
mentalidades que em nada contribuem para o bem-
estar dos cidadãos", disse. 
 
O que fazer para evitar a quantidade de dejectos 
ingeridos pelo homem? Abel da Costa responde: "a 
construção de latrinas é uma questão de vida ou de 
morte. Se não construirmos latrinas isso quer dizer 
que 
muita gente vai morrer. Chega de mortes provocadas 
pela falta de saneamento e higiene. Temos de 
impedir 
que continuem a construir casas sem instalações 
 
sanitárias", afirmou. 
Na visão do coordenador da Subcomissão Executiva 
Provincial, as comunidades devem tomar a iniciativa, 
liderando o processo de construção de latrinas. 
"Cada 
município, comuna, aldeia e bairro deve declarar 
combate ao lixo. Vamos transformar a Huíla numa 
região sem a defecação ao ar livre. Este desafio é de 
carácter obrigatório, porque estão em risco as vidas 
de 
três milhões de habitantes", alertou. 
 
Caconda dá exemplo A administração do município 
de Caconda vai, este ano, criar estaleiros sanitários e 
centros de formação e de aprendizagem, de forma a 
aumentar as capacidades técnicas para o tratamento 
de lixo e promover a mudança de hábitos, no âmbito 
do programa municipal de saneamento básico. 
 
O administrador adjunto, Rodolfo Gaspar, disse que 
o 
executivo local vai também dar incentivos às vilas 
comunais, aldeias e bairros como forma de dinamizar 
as acções e motivar o alcance dos resultados. 
A administração de Caconda vai financiar pequenos 
sistemas de saneamento solidificando o propósito 
ideal 
"Agua e saneamento para todos", em carteira no 
município. 
 
"Os incentivos, não são exclusivamente apoios 
materiais, mas essencialmente financeiros e actos de 
reconhecimento público das localidades. Constitui 
também nosso propósito inserir e garantir o 
saneamento e higiene em paralelo com os objectivos 
de 
abastecimentos da água, enquadrando-os no 
orçamento 
municipal", disse. 
 
Acrescentou que Caconda vai desenvolver 
actividades e 
criar um sistema para a divulgação de informação 
melhorada sobre saneamento, com vista a sensibilizar 

os cidadãos sobre a importância da conservação do 
meio. 
 
Rodolfo Gaspar defendeu que é importante envolver 
mais mulheres nas tarefas para que as políticas, 
estratégias e práticas reflictam a participação da 
camada 
feminina ao nível do saneamento básico e higiene. 
O município constituiu uma Comissão Municipal 
denominada "Caconda sem defecação ao ar livre", 
integrada por responsáveis da administração local, 
Saúde, Educação, Energia e Águas, Agricultura, 
Família 
e promoção da Mulher, Assistência e Reinserção 
Social 
e membros de Organizações da Sociedade Civil. 
Detergente eficaz 
 
A cinza, na ausência de sabão ou outros detergentes 
industriais, pode ser usada para a lavagem e 
desinfecção 
das mãos e loiças. A garantia foi dada pelo estudante 
de 
geologia ambiental, Edson Baptista, quando 
dissertava 
no seminário municipal sobre saneamento e higiene. 
Ao apresentar em Caconda o tema "A importância 
do 
saneamento e higiene", Edson Baptista assegurou 
que a 
cinza tem propriedades químicas que a tornam 
poderosa na limpeza de micro-organismos 
acumulados 
nas mãos ou em utensílios de cozinha. 
 
"A cinza é derivada da queima de carvão ou lenhas e 
tem prioridades químicas consideráveis para 
poderemos de forma higiénica lavar as mãos e 
eliminar as bactérias acumuladas", garantiu. 
 
Afirmou também, que a utilização da cinza na 
higiene 
das comunidades que se debatem com carência de 
detergentes, pode prevenir várias doenças. "Na falta 
de 
sabão ou qualquer detergente, podemos 
naturalmente 
utilizar este produto caseiro para desinfectar as 
mãos". 
Responsabilidade individual. 
 
O representante da UNICEF na Região Sul, João 
Neves, apelou à responsabilidade individual para 
acabar 
com os problemas da defecação ao ar livre nas 
comunidades. 
 
João Neves disse na ocasião que o acto de defecar ao 
ar 
livre tem um impacto negativo e lesivo para a saúde 
pública e sobretudo para a vida de centenas de 
crianças 
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até aos cinco anos por ser a camada mais frágil da 
sociedade. 
 
"Gostávamos de chamar a atenção para a 
responsabilidade individual. O Governo está a criar 
mecanismos e a promover as condições de vidas das 
populações visando o desenvolvimento. Mas cada 
um 
deve ter consciência dos seus actos e controlo dos 
seus 
comportamentos", disse. 
 
Lembrou que província da Huíla tem sido, há três 
anos, 
fustigada pela cólera, e que deixa como 
consequências 
vítimas mortais. Para João neves, os cidadãos não 
podem estar alheios aos esforços que o Governo 
desenvolve para terminar com este problema. 
"Apelamos para a mudança de consciência, 
percebendo 
que às vezes um comportamento praticado 
inconscientemente pode ser altamente lesivo para as 
nossas vidas e particularmente paras as crianças. Não 
podemos pôr em risco a nossa vida e a do próximo”, 
exortou 
 
09.4.7 Moradores reclamam a 
imediata recolha do lixo 
Jornal de Angola 23 de Abril de 2009 

Moradores da rua Olímpio Makuéria, conhecida 
como 
Estrada Nova, no Palanca, município do Kilamba 
Kiaxi, queixam-se dos amontoados de lixo, que não é 
recolhido, garantem, há mais de duas semanas. 
Do bairro Popular até ao Sanatório há quantidades 
enormes de lixo de lixo em quase todos os 
cruzamentos. 
 
"Todas as casas estão cheias de moscas, já temos o 
problema dos buracos e da lama ao longo da via, 
agora 
é o lixo, não é possível gozar boa saúde", disse Bia, 
uma das moradoras da rua. 
 
Sivy, que vende pão na berma da estrada, afirmou ao 
Jornal de Angola que assiste, diariamente, a 
"discussões 
entre automobilistas por causa da via que se tornou 
estreita por conta da lama e do lixo" e que uma 
"vizinha, que vende grelhados, teve que parar com o 
negócio por causa das moscas". 
 
Paulo Afonso, outro morador, declarou, estupefacto, 
não compreender o que se passa com a empresa da 
recolha do lixo e que "há famílias que não 
conseguem 
ficar em casa devido ao cheiro e a invasão dos 
vermes". 
"Esperemos que venham rapidamente recolher o lixo 
para podermos voltar a respirar bem", acrescentou, 

esperançado. 
 
Alberto Canga Zenga vive uma situação insólita, o 
lixo 
barrou-lhe, quase por completo, o portão da casa. 
Farto 
de esperar pela camioneta da recolha, remediou ele 
próprio, o problema: 
"Mal podíamos entrar em casa, por isso deitamos 
fogo 
ao monte de lixo, disse apontando para o fumo. 
Tanto 
ele, como o pai, assegurou ao nosso jornal, já fizeram 
diligências junto da Empresa de Limpeza e 
Saneamento 
de Luanda, mas o melhor que tiveram como resposta 
foi que aguardassem. 
 
O que lhe faz mais confusão, acrescentou, "é que se 
recolha o lixo no Bairro Popular e não se faça o 
mesmo 
ao longo da rua que vai até hospital Sanatório". 
As críticas de Canga Zenga não são só à empresa que 
devia recolher o lixo. Alguns vizinhos também lhe 
merecem reprovação: "Dizem que o Governo é que 
mandou deitar o lixo aí, mas o Governo não mandou 
pôr nos portões" Chuva dificulta recolha do lixo 
A empresa responsável pela recolha do lixo na 
Olímpio 
Makuéria, a Kiaxi Waste, justifica-se com os 
"enormes 
buracos ao longo da via", que impedem os camiões 
de 
circularem. 
 
José Óscar, chefe-adjunto de operações da Kiaxi 
Waste, 
afirmou, mesmo, que "situação só verifica no tempo 
chuvoso" e que o "problema da rua Olímpio 
Makuéria 
não é único naquela área, nem enfrentado apenas" 
pela 
sua empresa: "Outras operadoras encontram as 
mesmas 
dificuldades", disse, reconhecendo que na o 
problema 
na estrada Nova "é muito acentuado". 
 
"Em determinados pontos, onde é possível, a recolha 
é 
feita por um tractor", admitindo que a "capacidade 
de 
transporte é muito limitada". 
 
José Óscar declarou que, "há um mês, a empresa 
enfrentou a mesma dificuldade tendo apresentado a 
preocupação à concessionária, que colocou a 
preocupação ao governo provincial para que fosse 
feita 
intervenção na rua "Estamos à espera que se faça 
alguma coisa naquela rua, pelo menos para que os 
nossos camiões possam transitar, mas enquanto a 
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situação se mantiver é muito difícil fazermos uma 
recolha efectiva", concluiu. 
 
09.4.8 Abastecimento de água 
melhora em Saurimo 
Jornal de Angola 24 de Abril de 2009 

As obras de construção de uma Estacão de 
Tratamento 
de Água - ETA, junto ao rio Chicapa, subúrbio da 
cidade de Saurimo, avaliadas em mais de 191- 
milhões 
de dólares, começaram ontem e devem estar prontos 
dentro de 15 meses. 
 
O projecto prevê, também, o restauro da antiga 
estação 
sobre o rio Luavuri, construção de uma conduta 
adutora que vai do novo empreendimento ao tanque 
reservatório da cidade, numa distância, aproximada, 
de 
oito quilómetros ampliação da rede, ligações 
domiciliares e instalação de 63 chafarizes e cinco 
lavandarias. 
 
A governadora provincial da Lunda-Sul, Cândida 
Narciso afirmou que a construção do novo sistema 
de 
captação, tratamento e distribuição de água se 
enquadra 
no "programa de melhoria e aumento da oferta de 
bens 
e serviços sociais básicos à população". 
 
09.4.9 Moradores do Bairro ANDA 
passam vicissitudes 
Semanário Factual 24 de Abril de 2009 

Os habitantes do bairro ANDA, no município do 
Cacuaco, vivem uma situação crítica traduzida na 
ausência de um centro médico e de escola condigna 
(os 
alunos estudam numa escola de chapa de zinco, sem 
carteiras e sem quadros). 
O Factual constatou que no bairro, onde estudam 
200 
crianças em péssimas condições, os professores 
trabalham sem qualquer remuneração. 
 
Teresa de Jesus, professora, revelou que "não temos 
casa e carteiras, precisamos de livros para os alunos, 
mas mesmo nestas condições não vamos deixar de 
formar os alunos. 
 
Afonso Mingas, coordenador do bairro ANDA, sem 
especificar, afirmou: 
"Não temos apoio da administração municipal de 
Cacuaco e, pela paciência dos professores, temos 
procurado forma de desenrascar qualquer coisa para 
aumentar a moral dos professores e dos alunos". 

O Factual observa que o bairro ANDA não dispõe 
de 
água potável nem de energia eléctrica, recorrendo os 
moradores a zonas distantes para obter o precioso 
líquido. 
 
A Associação Nacional de Deficientes Angolanos 
(ANDA), cujo presidente é o cidadão Silva Lopes 
Etiambulo, é uma ONG que presta assistência a 
pessoas carentes, nomeadamente a deficientes e às 
que 
viviam na rua. 
 
09.4.10 Banco Mundial investe 
nas 
águas 
Novo Jornal 24 de Abril de 2009 

Luís Tavares, especialista sénior do Banco Mundial 
(BM), falou um pouco do projecto que lidera em 
Angola por ocasião de uma mesa redonda com os 
jornalistas angolanos. O encontro realizou-se 
quartafeira, 22, na sede daquela instituição, em 
Luanda. Até 2015, 130 milhões de dólares serão 
investidos na 
reabilitação do circuito produtivo daquele bem 
essencial. 
 
A instituição financeira mundial vai ser parceira do 
governo angolano no incremento da qualidade da 
água 
no país. É uma iniciativa a longo prazo, que se prevê 
estender até 2015. O objectivo passa por reabilitar o 
circuito produtivo da água, capacitando e formando 
profissionais que possam contribuir para um sistema 
sustentável. 
 
Para além do desenvolvimento e formação 
profissional, 
Tavares realçou ainda que a iniciativa tem outros 
quatro 
vectores fundamentais: 
"Acesso e segurança" dos recursos hídricos 
nacionais, 
criação de "empresas operadoras e prestadoras de 
serviços" no sector em análise e "reabilitação e 
monitorização" dos circuitos de abastecimento 
existentes. 
 
Finalmente, o programa prevê "incrementar o nível 
de 
capacitação" dos gestores ligados ao sector das águas 
no país. 
 
A este respeito, Luís Tavares deixou algumas 
considerações curiosas. Diz o especialista do BM 
que, 
actualmente, as estruturas que deveriam regular este 
importante sector económico e social funcionam 
como 
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se "estivessem sempre em período de emergência". 
Ou 
seja, falta planeamento e organização para que 
"possam 
prestar um serviço de qualidade à população". 
Tavares 
realçou que "o Estado não está a fazer um favor às 
pessoas, está apenas a prestar um serviço que deve 
ser 
de qualidade ao menor preço possível". Quando isto 
não se verifica, "as populações devem reclamar", 
frisou. 
No final do projecto, o BM conta que 66% das 
empresas criadas (que para já serão de cariz público) 
devem ter "rendimento e prestar um serviço de 
qualidade aos seus clientes" e 80% das estações de 
tratamento terão de "funcionar correctamente". A 
intenção é atingir 72 mil fanu1ias em "áreas não 
urbanizadas". 
 
Luís Tavares compromete-se mesmo a instalar 
ligações 
domiciliares de água canalizada, tratada e de 
qualidade 
em casa destes beneficiários. "Não vamos chegar 
dentro de casa das pessoas, mas podemos garantir 
que 
cada uma das terá uma ligação no seu quintal, por 
exemplo", explicou. 
 
09.4.11 Electrocussão mata 
quatro pessoas 
Semanário Factual 17 a 24 de Abril de 2009 

Segundo o corpo de bombeiros, os casos que 
macaram estas pessoas aconteceram quando as 
vitimas andavam pelas ruas alagadas devido à chuva 
que cobriu cabos de energia eléctrica. 
 
A fonte explicou ainda que os acidentes de 
electrocussão tendem a ser mais frequentes durante o 
período chuvoso, em que fica difícil perceber os 
locais 
com cabos à solta, o que periga a vida dos 
transeuntes. 
Cabos soltos em várias artérias de Luanda têm a ver 
com as obras de reabilitação em curso na capital, 
dado 
que os buracos para arruamentos se enchem de água, 
que, porventura, é o melhor condutor de energia 
eléctrica. 
 
Naturalmente que as empreiteiras são as responsáveis 
por esta situação, pois tractores, cavando, rompem 
cabos eléctricos subterrâneos, sem a preocupação de 
isolá-los, quando deveria de haver a intervenção da 
EDEL, que, afinal, conhece a rede eléctrica da cidade 
de Luanda. 
 
Face à morte de pessoas por electrocussão, quem 
deveria assumir as despesas do óbito? A ~DEL ou as 

empreiteiras? E preciso reflexão porque a vida 
humana 
não tem preço! 
 
09.4.12 O acesso à água é um 
direito fundamental 
Jornal de Angola 24 de Abril de 2009 

Uma importante discussão em tomo da água como 
direito humano ganhou destaque recentemente nos 
media internacionais. O tema foi discutido por 
ministros de vários países no encerramento do 5° 
Fórum Mundial da Água, em Istambul. 
 
Organizado pelo Conselho Mundial da Agua (CMA) 
e 
pelo governo da Turquia, o fórum reuniu um 
número 
recorde de participantes: 30 mil, vindos de 192 
países. 
Entre eles, estavam chefes de Governo, ministros de 
Estado, académicos, parlamentares, técnicos do 
sector 
de recursos hídricos, ONGs, o sector privado 
interessado no tema da água e usuários de recursos 
hídricos. 
 
Sem dúvida, esse é um evento mundial sobre 
recursos 
hídricos com grande legitimidade e enorme alcance 
político. Portanto, não é difícil entender por que o 
tema 
água como direito humano foi o que mereceu maior 
atenção da imprensa. O que não está claro para a 
maioria das pessoas é que, no âmbito das Nações 
Unidas, existem dois grupos de direitos humanos: o 
grupo dos direitos civis e políticos e o grupo dos 
direitos económicos, sociais e culturais. 
 
As implicações, especialmente em termos de 
implementação, para esses dois grupos são bastante 
diversas. 
 
O primeiro grupo de direitos (civis e políticos) é 
garantido aos cidadãos simplesmente por um 
compromisso do governo de não intervir na sua vida. 
Direitos dessa natureza são, por exemplo, o direito à 
liberdade, à não discriminação quanto à raça ou a 
garantia de não submeter seus cidadãos à tortura. 
Garantir esses direitos não requer um grande 
orçamento nem complexos arranjos legais e 
institucionais. Basta vontade política. 
 
Já os direitos económicos, sociais e culturais 
requerem 
intervenções governamentais significativas em 
termos 
legais e institucionais para desenvolvimento de 
políticas 
públicas adequadas à sua implementação. Além disso, 
os recursos financeiros devem ser providos de forma 
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tempestiva para a sua concretização. Em geral, esses 
recursos são de grande monta. 
 
A inserção do acesso à água potável no contexto dos 
direitos humanos implicaria o facto de todos os 
cidadãos do mundo terem esse direito. Países pobres 
da 
África e da América Latina que não detêm os 
recursos 
financeiros adequados para fazer frente a todas as 
suas 
demandas sociais nas áreas de educação, saúde e 
infra-estrutura de energia e transportes seriam 
obrigados a cumprir essa meta sem ter os meios para 
tal. 
Os grupos activistas que promovem o chamado 
"direito humano à água" focam somente o uso da 
água para o abastecimento doméstico. Além disso, 
não indicam como os países pobres farão frente às 
demandas financeiras para pôr em prática esse 
direito. A água é um bem público com valor 
económico. 
Mas não significa que a água não tenha outros 
contornos. A água é um elemento de grande 
significância religiosa. Ela purifica a alma. Para o 
ambientalista significa vida para a flora e a fauna 
aquáticas. Para o engenheiro significa a oportunidade 
de utilizá-la na geração de energia, na navegação, no 
abastecimento das populações e na produção de 
alimentos. Assim, a água é um elemento vital, mas ao 
mesmo tempo é um recurso à disposição da 
humanidade. 
 
Podemos dizer que a água é, ao mesmo tempo, um 
direito humano no contexto dos direitos 
económicos, 
sociais e culturais e também um recurso natural com 
valor económico. Esses dois conceitos não guardam 
qualquer contradição. 
 
09.4.13 Comissão Europeia 
financeira projectos para 
melhoria da água e desminagem 
Jornal de Angola 25 de Abril de 2009 

Angola vai beneficiar de 37 milhões de euros da 
Comissão Europeia para financiar um projecto de 
apoio à qualidade da água, higiene e saneamento e 
outro para a desminagem. 
 
A ministra do Planeamento, Ana Dias Lourenço, e o 
chefe da delegação da Comissão Europeia em 
Angola, 
o embaixador João Gabriel Ferreira, assinaram as 
convenções referentes à implementação dos dois 
projectos. 
 
, Os financiamentos para os dois projectos 
enquadram-se no décimo Fundo de 
Desenvolvimento Europeu, 
coordenado por Ana Dias Lourenço. 

 
De acordo com um comunicado conjunto Ministério 
do Planeamento e Comissão Europeia, os dois 
projectos devem ser implementados num período de 
quatro anos, com início previsto para o primeiro 
trimestre de 2010, quando se prevê estarem 
concluídos os processos preparatórios para a sua 
execução. 
 
O projecto de apoio à qualidade da água, higiene e 
saneamento tem um orçamento de 17 milhões de 
Euros e visa o reforço institucional do sector da água 
e 
saneamento, de forma a contribuir para uma 
prestação 
de serviços eficaz e sustentável. 
 
O projecto vai apoiar intervenções a vários níveis, 
através do desenvolvimento dos recursos humanos 
no 
que respeita ao processo de descentralização da 
gestão 
da água ao nível rural, e o controlo da qualidade da 
água doméstica e a melhoria das -condições sanitárias 
nas áreas peri-urbanas mais desfavoráveis. 
 
A implementação da componente de saneamento 
será 
executada através de um acordo de contribuição com 
a 
agência das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF). 
A componente das águas será implementada ao nível 
da 
Secretaria de Estado das Águas e será executada 
através 
da prestação de serviços de assistência técnica à 
Direcção Nacional de Águas e seus órgãos 
descentralizados ao nível provincial e municipal. 
O projecto de apoio à desminagem tem um 
orçamento 
de 20 milhões de Euros e visa contribuir para o 
restabelecimento das condições de vida das 
comunidades mais afectadas pelas minas e outros 
engenhos explosivos. 
 
O projecto vai, através de intervenções ao nível da 
segurança da circulação rodoviária entre as áreas 
rurais 
e urbanas e da redução do risco de acidentes com 
minas, contribuir para a minimização do impacto dos 
bloqueios socio-económicos que as minas colocam à 
subsistência e ao desenvolvimento de actividades 
geradoras de rendimento. 
 
De entre as suas actividades, prevê-se o esforço da 
capacidade institucional da Comissão Nacional 
Intersectorial de Desminagem e Ajuda Humanitária 
(CNIDAH), assim como o Instituto Nacional de 
Desminagem (INAD). 
 
O projecto vai intervir nas áreas mais afectadas por 
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minas anti-pessoais, nomeadamente as províncias do 
Moxico, Bié, Kuando-Kubango, Kwanza-Sul, 
Kwanza- 
Norte e Malanje. 
 
Com o financiamento, os operadores e as ONG vão 
desenvolver projectos concretos de desminagem em 
áreas já identificadas, segundo referiu Rita de Jesus, 
chefe de departamento de Planeamento e 
Programação 
da CNIDAH. Sublinhou que existe um tipo de 
desminagem virado para o lado humanitário e outro 
para o processo de reconstrução nacional. 
 
O chefe da delegação da Comissão Europeia disse 
que 
a assinatura dos projectos é a efectivação de um 
processo que se iniciou em 20 de Novembro de 
2008, 
com a assinatura do acordo que regula a cooperação 
entre a União Europeia e Angola para o período 
2008/2013. João Gabriel Ferreira acrescentou que o 
acordo tem orçamento global avaliado em 214 
milhões 
de Euros. 
 
Ajuda aos esforços do Governo o secretário de 
Estado das Águas, Luís Filipe da Silva, congratulou-
se com a assinatura dos documentos entre o 
Ministério do Planeamento e a Comissão Europeia, 
tendo afirmado que o financiamento vai dar um 
grande contributo para a meta do Governo de 
distribuir água potável á população. 
 
"A qualidade da água é uma das grandes 
preocupações 
e temos todos de trabalhar neste sentido", disse o 
secretário de Estado, referindo que se coloca 
"sempre a 
questão de saber se a qualidade da água é ou não é 
boa 
para o consumo". 
 
"Infelizmente, temos ainda uma parte substancial da 
população que não consome água tratada e estamos a 
trabalhar no sentido de inverter esse quadro para 
termos assim mais pessoas com acesso à água 
potável", 
frisou. 
 
Luís Filipe da Silva lembrou que o Governo tem 
feito 
vários investimentos no sector das águas, mas 
reconheceu que a cooperação internacional ou o 
apoio de outras instituições pode dar um contributo 
importante para que mais rapidamente se possa 
atingir o objectivo de distribuir à população água 
com qualidade comprovada e dentro dos parâmetros 
universalmente aceites. 
 
O saneamento básico, outra vertente do primeiro 

projecto, também é uma das grandes preocupações 
do 
sector dirigido por Luís Filipe da Silva. Segundo o 
governante, "não basta pôr água potável à disposição 
da população. E necessário também que as águas 
residuais possam ser restituídas ao meio ambiente em 
melhores condições para se evitar a contaminação 
das fontes e o surgimento de charcos e lagoas, 
causadoras de doenças como a malária". 
 
09.4.14 Investidos milhões de 
dólares na reabilitação da rede 
eléctrica 
Jornal de Angola 25 de Abril de 2009 

O governo da província do Bengo investiu dez 
milhões 
de dólares na reabilitação da rede eléctrica de média e 
baixa tensão do município dos Dembos, 196 
quilómetros a Norte da cidade de Caxito, disse o 
director provincial de Energia e Águas. 
 
Aguiar dos Santos referiu que o montante, 
proveniente 
do programa de investimentos público, serve, 
igualmente, para reabilitar e ampliar a rede de alta 
tensão que está a ser montada pela empresa angolana 
de projectos eléctricos (Saema). 
 
Aguiar dos Santos salientou que o governo provincial 
tem feito um esforço para recuperar o sistema 
eléctrico 
destruído pela guerra, de forma a fornecer 
electricidade 
às populações que consomem energia de grupos 
geradores. 
 
O responsável da energia e águas lembrou que 
o sistema eléctrico dos Dembos ficou destruído, em 
1987, pela guerra que assolou o país. 
O Bengo tem 16 centrais eléctricas diesel que 
asseguram o fenecimento de energia às sedes 
comunais 
dos oito municípios da circunscrição. 
 
09.4.16 Benguela sem dinheiro 
para água e luz nas reservas 
fundiárias 
Angolense 25 de Abril de 2009 

Contemplada com 150 mil casas da cifra estabelecida 
pelo Governo do MPLA (1 milhão), a província de 
Benguela encontra na falta de recursos financeiros 
para 
redes técnicas nos espaços reservados à construção a 
primeira das várias contrariedades, em grande medida 
impostas pelo «furacão crise mundial», sobretudo 
quando em causa estiver o corte nos financiamentos 
para o presente exercício. 
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O dinheiro para 32 mil fogos habitacionais/ano 
espera-se que assim seja até 2012 - é também um 
problema a 
ter em conta, mas o director provincial do 
Urbanismo e 
Habitação, Miguel José Maiato, prefere centralizar, 
por 
ora, as suas atenções em infra-estruturas que 
assegurem 
água e energia nos três mil hectares de terra 
necessários. 
 
Garantida está já uma reserva de mil 600 Hectares 
nos 
municípios de Benguela e do Lobito, curiosamente 
os 
que mais registam casos de ocupação e venda ilegal 
de 
terrenos. 
 
Dados fornecidos pelo responsável indicam que o 
montante para os nove municípios é de 414 milhões 
de 
dólares norte-americanos, sendo que 250 mil USD 
estão para a urbanização de um hectare. «Temos de 
encontrar soluções, ainda não sabemos como, mas o 
certo é que os programas de investimentos públicos 
e o 
específico não têm estes valores», afiançou o 
director, 
na antevisão da Conferência Nacional sobre a 
Habitação. Segundo Miguel José Maiato, uma das 
poucas certezas é que «temos de concretizar este 
objectivo lançado na campanha para as eleições 
legislativas». Aos seis municípios do interior e à Baía 
Farta caberá a outra parte (mil 400 hectares) dos três 
mil que a província necessita. 
 
 
09.4.15 Escassez de água em 
Mbanza-Congo 
Jornal de Angola 25 de Abril de 2009 

O fornecimento de água potável a Mbanza Congo, 
capital da província do Zaire, está reduzido a 50 por 
cento devido a uma avaria no grupo gerador que 
garante o abastecimento de energia eléctrica, disse o 
chefe de secção de Licenciamento e Fiscalização de 
Agua, da Direcção Provincial de Energia e Águas do 
Zaire, Diassonama Soki. 
 
O responsável esclareceu que as bombas injectoras e 
eléctrica dos dois geradores, instalados nas Estações 
de Tratamento e Distribuição de Água (ETA) e 
Captação de água instaladas no rio Lueji, deixaram de 
funcionar assegurou que, a água consumi da pela 
população de Mbanza Congo é de "qualidade 
aceitável". 
 
Diassonama Soki lembrou que a água captada no rio 
Lueji é de qualidade ferruginosa, com muitas 
impurezas e metais. 

 
Por isso, frisou, à "água instalada no tanque de 
decantação são adicionados produtos químicos", que 
tornam a tomam "límpida e com qualidade para 
consumo". 
 
Diassonama Soki refutou afirmações, segundo os 
quais, 
o surgimento de doenças, como diarreia e febre 
tifóide, 
teriam a ver com a qualidade de água consumida. 
"Esses casos verificam-se em Mbanza Congo porque 
muitos populares consomem água do rio Santa, de 
cacimbas e da chuva", disse. 
 
09.4.17 Sistema de captação de 
água está a ser restaurado no 
Dundo 
Jornal de Angola 27 de Abril de 2009 

Areabll1taçao do sistema de captação e distribuição 
de água potável na cidade do Dundo, província da 
Lunda- Norte, está a valida em 16 milhões de 
dólares. 
 
O chefe do Departamento de Aguas e Saneamento 
da Direcção Nacional de Aguas, António Quaresma, 
disse que constam do projecto a recuperação de toda 
a rede de distribuição domiciliar, ampliação dos 
sistemas de captação do Mussonguê e Cazunda, 
construção de uma nova rede de distribuição e dos 
reservatórios nas localidades da Geofísica e 
Samacaca. 
 
Está ainda prevista a execução das condutas adutoras 
entre as captações e os reservatórios e a construção 
de 53 chafarizes e 4 lavandarias nas áreas suburbanas 
da cidade do Dundo. 
 
António Quaresma revelou que uma empresa 
chinesa vai executar os trabalhos em 15 meses. O 
director nacional de Águas, Armindo Gomes da 
Silva, disse que o projecto é integrado e começa com 
a me1horia das captações, equipamentos, 
reservatórios, adutores e ligações domiciliárias. 
 
Sublinhou que a população não precisa de esperar 
pela conclusão do sistema para consumir água, 
assegurando que a distribuição prossegue durante o 
período experimental. 
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MAIO 
09.5.1 150 Milhões de dólares 
paraa água 
Agora 02 De Maio de 2009 

O prazo para se resolver definitivamente o problema 
do abastecimento de água a Luanda não está ainda 
definido. "O tempo é sempre em função do 
dinheiro.5e 
tivermos muito dinheiro podemos reduzir o tempo, 
aumentando a intensidade do trabalho. Teríamos de 
fazer chegar a água a um milhão e meio de pessoas, 
especialmente das zonas periféricas. Esse 
investimento 
é muito elevado e cota se acima de 150 milhões de 
dólares". O dinheiro ainda não existe. "Mas está-se a 
procura-la de outras soluções mais baratas, através de 
chafarizes, da regulamentação de camiões cisternas, 
etc. 
Estamos a tentar levar água o mais longe possível ao 
menor custo", explica-nos o ministro da Energia e 
Águas. 
 
Segundo João Saraiva, alguns projectos estão já em 
execução. A conduta de distribuição da Vila da Mata, 
no Cazenga, servirá cerca de 5 mil habitantes e 
custou 
500 mil dólares. Os projectos de reabilitação das 
estações elevatórias de Kifangondo do sistema SI 
(água 
bruta) e do sistema S2 (água bruta e agua tratada), da 
Estação de Tratamento (ETA) de Kikuxi, 
encontram-se 
em fase de concurso internacional. A substituição 
parcial da conduta adutora de Kikuxi - Viana ao 
longo 
de 3500 metros com DN 50 milímetros será 
executada 
pela empresa portuguesa Soares da Costa., que 
apresentou o mais completo caderno de encargos. A 
execução total destes empreendimentos permitirá 
servir 
cerca de 1.100.000 habitantes. 
 
O seu custo total deve atingir os 8 milhões de 
dólares. 
Concluídas essas obras de emergência começam os 
trabalhos da fase 2 que deverá ser concluída no ano 
2000. Esta prevê o aumento da capacidade da ETA 
de 
Kikuxi em 50%, continuação da substituição das 
ligações domiciliárias nas zonas baixas, reabilitação 
das 
ligações domiciliárias nas outras zonas da rede e a 
continuação do aumento da extensão das redes 
primárias. As estimativas de investimento a serem 
feitos apontam para os 50 milhões de dólares nesta 
segunda etapa. 
 

Nesta altura, o que está financiada é a reparação dos 
filtros. 
 
"São projectos financiados pelo Banco Mundial (BM) 
e 
o objectivo é o de melhor a qualidade. Mas para mais 
pessoas beneficiarem tem de se fazer lia expansão da 
rede de distribuição que é outro assunto que está a 
ser 
tratado de outra forma". A resolução do problema 
do 
abastecimento de água à Luanda engloba diferentes 
vertentes. "Por um lado é pôr o que existe em 
funcionamento, reabilitar a rede e aumentar a rede de 
distribuição. Isso levará tempo, levará muitos 
milhões de dólares", disse o ministro. A primeira 
listagem de obras de emergência designadas por 
"acções imediatas" no abastecimento de água data de 
finais de Maio de 1994. 
 
O programa de abastecimento de água contou com 
cerca de um por cento do Orçamento Geral do 
Estado 
(OGE) executado nos anos de 1994-95 e o 0,2 em 
1996. As tarefas de saneamento contaram com 0,1% 
em 94 e o 0,02% dois anos depois. 
 
09.5.2 Electricidade de alta 
tensão m residências 
Folha 8 2 de Maio de 2009 

Luanda, a capital de Angola, continua a ser a cidade 
insegura para os seus milhões de habitantes, 
sobretudo 
os moradores da periferia, expostos a perigos mil que 
a 
ameaçam diariamente. De espantar que, por mais 
fáceis 
que seja no que diz respeito à sua detenção, estes 
perigos se arrastam, anos e anos, sem merecer 
atenção 
de quem de direito. Muitas vezes, a morte desperta a 
necessidade de se mudar o quadro. Cabos eléctricos 
descarnados e buracos mortíferos na via públicas são 
alguns destes perigos. 
 
Em Viana, o F8 constatou que centenas de populares 
construíram as suas casas a escassos metros de cabos 
de alta tensão. A referida realidade motiva interrogar 
quem, afinal, será culpado de um eventual acidente? 
Os 
populares que não deveriam aí construir ou os 
responsáveis pela distribuição de energia e outros 
que 
deveriam impedir que tal acontecesse. 
 
Os a favor dos populares supostamente 
argumentarão 
que aí construíram por falta de oportunidades de 
fazer 
em locais mais seguros. Os apoiantes do governo 
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poderão culpar o povo de persistentes, 
argumentando 
que nunca iriam acatar os conselhos ou orientações 
de 
não construírem nas referidas condições. 
 
Entre estes e outros argumentos possíveis, pode 
acrescentar-se que, em zonas que interessam ao 
governo ou a de determinada figura do poder, a 
persistência e teimosia popular não encontram 
espaços. 
Voltando ao cerne do artigo, a situação dos 
populares 
que vivem a escassos metros de cabos de 
transportação 
de energia de alta tensão vivem como se nada tivesse 
a 
acontecer, ignorando quão perigoso é viver debaixo 
dos referidos condutores de energia eléctrica. 
A gravidade está longe de estar na possibilidade de 
determinada pessoa morrer electrocutada. É preciso 
lembrar que tais cabos são igualmente radioactivos, 
estando os populares sobrevoados pelos respectivos 
condutores de energia eléctrica, sujeitos a contraírem 
doenças melindrosas tais como o câncer. 
 
Como é que o mal de tal calibre não se debela? É o 
que 
resta saber numa sociedade com bastante 
conhecedores 
de causa, responsáveis pelos organismos e 
instituições 
encarregue de velar pela integridade física das 
populações. Enganam-se os que pensam que apenas 
habitantes de Viana em que passam os condutores de 
energia originários das barragens que abastecem a 
capital vivem tais perigos na capital do país. 
 
 
09.5.3 Angola e Coreia do Sul em 
fórum sobre energia 
Jornal de Angola 7 de Maio de 2009 

A vice-ministra das Relações Exteriores, Exalgina 
Gambôa, afirmou, ontem, em Luanda, que a 
cooperação entre Angola e a Coreia do Sul pode 
desenvolver-se nos mais variados sectores com 
vantagens para os dois países. 
 
Exalgina Gambôa, que falava na abertura do Fórum 
sobre Exploração de Recursos Energéticos entre 
Angola e a Coreia do Sul, lembrou que os dois países 
já 
cooperam no campo económico, científico e técnico, 
desde 1993, e existem oportunidades para alargar a 
cooperação para outras áreas. 
 
No fórum, os grandes destaques recaiam sobre as 
áreas 
do petróleo, gás e a construção de plataformas 
petrolíferas. "Este fórum é uma excelente 
oportunidade 

para as duas delegações exporem o seu potencial e 
concertarem ideias, programas e iniciativas com 
vantagens recíprocas", disse a vice-ministra, 
manifestando satisfação pela realização do evento. 
O director-geral para a Política Externa e"de 
Segurança 
do gabinete do Primeiro-Ministro da República da" 
Coreia do Sul, Eun Seok Kim, reconheceu que o 
encontro é norteado por um entendimento mútuo. O 
consenso alcançado e os temas apresentados no 
fórum 
afirmou – são de grande importância para os dois 
países e impulsionam a cooperação. 
 
Eun Seok Kim disse que a combinação da 
experiência 
da Coreia do Sul em grande tecnologia e o potencial 
económico de Angola constituem elementos de 
sucesso 
para as relações bilaterais. 
 
Seok Kim sublinhou que a delegação coreana é 
constituída por funcionários governamentais e 
peritos 
da área de energia e recursos naturais, o que reflecte 
a 
importância que o Governo do seu país atribui às 
relações com Angola. 
 
Pelo lado angolano estão no fórum representantes 
dos 
Ministérios da Energia, Economia, Secretaria de 
Estado 
das Aguas, Associação Industrial de Angola e 
Câmara 
do Comércio e Indústria de Angola. 
 
Coreia coloca 38 milhões para recursos hídricos 
O Governo da Coreia do Sul disponibilizou 38 
milhões 
de dólares, nos próximos quatro anos, para financiar 
projectos ligados aos recursos hídricos. A informação 
foi prestada por Eun Seok Kim, durante o fórum 
conjunto. 
 
A decisão deixou satisfeito o conselheiro do 
secretário 
de Estado das Águas, Abel Fonseca, porque a verba 
vai 
servir para financiar projectos no sector. Angola 
ocupa 
o segundo lugar em termos de recursos hídricos na 
região austral do continente africano, atrás apenas da 
República Democrática do Congo. "Foi uma 
surpresa 
agradável, para nós, porque, inicialmente, a 
conferência 
partia mais para o sector dos Petróleos, mas acabou 
por 
abarcar outras áreas. Foi possível, no que diz respeito 
às águas, aos recursos hídricos, apercebermo-nos que 
existe vontade da parte coreana em estabelecer uma 
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parceria e conseguirmos financiamentos para o nosso 
sector", disse Abel Fonseca. 
 
A Secretaria de Estado das Águas vai estabelecer de 
imediato contactos para ver como pode aproveitar a 
parceria com o Governo sul-coreano. 
 
09.5.4 Distribuição de energia 
continua com falhas 
Jornal de Angola 7 de Maio de 2009 

A energia eléctrica em Ndalatando continua com 
muitas falhas. Mesmo com os investimentos feitos 
nos 
últimos anos, os problemas continuam. Cada vez 
mais 
pessoas se queixam da qualidade do serviço. 
O problema é que surgem todos os dias novas 
puxadas 
(às centenas) e os consumidores não pagam as 
contas. 
 
Os problemas de que se queixam os consumidores 
estão apenas relacionados com a distribuição de 
energia 
eléctrica, uma vez que a produção e o transporte são 
tidos como eficazes. 
Jesus António, funcionário público, diz que a 
direcção 
da Energia devia fazer um pouco mais para acabar 
com 
as puxadas ilegais. Os cortes de energia são 
frequentes, 
principalmente no período nocturno. Os principais 
penalizados são os consumidores. 
 
"Por exemplo, o Bairro Popular, onde vivo, parece 
ser 
o bairro mais azarado. Fazer cortes frequentemente", 
disse o estudante Marcos Assoli. 
 
Devido às construções anárquicas, a periferia é a 
mais 
penalizada. No caso de avarias, mesmo simples, 
dificilmente os técnicos aparecem a tempo e horas. 
Os 
técnicos dizem que estão a nascer cantinas como 
cogumelos nos bairros e consomem muita energia, 
ilegalmente, que provoca sobrecargas. 
 
O funcionário público Pedro Armindo diz que o 
problema reside no facto da cidade e os bairros de 
Ndalatando terem crescido desordenadamente e com 
isso "as falhas e restrições de energia aparecem". E 
para 
complicar ainda mais a situação, existem as 
"puxadas". 
"Temos que louvar a qualidade do serviço e o 
esforço 
que a direcção de Energia tem feito, o problema é 
que 
há muito roubo de luz e os bairros estão a crescer de 

qualquer maneira", disse. Joaquina Vita aponta outro 
problema: "Muitos consumidores fogem ao 
pagamento 
do consumo, o que dificulta uma melhor prestação 
de 
serviço. Apelo à direcção de Energia para tomar as 
medidas necessárias para pôr cobro a essa situação. 
Os 
consumidores que pagam e não roubam a luz com 
puxadas estão a ser penalizados pelos outros. E 
preciso 
avançar com uma boa fiscalização", afirmou. 
 
No bairro Sambizanga, de Ndalatando, o 
fornecimento 
de energia é muito irregular. "Não entendemos o 
porquê de algumas casa possuírem corrente e outras 
não, quando o PT do bairro ainda não foi instalado. 
Estamos sem corrente eléctrica há anos, sob pretexto 
da reparação da cabine de PT", disse um morador, 
insatisfeito. 
 
Há gente que não conhece os benefícios da energia 
eléctrica há anos, Outros fazem recurso aos 
geradores. 
Outros fazem "puxadas", também conhecidas por 
"gatos". São dezenas de metros de fios que chegam a 
sair de um bairro para outro. Arão João Gaspar, de 
54 
anos, morador do bairro Camundai, nunca teve 
energia 
na casa dos seus pais e desde que arranjou a sua, há 
mais de 40 anos, também nunca viu uma lâmpada 
acesa 
na sua casa, nem na casa dos vizinhos. 
 
"Só nos últimos tempos é que começámos a notar 
corrente no bairro, devido aos geradores. Nunca teve 
televisão nem outros meios que dependessem de 
corrente eléctrica. Por isso, peço que, como o PT já 
funciona no bairro, nos possam autorizar a puxar a 
corrente para que os nossos filhos não vivam como 
nós", solicitou. 
 
As lojas de venda de geradores ganham com estas 
falhas de distribuição de energia. São lugares 
frequentados por pessoas com elevado poder de 
compra. 
 
Os geradores à venda no mercado têm a segurança e 
garantia de qualidade. 
 
Nas lojas Socoamb, Casa Gil e Ango-Choqui, por 
exemplo, encontrámos geradores de diversas marcas, 
a 
gasolina, com preços que chegam até aos 81.000 
Kwanzas. Essas casas oferecem garantia de um mês e 
prestam serviços de assistência técnica em caso de 
avaria. 
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09.5.6 Norsk Hydro explora Keve 
Novo Jornal 8 de Maio de 2009 

A EMPRESA NORUEGUESA Norsk Hydro vai 
desenvolver um projecto integrado de produção de 
energia hidroeléctrica no país para assim tentar 
atenuar 
a "dor" dos angolanos que regularmente se vêem 
privados deste bem essencial. 
Para a efectividade do projecto foram já realizados 
alguns estudos de viabilidade em rios angolanos com 
destaque para a bacia do Kwanza. Mas a aposta 
recaiu 
para o rio Keve onde o projecto poderá contribuir 
em 
larga escala para o desenvolvimento hidroeléctrico da 
bacia hidrográfica daquele curso de água. 
 
A experiência da Norsk é tida como garantia de 
sucesso 
deste projecto energético inovador, segundo o vice-
presidente para Estratégias de Negócios da empresa 
norueguesa Arvid Moss. "Estamos na área da 
produção 
de energia há mais de 100 anos e esperemos que 
Angola seja um bom parceiro", salientou. Razão que 
o 
leva a crer que "Angola está a fazer uma boa 
parceria". 
Apesar de ser o primeiro projecto ligado à energia, os 
noruegueses já estão a olhar para as potencialidades 
que 
o país oferece, "já que tem excelentes bacias hídricas" 
que podem ser aproveitadas para produção de 
energia 
em grande escala e "até mesmo exportar"para alguns 
países vizinhos. 
 
Da parte de Angola a ligação está estabelecida, e 
espera-se que este projecto possa contribuir para o 
desenvolvimento da indústria. "Este projecto vai 
permitir o desenvolvimento das indústrias 
electrointensivas e a realização de estudos para 
investimentos na produção de energia eléctrica", 
destacou Manuela Viera Lopes ministra da Energia. 
 
A aposta da Norsk Hydro não se vai resumir a 
energia, 
a empresa vai também apostar no segmento alumínio 
com a criação de uma fábrica no país. E "vai 
representar uma oportunidade de longo prazo para a 
Hydro além de representar um empurrão substancial 
para o desenvolvimento económico e social em 
Angola", afirmou a empresa norueguesa em 
comunicado divulgado na sua página electrónica. 
A apresentação deste projecto foi feito em 2005 em 
Luanda e contemplava, para além de uma central 
hidroeléctrica e da fábrica de alumínio, linhas de 
transporte de energia eléctrica, bem como a avaliação 
da disponibilidade de gás natural, mas só esta semana 
foi assinado o memorando com o Governo 
angolano, 

ficando por se saber o valor deste investimento. 
 
 
09.5.7 Água da represa do Mucari 
no sistema de abastecimento 
Jornal de Angola 9 De Maio de 2009 

O projecto de abastecimento de água às populações 
de 
Ndalatando e arredores, a partir da represa do rio 
Mucari, 17 quilómetros a Leste da cidade, com 
capacidade de jorrar 96 litros por segundo, está 
totalmente concluído. 
 
Está completo o novo sistema de abastecimento de 
água, que incluiu a reabilitação de 7,5 quilómetros de 
tubagem em "PVC" e ferragem para edução de 9,3 
quilómetros, para além da nova captação, conduta 
adutora e estação de tratamento. As obras custaram 
mais de dez milhões de dólares. 
 
Nesta fase foi construído um reservatório de 
distribuição com capacidade de cinco mil metros 
cúbicos de água. 
 
A segunda fase do projecto consiste na distribuição 
de 
água ao domicílio na cidade de Ndalatando e a 
construção de 96 fontanários nas zonas suburbanas. 
Esta empreitada vai custar 8,4 milhões de dólares. 
De acordo com o chefe do Departamento de Água 
do 
Kwanza-Norte, Silvestre Zangui, os trabalhos da 
segunda fase já arrancaram e incluem a ligação de 
água 
a 1.600 casas, num total de 34 quilómetros de rede na 
cidade de Ndalatando e áreas suburbanas. Silvestre 
Zangui disse que nas regiões rurais mais distantes 
está a 
ser prestada uma atenção especial a várias localidades 
com o apoio das administrações municipais em 
parceria 
com a Direcção da Agricultura. 
 
Em sete sectores está a ser desenvolvido o programa 
"Prodeca", com sistemas de abastecimento de água 
aos 
agricultores. 
 
NO, âmbito do projecto do Governo "Agua Para 
Todos", várias comunidades da província beneficiam 
já 
de água potável. Referiu que os bairros considerados 
mais críticos em termos de distribuição de água 
potável, 
no município do Cazengo, são abastecidos 
diariamente 
por camiões cisternas adquiridos pelo Governo da 
província. 
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Nas áreas onde o consumo de água potável é 
deficiente, está a ser distribuído hipo cloreto de 
cálcio às famílias que ainda usam água das cacimbas. 
 

 
09.5.8 Cólera em Luanda sem 
vítimas mortais 
Jornal de Angola 13 de Maio de 2009 

O ministro da Saúde, José Van-Dúnem, disse, em 
Luanda, que, desde o início do ano, foram registados 
631 casos de cólera em Ango1a, dos quais 31 na 
capital o país. 
 
O ministro, que falava no acto de apresentação do 
diagnóstico da rede sanitária de Luanda, afirmou que 
apesar de ter chovido muito não foi registado 
nenhum caso de morte em Luanda. 
 
O exercício de educação cívica nas comunidades, 
referiu o ministro, permitiu que as pessoas 
aprendessem a proteger-se da doença: Também fez 
com que muitas pessoas fossem às unidades 
sanitárias, sem correr risco de vida. 
 
O ministro José Van-Dúnem disse que o objectivo 
do encontro foi concertar acções com o Governo 
Provincial de Luanda (GPL) para alcançar os 
melhores resultados nas intervenções realizadas pelo 
Ministério da Saúde para a revitalização das unidades 
sanitárias. O Ministério da Saúde e o Governo 
Provincial de Luanda realizam acções em conjunto 
que visam a obtenção de bons resultados em matéria 
de prevenção e oferta de serviços de saúde, disse. 
 
José Van-Dúnem explicou que o Ministério da Saúde 
vai monitorar as intervenções que visam melhorar os 
indicadores de mortalidade infantil e materna, que 
são elementos fundamentais para atingir os 
objectivos do Desenvolvimento do Milénio. 
 
Estiveram presentes no encontro, realizado nas 
instalações do Governo Provincial de Luanda, a 
ministra da Família e Promoção da Mulher, 
Genoveva 
Lino, administradores municipais e directores 
provinciais. 
 
 
09.5.9 Presidente da República 
cria Gabinete Técnico para 
avaliação das infra-estruturas de 
Ondjiva 
Jornal de Angola 20 de Maio de 2009 

O Presidente da República, José Eduardo dos 
Santos, criou, ontem, um Gabinete Técnico para a 
avaliação das infra-estruturas da cidade de Ondjiva e 
a regulação da Bacia do Cuvelai. 
 

Uma nota de imprensa dos Serviços de Apoio ao 
Presidente da República, distribuída em Luanda, 
refere a criação desta estrutura que visa atender à 
necessidade imperiosa de se prestar maior apoio à 
recuperação das infra-estruturas sociais, 
administrativas e económicas na província do 
Cunene, fortemente danificada pelas últimas chuvas. 
 
A urgência da medida, refere o documento, prende-
se com a necessidade de atender as populações 
desalojadas que estão a viver num estado deplorável 
e sem o mínimo de condições básicas para a sua 
sobrevivência. 
 
O Gabinete Técnico é coordenado pelo vice-
ministro do Planeamento, Carlos Alberto Lopes, e 
integra representantes dos Serviços de Apoio ao 
Presidente da República, do Gabinete do Primeiro-
Ministro, dos Ministérios da Administração do 
Território, das Finanças, das Obras Públicas, do 
Urbanismo e Habitação, da Secretaria de Estado para 
as Águas, do Gabinete de Reconstrução Nacional, do 
governo da província do Cunene e das Ordens dos 
Engenheiros e dos Arquitectos de Angola. 
 
O Gabinete Técnico deve realizar medidas para a 
reconstrução das infra-estruturas a curto e médio 
prazo e apresentar propostas de soluções para a 
regulação das principais linhas de água decorrentes 
da Bacia do Cuvelai, que servem de condutores 
principais das águas 
que provocam inundações na cidade de Ondjiva. 
O comunicado compete ao órgão criar, Igualmente, 
ferramentas que possibilitem uma maior coesão e 
integração na recolha de dados susceptíveis de 
permitir 
a alteração do actual quadro socio-económico da 
província do Cunene. 
 
Para a avaliação das infra-estruturas da cidade de 
Ondjiva e regulação da Bacia do Cuvelai, o Gabinete 
Técnico deve ter orçamento próprio e pode, para 
melhor desempenho das suas funções, contratar 
consultores nacionais ou estrangeiros, devendo 
submeter ao chefe do Governo o resultado da 
primeira avaliação técnica e o cronograma de acções 
no prazo de trinta dias. 
 
09.5.10 Novo sistema de 
captação garante água de 
qualidade 
Jornal de Angola 20 de Maio de 2009 

Um projecto estimado em 36 milhões de dólares, 
financiado pelo Banco Africano do 
Desenvolvimento, 
vai até final do corrente ano ser executado na cidade 
do 
Sumbe, capital da Província do Kwanza-Sul, no 
sector 
das águas, com vista a melhorar o abastecimento de 
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água potável as populações. 
 
O Secretário de Estado das Aguas, Luís Filipe da 
Silva, 
anunciou o projecto no termo de uma visita ao 
Sumbe, 
que o levou também às cidades da Gabela e de Porto 
Amboim, onde se inteirou do funcionamento do 
sistema de captação, tratamento e abastecimento de 
água potável às comunidades locais e visitou as infra-
estruturas ligadas ao sector. 
 
Luís Filipe da Silva disse que a província do Kwanza- 
Sul" consta da lista de intervenção imediata para este 
ano, que abrange também a cidade do Waku Kungo 
e a 
vila de Mussende. Está em curso um plano director 
que 
consiste na elaboração de planos de viabilidade 
técnica 
para reabilitação e expansão do sistema de melhoria e 
capacidade de tratamento de água. 
 
O Secretário de Estado das Aguas afirmou que, para 
Porto Amboim está ser elaborado um plano director 
e 
há perspectivas muito boas de desenvolvimento, por 
existirem indústrias ligadas à construção naval, 
incremento da actividade portuária e projectos 
habitacionais que necessitaram de muita água. 
Apontou a insuficiência do abastecimento de água às 
populações como sendo uma situação preocupante e 
anunciou que é urgente intervir no sistema de 
captação, 
tratamento e distribuição de água, através da 
melhoria 
da conduta o rio Keve, a reabilitação dos 
reservatórios 
existentes e a colocação de mais chafarizes nos 
bairros 
periféricos do Sumbe. 
 
Luís Filipe da Silva disse que com estes projectos a 
população tem acesso a água potável nos centros 
urbanos, suburbanos e nas áreas rurais. 
 
O administrador do município do Sumbe, Sebastião 
Neto "Makandumba", ficou satisfeito com a 
execução 
do projecto na cidade capital provincial porque vai 
permitir que os munícipes consumam água com 
qualidade captada no rio Cambongo. 
Enquanto permaneceu no Sumbe, Luís Filipe da 
Silva 
recebeu informações do governador da província, 
Serafim do Prado, sobre o estado actual do 
abastecimento da água à população e os planos em 
curso para a sua melhoria. 
 
09.5.11 Água para todos chega ao 
Zaire 

Jornal de Angola 21 de Maio de 2009 

O programa "água para todos", levado a cabo pelo 
Governo central em todo país, é já uma realidade na 
província do Zaire. As comunas de Mangue Grande, 
Kelo e Luvaka, municípios do Soyo e Kuimba, 
respectivamente, bem como a sede municipal do 
Tomboco, beneficiam do projecto desde Janeiro do 
presente ano, segundo 9 director provincial de 
Energia 
e Aguas, José Antunes Amaro Silva. 
 
O responsável, que falava à imprensa local, avançou 
que no âmbito do referido programa, foram de igual 
modo abertos nove furos nas Aldeias do Nkoko, 
Sumpi, Madimba, Kivumbi, Mukula, Casa da Telha, 
Kaia, e dois na sede municipal do Tomboco, que 
estão 
a garantir o abastecimento de água às populações ali 
residentes. 
 
José Luís Silva acrescentou ainda que outro 
município 
também contemplado é o do Nzeto, onde a sua 
direcção instalou no passado dia 9 do corrente uma 
estação contentorizada de abastecimento de água 
potável aos munícipes. 
 
"Estamos neste momento engajados em acções de 
perfuração para que, em pouco tempo, muitas 
famílias 
tenham acesso a água potável", disse. 
O director provincial da Energia e Águas do Zaire 
esclareceu que a nível da região os lençóis freáticos, 
camada onde é localizada a água no subsolo, são 
encontrados numa profundidade de até 150 metros. 
Aludiu que, alguns furos feitos fornecem, 
normalmente, oito mil litros de água em meia hora 
ao passo que outros abaixo desta quantidade. 
 
A fonte fez saber que, nos próximos tempos, as 
atenções do seu pelouro estarão viradas para o 
município do Nóqui, onde as populações acarretam 
água a partir de uma nascente, situada na parte 
superior de um morro, e de dois chafarizes. 
 
José Amaro Silva adiantou ainda que na sede 
municipal 
do Kuimba existem duas cacimbas, nas quais foram 
instalados sistemas cuja energia eléctrica é assegurada 
por geradores que permitem garantir qualidade de 
água 
aceitável. 
 
Energia melhora em Mbanza Congo 
O fornecimento de energia eléctrica à cidade de 
Mbanza-Congo, sede capital da província do Zaire, 
está 
a melhorar com a entrada em funcionamento de um 
dos grupos geradores instalados na nova central 
eléctrica de Kianganga, cujas obras se encontram na 
fase terminal. "Neste momento, estamos em fase de 
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conclusão da construção da central eléctrica de 
Kianganga, onde já funciona um grupo gerador com 
capacidade de fornecer 1.7 Megawats, dos três 
previstos na central. Este grupo gerador tem-nos 
permitido, em regime experimental, fornecer energia 
à cidade de Mbanza-Congo e a alguns bairros 
periféricos", disse José Antunes Amaro Silva. 
 
O nosso interlocutor referiu que aventa-se a hipótese 
de, no futuro, optar-se pela utilização de geradores a 
gás, aproveitando a quantidade de desse produto 
proveniente das empresas petrolíferas no município 
do 
Soyo. Frisou que os geradores Diesel acarretam 
enormes gastas aos cafres da Estada. À guisa de 
exemplo, avançou, o gerador neste momenta em 
funcionamento na nova central de Kianganga 
consome 
500 litros de combustível/hora. 
 
José Antunes Amara Silva apelou aos habitantes da 
província do Zaire no sentido de colaborarem com a 
Empresa Nacional de Energia (ENE), para facilitar 
não 
apenas o trabalho de cadastramento dos 
consumidores 
de energia eléctrica, coma também os pagamentos. 
 
 
09.5.12 Situação fitossanitária de 
Angola apresenta inúmeras 
debilidades 
Jornal de Angola 21 de Maio de 2009 

A situação fitossanitária de Angola não é das 
melhores. 
Esta é uma das matérias ontem debatidas no 
seminário 
sobre as medidas sanitárias e fitossanitárias, que 
decorre desde segunda-feira em Luanda. 
 
O sistema fitossanitário em Angola é débil porque é 
regulamentado por um diploma legal que vigora 
desde 
1959. A lei que regula a sanidade vegetal está 
desactualizada, reconheceram todos os participantes 
no 
seminário. 
 
O sistema de vigilância fitossanitário nos postos de 
controlo é muito deficitário. Dos três postos 
fronteiriços que existem, no aeroporto de Luanda e 
nas 
fronteiras terrestres de Cabinda e Santa Clara 
(Cunene) 
há falta de equipamentos adequados e a formação 
técnica do pessoal é inadequada. Também há pouca 
capacidade em matéria de protecção das plantas e 
falta 
um laboratório de apoio à sanidade vegetal. 
 

Estas deficiências são responsáveis pela entrada de 
pragas no país, que podem ameaçar a segurança 
alimentar e o rendimento dos agricultores. 
 
O Ministério da Agricultura, o Ministério do 
Comércio 
e outras instituições do Governo que fazem parte da 
Organização Mundial do Comércio, segundo os 
participantes no seminário têm de encontrar soluções 
urgentes para estes problemas. 
 
O Ministério da Agricultura tem tomado medidas 
junto 
dos postos fronteiriços, afirmou no seminário o 
chefe 
da Repartição de Protecção de Plantas, Sidónio 
Mateus. 
Uma das medidas tomadas é a obrigatoriedade do 
licenciamento das importações vegetais e seus 
derivados. 
 
O Ministério da Agricultura também emite 
certificados 
fitossanitários, realiza inspecções e faz a divulgação 
da 
lista de pragas e doenças das culturas e de pesticidas 
registados e cancelados. 
 
Isto é importante, refere o engenheiro agrónomo 
Sidónio Mateus, na prevenção de doenças e pragas 
nas 
grandes e pequenas culturas e no controlo dessas 
doenças nas plantas existentes no território nacional. 
As medidas do Ministério da Agricultura, segundo o 
engenheiro agrónomo Sidónio Mateus, garantem a 
qualidade dos produtos agrícolas e aumentam a 
produção e produtividade agrícola. 
 
Angola participa nas negociações comerciais 
multilaterais e no ciclo de desenvolvimento de Doha, 
nos domínios da agricultura, indústrias, bens e 
serviços, 
facilitações do comércio e também no domínio da 
propriedade intelectual ligada ao comércio, através 
dos 
acordos sobre os Direitos de Propriedade Intelectual 
Ligados ao Comércio (ADPIC). 
 
A nível mundial, o comércio é baseado em regras 
comerciais internacionais para que não haja conflitos 
e 
a Organização Mundial do Comércio (OMC) 
administra as medidas sanitárias e fitossanitárias. 
O representante comercial da missão permanente de 
Angola na Organização Mundial do Comércio, 
Lukonde Luansi, enumerou as vantagens de Angola 
pertencer à instituição, destacando o sistema de 
"Duty 
free Quota free", que permite que os países menos 
desenvolvidos exportem ou tenham acesso aos países 
mais industrializados sem pagar os direitos 
alfandegários. E ainda assistência técnica às 
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importações e exportações. 
 
A reunião de Doha é feita de dois em dois anos. A 
próxima está prevista para ter lugar de 30 de 
Novembro a 2 de Dezembro, em Genebra. 
 
 
09.5.13 Má gestão continuará a 
apontar Savimbi como culpado 
da falta de luz 
Folha 8 23 de Maio de 2009 

Luanda, a capital do centro do poder, continua a 
viver 
sérios problemas de distribuição de energia eléctrica, 
apesar dos avultados investimentos do Estado, 
existindo áreas que não têm luz há mais de três anos 
e 
outras recebem-na todos os dias, mas de forma 
alternada. 
 
Em todos os aspectos, o serviço da EDEL deixa 
muito 
a desejar, desde a cobrança de serviços não 
prestados, 
ao fornecimento deficiente de energia, muitas vezes 
responsável, pela deterioração dos aparelhos 
electrodomésticos, ao ser-lhes, depois de um corte de 
energia à 220Wts, retomado a 380 Walts, sem que os 
seus responsáveis assumam a responsabilidade de 
ressarcir os clientes dos danos causados. 
 
Isto deve-se ainda ao facto de muitos acharem ser 
uma 
situação normal, quando deveriam intentar acções de 
indemnizações por perdas e danos, causados pelo 
mau 
serviço prestado, uma vez pagarem e honrarem os 
compromissos assumidos e deliberadamente violado 
por uma das partes. 
 
Longe de ser uma fatalidade, os consumidores da 
EDEL e os cidadãos em Luanda têm noção de haver 
uma má política de gestão por parte da actual 
administração, que hoje já não pode refugiar-se no 
velho refrão da guerra de "a UNITA ter destruído os 
postes de energia". Não! 
 
"Hoje falta luz, em muitos casos por manifesta má 
política de gestão, encoberta pelo facto de a maioria 
dos governantes ter energia alternativa de geradores e 
nunca se dar conta da irregularidade do fornecimento 
deste bem essencial", acusou um economista da 
empresa. 
 
Mas, por ironia do destino, em Angola, a 
anormalidade 
e a manifesta má gestão são compensadas com a 
promoção, pois só desta forma se pode aceitar que o 
actual presidente do Conselho de Administração da 

EDEL tenha sido promovido ao cargo de vice-
ministro 
da Energia e Águas. 
 
É a velha política de eleger os menos dotados, pela 
força da influência partidária, familiar ou tráfico de 
influência mandando as urtigas a competência de 
todos 
quanto fazem do rigor a veia mestra da sua acção 
quotidiana. Liderar uma empresa estratégica, como é 
a 
EDEL, não se pode confundir com a gestão de uma 
taberna de tremoços. 
 
E porquê? 
Nos últimos anos, o Governo afectou mais de 200 
milhões de dólares para a melhoria dos serviços 
prestados pela EDEL a Luanda, mas ao invés de 
uma 
melhoria a situação tem vindo a deteriorar, para 
frustração dos contribuintes e dos quadros do sector, 
que em muitas casos, apontam o dedo acusador ao 
actual Conselho de Administração. 
 
As críticas assentam nas más opções e engenharias 
que 
provocam a queima e quase desperdício do 
milionário 
investimento chinês, incapaz de oferecer uma 
melhoria 
na distribuição de energia pública. Assim sendo 
voluntária ou involuntariamente, a actual 
administração 
da empresa é apontada como estando por detrás dos 
grandes grupos económicos, que dominam o 
mercado 
na venda de geradores. Num dado tempo, ainda se 
pensou que o negócio iria ter uma quebra, mas 
assiste-se ao inverso, com o abaixamento do nível de 
prestação 
de serviço da empresa pública. 
 
Tanto assim é que em Abril de 2008, o governo em 
mais um esforço afectou mais 8 milhões de dólares, 
no 
sentido da administração da EDEL realizar 
investimentos pontuais, no quadro de um 
denominado 
programa de emergência. Este visava levar postos de 
distribuição nas áreas mais carenciadas no domínio 
da 
energia eléctrica. "Este dinheiro provocou uma 
grande 
correria e disputa entre os membros da direcção, que 
logo trataram de constituir empresas, que se 
apoderaram deste montante", disse ao F8, EZ. José, 
técnico de Manutenção, acrescentando que "tendo 
sido 
aceite pelo PCA, o rigor foi afastado, pois estava em 
causa o dinheiro, que deveria ser distribuído entre 
eles, 
mandando passear os populares". Outro quadro, um 
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engenheiro, que por razões óbvias solicitou ao F8 o 
anonimato, "porque pertenço ao conselho de 
direcção, 
foi vergonhoso, por exemplo, só um exemplo, o 
facto 
das empresas que realizaram as empreitadas de 
emergência, serem dos membros do Conselho de 
Administração ou a eles ligados", denunciou. 
 
Questionado sobre a gravidade das afirmações 
afirmou, 
que poderia parar, nesta fase, apenas "num PT", 
indicando a empresa SOPREL, alegadamente 
pertencente ao ex-director para a área de 
investimento 
e ao chefe de departamento técnico comercial da 
Agência sede, respectivamente, Armando João e Gil 
de 
Sousa de terem facturado, em empreitadas de 
duvidosa 
competência, cerca de 2 milhões de dólares. "Isso foi 
um roubo descarado, mas como não há juiz, por 
todos 
agirem a mesma forma, ninguém tem capacidade de 
dar 
um basta na situação", lamentou a nossa fonte. 
 
Mais grave ainda é o facto de muitas falhas de 
energia 
eléctrica a cidade capital não se deverem a falhas no 
fornecimento, por parte da empresa fornecedora de 
energia a ENE (Empresa Nacional de Energia), "mas 
por falta de simples fusíveis, numa clara e criminosa 
política de desvios de fundos e descaso de gestão, 
por 
parte da administração". 
 
Estupefactos ainda tentamos saber se a falta dos 
fusíveis não se deviam a rotura dos stocks e o atraso 
na 
in1portação ou ainda com a estadia dos navios na 
baía 
ou contentores no recinto portuário ao que 
respondeu: 
"Não! É tudo urna desorganização organizada da 
administração, que tendo noção ela falta destes meios 
primários estica a corda para disso, os seus membros 
e 
grupos tirarem vantagens. É uma autêntica 
brincadeira 
e desrespeito para com os cidadãos e o dinheiro 
público". 
 
Para muitos quadros, a EDEL está tecnicamente 
falida, 
em função da alegada má gestão do actual Conselho 
de 
Administração, liderado pelo engenheiro João 
Baptista 
Borges, que actualmente, acumula funções com o 
cargo 
de vice-ministro da Energia. 

 
Quando isso deveria ser uma mais valia, "a indicação 
do engenheiro Borges, como vice-ministro, só vai 
aumentar a morte lenta da EDEL, pois ele não está 
apostado no seu desenvolvimento, mas sim na 
máxima 
capitalização pessoal e dos seus membros, 
aproveitando a posição que actualmente ocupa", 
garante a nossa fonte. 
 
Actualmente não se entende que com a volumosa 
arrecadação de receitas, mensal e anual, a empresa 
não 
consiga realizar investimentos com fundos próprios, 
tudo porque "os seus dirigentes actuam como aves 
de 
rapina, pois se por um lado alegam não haver 
dinheiro, 
para a compra de peças de reposição e acessórios, tão 
pouco a melhoria das condições dos trabalhadores, 
por 
outro com os valores arrecadados, em tempo de 
crise, 
compram novos carros, quando os antigos ainda não 
foram amortizados", afirma a fonte de F8, 
apontando o 
dedo a mais recente frota adquirida pela empresa, 
"para 
os administradores, composta por 5 jeeps de luxos 
do 
tipo, Toyota V8, avaliados, cada em cerca de 120 mil 
dólares, enquanto para os directores compraram 
Nissan 
Patl1ifinder e Toyota Fortune, avaliados em cerca de 
80 
mil dólares, quando ainda estão novos e nem têm 5 
anos os Toyotas Prados, Mitsubish, e Toyota Yaris, 
que 
se preparam para adquirir ao preço da chuva. É uma 
vergonha quando não existem muitas vezes carros 
para 
trabalhos". 
 
Mais como não há laço sem nó, depois dos carros 
haveria de acrescer um novo bem patrimonial e se 
assim pensaram melhor agiram, com a aquisição de 
"luxuosas vivendas na zona de Talatona, avaliadas 
umas 
em cerca de 950 mil e outras em 350 mil dólares, 
para 
os administradores e directores", denunciou a fonte 
de 
F8. 
 
A ser verdade este volume de denúncias, temos uma 
situação anormal numa empresa estatal, em que os 
seus 
membros de direcção, em muitas situações, se 
locupletam de forma indevida, dos fundos públicos 
para benefício privado. 
 
A EDEL em 2003 tercerizou os seus serviços 
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comerciais e técnicos, mas aqui também os créditos 
não 
ficaram em mãos alheias, administradores e 
directores 
dividiram o bolo e mensalmente, chegam, "mesmo 
sem 
a realização eficiente de prestação de serviços, a 
arrecadar mais de 100 mil dólares/mês". 
 
Para os trabalhadores não existem razões para não 
haver melhorias nas condições e trabalho, quando, 
por 
exemplo, por dia, só em cobranças de leituras e 
multas 
a EDEL chega a facturar mais de 15 milhões de 
kwanzas, "que pelos vistos não têm o destino devido, 
tão pouco os cofres do Estado, devem ter disso 
noção", desconfia a fonte. 
 
09.5.14 Rede eléctrica de 
Ndalatando I foi modernizada e 
ampliada 
Jornal de Angola 23 de Maio de 2009 

O director provincial da Energia e Aguas do 
Kwanza- 
Norte, Joaquim Jerónimo, informou em Ndalatando, 
que os trabalhos de modernização da rede de 
iluminação pública da cidade estão em vias de 
conclusão. A renovação da iluminação urbana e a 
extensão da rede de média tensão estão já concluídas, 
aguardando só pela chegada, de Luanda, dos 
transformadores. 
 
Actualmente, disse, está em curso a construção de 
um 
"anel", a partir do qual é feita a electrificação de toda 
a 
cidade, incluindo os arredores. "Assim que chegarem 
os 
meios são implantados nos locais já identificados 
postos de transformação para sustentar as zonas 
suburbanas", disse Joaquim Jerónimo. 
 
Antes dos trabalhos de renovação da rede, a cidade 
tinha apenas oito Postos de Transformação tendo 
este 
número aumentado para 21, dos 36 previstos no 
projecto governamental iniciado em 2007. 
 
O projecto de electrificação de Ndalatando custou 20 
milhões de dólares. As obras foram co-financiadas 
por 
Espanha, lembrou Joaquim Jerónimo. No âmbito do 
projecto, o governo local está a executar a promessa 
"até a última casa do bairro terá energia eléctrica". 
No encontro, presidido pelo vice-governador do 
Kwanza-Norte para a esfera económica e social, 
Manuel Abreu Pereira da Silva, o director da Energia 
e 
Águas criticou as pessoas que insistem em efectuar 

ligações anárquicas, "puxadas" e "gatos", sem pensar 
nas consequências, como as sub cargas e as mortes 
por 
electrocussão. 
 
No final do encontro, o vice-governador solicitou às 
autoridades tradicionais presentes a fazerem chegar 
toda a informação aí recebida às suas comunidades, 
tendo alertado a população a abster-se das ligações 
anárquicas de luz, sob pena de sofrerem punições. 
 
09.5.15 Hospital Sanatório de. 
Luanda precisa de reabilitação 
urgente 
Jornal de Angola 28 de Maio de 2009 

O Hospital Sanatório de Luanda, destinado ao 
atendimento de doentes com tuberculose, "precisa 
urgentemente" de reabilitar as suas infra-estruturas, 
afirma o seu director-geral, Afonso Wete, 
reconhecendo que a unidade hospitalar degrada-se 
diariamente, o que contribui para a baixa qualidade 
no atendimento ao público. 
 
O director do hospital prestou estas declarações ao 
Jornal de Angola à margem de uma visita efectuada à 
unidade hospitalar por um grupo de mulheres do 
Banco Nacional de Angola. O director do Sanatório 
de 
Luanda afirmou, que, para atenuar a degradação da 
estrutura física, a direcção do hospital optou por 
reabilitar áreas com fundos entregues pelo Ministério 
da Saúde, a fim de dar outra imagem ao edifício de 
três 
andares. 
 
O Hospital Sanatório, com mais de 34 anos de 
existência, tem problemas de água potável. A morgue 
é 
outra preocupação para o hospital. "Vemos o 
Hospital 
Sanatório de Luanda como um local de recuperação; 
não se pode apanhar neste espaço outras doenças", 
reconhece Afonso Wete, para quem é fundamental a 
reabilitação da rede de esgotos e da canalização de 
água 
do estabelecimento. 
 
Afonso Wete não perde a esperança de ver a situação 
do hospital mudar, para o bem dos mais de 200 
pacientes que diariamente vão àquele local para 
tratamento médico. 
 
As mulheres do Banco Nacional de Angola levaram 
aos 
doentes internados mensagens de carinho, conforto e 
esperança. As crianças receberam brinquedos e 
guloseimas. Os mais velhos receberam chapéus e 
panfletos com informações. 
 
Alice das Dores dos Santos, coordenadora das 
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mulheres organizadas do Banco Nacional de Angola, 
disse que o objectivo da visita foi, de ver as 
dificuldades 
vividas pelo hospital, para tentar ajudar. As mulheres 
do BNA garantiram patrocinadores para doarem 
alimentos ao hospital. Hoje, as mulheres organizadas 
do BNA visitam o Hospital do Prenda. 

 
09.5.16 Moradores da Pedreira 
carecem de água potável 
Jornal de Angola 29 de Maio de 2009 

Madalena Manuel, moradora do bairro Pedreira, 
município do Uíje, há mais de 15 anos, lamenta a 
distância que percorre, diariamente, para conseguir 
água para consumo. "Madalena Manuel disse que a 
população beneficia apenas de um chafariz feito 
pelos 
próprios moradores. "Há muitos anos que nas 
torneiras 
não pinga uma gota de água", referiu. 
 
Samuel Estêvão, membro do sobado, refere que o 
saneamento básico na localidade também é 
deficiente, 
tendo em conta que, para além da falta de água 
potável, 
se verificam grandes amontoados de lixo devido à 
falta 
de contentores no bairro Pedreira. 
 
"Já comunicamos as nossas dificuldades à 
administração municipal e continuamos à espera, 
para 
que nos coloquem aqui alguns contentores de lixo". 
Samuel Estêvão lamenta o facto, de as ruas estarem 
como estão, a precisar de uma intervenção urgente, 
"porque, quando chove, formam-se charcos e os 
taxistas não aceitam vir até aqui". 
 
O soba Henrique Sungo, disse, em declarações ao 
Jornal de Angola, que o bairro precisa também de 
uma 
escola maior e uma estrutura policial para travar as 
acções dos marginais, principalmente durante a noite. 
"A nossa escola, do primeiro ciclo, é muito pequena, 
porque tem apenas nove salas de aula. E por isso que 
muitas crianças desta localidade estudam debaixo de 
árvores", rematou. 
 
O centro materno infantil do bairro possui uma 
capacidade de internamento para dez camas e oferece 
vários serviços: puericultura, maternidade, pré-natal, 
aconselhamento e feitura de teste de HIV, vacinação, 
ginecologia e laboratório. O corpo clínico é 
constituído 
por 27 enfermeiros e dois médicos ginecologistas. 
A Pedreira tem uma população estimada em 11.500 
habitantes espalhados por cinco quarteirões, 
subdivididos em três zonas. 
 

09.5.17 Conferência sobre energia 
em Agosto 
O País 29 de Maio de 2009 

'' Vai ser nos dias 6 e 7 de Agosto, A conferência 
durará 
dois dias por ser um tema sensível, e apelamos à 
participação, de forma activa, da população…" 
E quando será realizada a conferência? 
Vai ser nos dias 6 e 7 de Agosto. 
 
A conferência durará dois dias por ser um tema 
sensível, e apelamos à participação, de forma activa, 
da 
população. Sentimos que há necessidade de fazermos 
uma boa apresentação dos produtos e projectos 
ligados 
a energia. A conferência terá vários temas, os mais 
importantes são a estratégia de desenvolvimento do 
sector; a energia no contexto do desenvolvimento 
sustentável e o programa de investimentos do sector. 
Estes são os três grandes temas mas que terão, 
naturalmente, os seus subtemas. 
 
Neste programa de desenvolvimento do sector está 
já 
contemplada da questão das energias alternativas e 
não 
poluentes? 
 
Está tudo contemplado, acaba por ser à partida, um 
dos nossos pontos fortes, passar a apostar mais nas 
energias renováveis, para manter o ambiente limpo... 
E nessa aposta o Estado vai subsidiar a participação 
privada ou vai "passar a frente", primeiro, e depois 
abrir o negócio aos privados? 
 
Há uma fase, nas energias renováveis, por exemplo, a 
energia eólica, que requer um estudo prévio, que 
Angola não tem e nós, nesta fase, começamos por 
este 
estudo, que está em curso. Com os seus resultados 
 
veremos que áreas são as mais indicadas para terem 
centrais dessa natureza. Como programa imediato, 
temos a energia solar, porque temos muita 
diversidade 
nas nossas populações a estrutura das aldeias, das 
administrações, isso leva a que esse plano seja 
imediato, 
o programa já está em curso, para alimentarmos de 
energia os hospitais, escolas, etc., de pontos 
longínquos 
do nosso país... 
 
Voltando a Luanda, vimo-la recentemente na 
televisão 
ao lado do ministro das Obras Públicas, tratando 
com 
empreiteiros a questão da danificação dos cabos de 
transporte de energia nos locais em que se efectuam 
obras... é uma dor de cabeça muito grande, imagino. 
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Muito, muito, muito. Não faz a mais pequena ideia. 
É 
um desgaste para o Estado, é um desgaste para o 
construtor, é um desgaste para toda a gente. Mas é 
uma 
fase necessária, são várias obras em paralelo. 
 
A reunião foi para entrarmos um acordo que permite 
resolver consideravelmente, ou até acabar essa 
situação. 
Ainda na semana passada um mesmo cabo de alta 
tensão foi afectado duas vezes. Consequência: três 
grandes bairros ficaram sem energia. Por descuido, 
ou 
por falta de conhecimento de um operador de 
máquinas, dos funcionários das empresas pode ficar 
muita gente prejudicada. Temos de apelar a toda a 
gente para que comunique esses casos porque são 
custos para o governo, acaba sempre por vir parar ao 
ministério da Energia e às empresas ligadas ao sector, 
a 
ENE, a EDEL. 
 
Quando há casos destes, de rompimento dos cabos, 
como reage? Já pensou nos processos nos tribunais 
como anunciou recentemente a Angola Telecom? 
A nossa situação é mais delicada. 
 
Temos de desenvolver um esforço conjunto, é o que 
estamos a fazer, colocar engenheiros nossos a 
traba1har com os outros órgãos... e apelar ao maior 
cuidado. E há os casos das ligações que não devem 
ser feitas... 
 
O que pesa mais nas interrupções no fornecimento 
de 
energia: as ligações ilegais ou o estado obsoleto da 
rede 
em Luanda? 
 
Estamos a fazer um esforço grande para renovar a 
rede. 
 
São duas acções paralelas: temos a rede que tem 
debilidades e temos essas ligações paralelas. Temos 
de 
gerir a situação porque é um processo, um período 
que 
vai acabar, não se vai continuar assim sempre, as 
obras 
que estão a ser feitas têm princípio e fim. Claro que 
queremos que tudo seja feito já de imediato, mas 
tudo 
leva o seu tempo e o governo está empenhado a 
trabalhar para que logo se minimizem estas 
situações. 
 
Falou das sete centrais ao longo do Kwanza, mas 
haverá, de certeza, outras pensadas para outros 
pontos 
do país... 
 

Há, iremos anuncia-las na conferência... 
Não quer levantar já o véu, ainda que para 
percebermos 
se vai aliviar a pressão sobre a da Matala? 
 
Olhe, teremos a de lamba ya Orna, lamba Ye Mina... 
temos várias, como Baimes cujo estudo de 
viabilidade 
está a decorrer neste momento, é uma central 
transnacional, uma parte para Angola e outra para a 
Namíbia... temos várias. Todas elas prontas e o país 
estará satisfeito, diria até que com pelo menos 
metade 
delas prontas e o país estará satisfeito. 
 
Falar da Nanubia é outro dos assuntos que anima 
algumas discussões, a questão do abastecimento de 
Ondjiva, como se faz esta articulação com a 
Namíbia? 
Temos estado a trabalhar em conjunto. Neste 
momento temos, na direcção, um grupo a trabalhar 
para encontrar soluções exactas, acredito que não vai 
demorar muito tempo... 
 
Sra. Ministra, tem noção do quanto teríamos de ter 
de 
produção eléctrica para a demanda do país? 
Dar um número exacto neste momento pode ser 
complicado, nós temos um parque industrial que está 
a 
crescer e, como se viu na conferência sobre a 
habitação, temos cidades, temos muita coisa a 
crescer, e tudo isso leva a que façamos estudos que 
nos dão dados mas aos quais temos de acrescentar 
uma margem. É o que temos estado a preparar. Por 
isso, também a integração dos sistemas para facilitar. 
Temos cidades a crescer e a nascer, todas elas irão 
precisar de energia. Só o parque industrial, em si, já é 
algo que vai para além dos 1000 MW, isso 
actualmente. Imagine-se então com os novos 
empreendimentos que vão surgindo todos os dias. O 
que precisamos é pensar e colocarmo-nos a frente, 
produzindo e depois distribuir para a demanda que 
vier. 
 
A integração regional, os países estão quase todos 
pacificados, agora é mais fácil trabalhar? 
Sim, é mais fácil e estamos a trabalhar nesta direcção. 
Há bem pouco tempo tivemos uma reunião da região 
que deveria ter acontecido em Angola, 1J1as que por 
razões de última hora acabou por ser feita em 
Moçambique. Existem estudos que estão a ser feitos, 
é 
uma integração regional e as coisas não dependem só 
de Angola. 
 
Mas na região Angola não quer consumir apenas, 
quer 
também vender energia, estou certo? 
Nós temos de pensar, em termos futuros, como 
qualquer país desenvolvido pensa. Temos de pensar 
em 
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todas as hipóteses que nos poderão surgir pela 
frente, 
sempre a beneficiar o nosso país. Sempre. 
 
Quando se fala com alguém que assumiu um cargo 
há 
menos de um ano pensamos que encontrou coisas 
boas 
e problemas difíceis... diga-nos um que tenha 
encontrado e que seja verdadeiramente grande 
Eu prefiro falar em desafios. Eu encontrei muita 
coisa 
feita mas falta muito mais. Como angolanos que 
somos 
e tendo vivido aqui sempre, acompanhamos muito 
bem 
qual é a nossa trajectória desde a independência até 
este 
momento. Portanto, não lhes chamaria problemas, 
mas 
sim desafios. E dentro do que está traçado temos de 
seguir em frente e procurar ultrapassar todas as 
situações que por acaso pareçam ser obstáculos, para 
podermos deixar, a cada dia que passa, Angola 
melhor. 
Esse é o nosso desafio maior e tratando-se de energia 
é 
claro que o desafio vai muito mais longe. Se 
antigamente a minha bisavó e os meus avós não 
tinham, lá onde estavam, luz, agora nós temos de 
deixar 
as coisas para que o nosso futuro não sinta este 
problema, para que todo o mundo tenha a 
possibilidade de ter uma lâmpada acesa em casa e 
melhorar as condições de vida da população. É o 
grande desafio que enfrentamos liderados pelo 
Presidente. 

 
09.5.1 Huambo prepara mais 
quadros do sector das águas e 
saneamento  
Jornal de Angola 1 de Junho de 2009 

Vinte técnicos angolanos e moçambicanos 
terminaram, sexta-feira, no Huambo, um curso de 
capacitação ligado ao sector de abastecimento 
comunitário, promovido pela Development 
Workshop (DW) e o centro de Formação Pro-
fissional de Água e Saneamento de Moçambique.  
 
A acção formativa é resultado de uma pareceria entre 
Angola e Moçambique para a capacitação de quadros 
mobilizadores sociais no sector das águas e 
saneamento.  
 
O curso, que teve início no dia 18 de Maio, na Casa 
Ecológica, da província do Huambo, contou com 
formandos das províncias de Luanda, Bié, Huíla, 
Kwanza-Sul, Cunene, Huambo e de Moçambique.  
O curso foi financiado pela União Europeia e pelo 
UNICEF, em colaboração com a Direcção  

 
Nacional das Águas, e teve como objectivo, principal 
a capacitação dos mobilizadores sociais seniores, 
com vista a dotá-los de conhecimentos na gestão da 
água, para que, no futuro, sejam capazes de 
implementar, testar, discutir e analisar os manuais de 
formação que foram produzidos no âmbito deste 
projecto. 
 
Segundo o responsável da DW-Angola, o engenheiro 
Cupi Baptista, a formação cumpriu com as 
expectativas geradas à volta da mesma, pois, no seu 
ponto de vista, houve uma participação na ordem de 
90 por cento, tendo-se cumprido com os objectivos 
traçados. "Conseguimos estabelecer uma parceria 
entre os sectores da água de Angola e o Centro de 
Formação Profissional de Moçambique. Esperamos 
que, no futuro, possamos continuar a trocar 
experiências entre as duas instituições".  

 
09.8.3 Reabilitação da antiga 
ponte sobre o rio Catumbela 
Jornal de Angola 1 de Junho de 2009 

As obras de reabilitação da antiga ponte sobre o rio 
Catumbela começam logo que seja possível circular 
na nova, que deve ser inaugurada na primeira 
quinzena deste mês, disse à Angop o director 
provincial do Instituto Nacional de Estradas de 
Angola.  
 
Henrique Vitorino disse que a reabilitação da antiga 
ponte vai permitir que a circulação na vila da 
Catumbela se "processe de forma rápida e sem 
interferência no novo eixo rodoviário".  
 
O novo eixo viário foi criado em função da nova 
ponte, que tem 438 metros de comprimento e quatro 
faixas de rodagem.  
 
As duas pontes ficam no eixo rodoviário da estrada 
100 que liga país de Norte a Sul. O movimento 
rodoviário nas estradas 100,250 e 260 é intenso por 
de partirem de uma região com "várias infra-
estruturas que impulsionam o desenvolvimento, 
como são os casos do Porto Comercial do Lobito e 
das indústrias de cimento e alimentares", lembrou 
Henrique Vitorino.  
 
O presidente do Pólo de Desenvolvimento Industrial 
da Catumbela PDIC, Samuel Orlando do Amaral, 
afirmou que o "Governo ao criar as infra-estruturas 
rodoviárias na região proporciona aos investidores 
porem em prática projectos".  
 
A antiga ponte, de estrutura metálica com capacidade 
para suportar 60 toneladas, construí da, em 1920, 
tem apenas um eixo rodoviário.  
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09.8.2 Distribuição de água 
melhora  
Jornal de Angola 2 de Junho de 2009 

O vice-governador provincial para Organização e 
Serviços Técnicos do Uíje, Nazário Vilhena Pedro 
Bomba, anunciou, o fim-de-semana, o 
melhoramento, em breve, dos serviços de captação e 
distribuição de água potável e energia eléctrica.  
 
Nazário Vilhena Pedro, que fez o anúncio à 
imprensa, durante uma visita ao sistema de captação, 
tratamento e distribuição de água potável à cidade do 
Uíje, adiantou:  
 
"O Governo está a trabalhar para que a água chegue 
a cada cidadão, na área urbanizada".  
O vice-governador manifestou-se preocupado por 
haver quem construa casa, de forma anárquica, na 
área do sistema de captação e distribuição de água  
"Há necessidade que todos participem na 
conservação, fiscalização e tratamento da zona onde 
está o centro de captação e tratamento porque à água 
é vida", exortou.  
 
O centro de captação e tratamento de água do Uíje, 
cinco quilómetros a Norte da cidade, tem dois 
tanques com a capacidade de bombagem, cada um 
deles, de 430 metros cúbicos, possuindo, além disso, 
três linhas de distribuição que abastecem a cidade e 
bairros periféricos.  

 
09.8.4 Falta de centrais hidro-
eléctricas condiciona construção 
de fábricas  
Jornal de Angola 2 de Junho de 2009 

O director provincial da Energia e Águas no Zaire 
afirmou, na sexta-feira, em Mbanza Kongo, que a 
implantação na região de unidades fabris "passa, 
necessariamente, pela construção de centrais hi-
droeléctricas em alguns municípios da província".  
 
José Luís Amaro manifestou a opinião ao proceder 
ao balanço do sector energético da região, à luz da 
estratégia do Governo relançamento o sector 
industrial em todo o país.  
 
O director provincial de Energia e Aguas disse que o 
"sistema actual de fornecimento de energia eléctrica à 
província do Zaire, assegurado por centrais térmicas, 
revela-se incapaz de atrair grandes investimentos no 
sector industrial" por causa dos "custos que acarreta 
aliados ao consumo excessivo de combustível".  
 
"Existem projectos para a implantação, na nossa 
província, de fábricas de materiais de construção, de 
aç6car e de sumos", mas a materialização dessas 
ideias, frisou, "passam, necessariamente, pela 
construção de centrais hidroeléctricas", que 
assegurem esses empreendimentos, afirmou director. 

  
José Luís Amaro afirmou que a industrialização não 
petrolífera da província do Zaire passa pelo 
aproveitamento do potencial hídrico da região, 
referindo que existem "projectos de construção, nos 
próximos tempos, de duas centrais hidro-eléctricas 
nos municípios do Kuimba e Nzeto, através do rio 
Mbridje, cujos estudos encontram-se em estado 
avançado". 
 
Luís Amaro disse acreditar que, com a estratégia do 
Governo de apostar na diversificação da economia 
nacional, a província do Zaire pode, em breve, contar 
com centrais hidroeléctricas e com a recuperação do 
parque industrial.  
O fornecimento de energia eléctrica nos municípios 
da província do Zaire, excepção ao de Nóqui, é 
assegurado por grupos geradores de pequena e média 
capacidades.  
 
09.8.5 Fornecimento de água 
potável reforçado com mais 
fontanários  
Jornal de Angola 3 De Junho de 2009 

Fornecimento de água potável reforçado com mais 
fontanários  
 
Os bairros Comarca e 28 de Agosto, em Ndalatando 
contam, desde sexta-feira, cada um deles, com três 
chafarizes, com capacidade de 50 mil litros cúbicos, 
inaugurados pelo governador provincial, Henrique 
André Júnior.  
 
A primeira fase do projecto enquadrado no 
programa do Governo "Agua para Todos" - é con-
cluída quando forem inaugurados os fontanários dos 
bairros Camundai e Sassa, e a segunda, com a 
construção de chafarizes nos bairros Kilamba Kiaxi e 
Catome e Carianga.  
 
O governador Henrique André Júnior lembrou que 
"foram instalados chafarizes em bairros, onde nunca 
existiu água canalizada", que "vão contar, também, 
em breve, com energia eléctrica".  
 
O sob a José António Francisco disse que a 
população dos bairros Comarca e 28 de Agosto 
"apanhava várias doenças, como diarreia aguda, 
devido ao consumo de água imprópria".  
"Tenho a certeza que isso agora vai diminuir" 
afirmou.  
 
09.8.6 Obras nas estradas em 
longa derrapagem 
Jornal De Angola 3 de Junho de 2009 

O mesmo acontece com os troços rodoviários entre 
Menongue e a sede municipal do Cuito Cuanavale 
(um percurso de 188 quilómetros), Menongue e 
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Kueley (76 quilómetros) e Menongue até a comuna 
do Caiundo (cerca de 144 quilómetros).  
 
Na mesma situação estão os pouco mais de 16 
quilómetros de estradas do casco urbano da cidade 
de Menongue, em que além das placas com os 
dizeres "Zagope, trabalhos na estrada", "Reduza a 
velocidade, homens a trabalhar", "Atenção desvio", 
ou ainda "Entrada e saída de máquinas", os trabalhos 
andam a passo de camaleão.  
 
Face ao estado nas obras, os buracos, a cada dia que 
passa, estão a multiplicar-se em todas as estradas, 
uma situação que tira o sono aos automobilistas, 
obrigados a circular aos ziguezagues para se desvia-
rem dos obstáculos.  
 
As obras das ruas de Menongue  
Vários são os comentários que circulam sobre a falta 
de melhoria das estradas do Kuando-Kubango. 
Alguns habitantes chegam a dizer que "a província 
está amaldiçoada", aludindo ao facto de no tempo 
colonial e nos primórdios da independência do país a 
região ser conhecida como "terras do fim do 
mundo".  
Nos seus desabafos a população e os automobilistas, 
em particular, atiram-se contra tudo e todos. Os 
profissionais da comunicação social não têm sido 
poupados. "Os jornalistas do Kuando-Kubango não 
estão a fazer nada, porque senão o Governo central 
já se teria apercebido e tomado as devidas 
providências", comentam.  
 
São comerciantes, vendedores ambulantes e pessoas 
singulares que, pelos mais diversos motivos, se 
deslocam para o Kuando-Kubango e lamentam o 
facto de a maior parte das estradas do país estar a 
conhecer melhorias substanciais e nesta região as 
mesmas continuarem cada vez piores. 
 
 O Jornal de Angola saiu à rua e tentou ouvir, dos 
principais actores envolvidos na reparação das estra-
das, as razões que fazem com que as vias da 
província continuem em péssimo estado, apesar das 
empreitadas terem sido entregues há pouco mais de 
três anos.  
O relógio assinalava 11 horas e 30 minutos, quando a 
equipa de reportagem parte em direcção aos 
estaleiros da Edifer, situados a cerca de seis 
quilómetros do centro de Menongue.  
 
A intenção é ouvir, uma vez mais, do director de 
obras da construtora, sobre o motivo da demora que 
se regista na asfaltagem das estradas. João Rigueira, 
com bom humor, recorre a um dossier sobre as 
obras e convida o repórter para a sala de reuniões do 
imponente complexo da empresa. Comedido nas 
afirmações, o director de obras da Edifer justifica o 
atraso na execução das obras com o facto de o 
Instituto Nacional de Estradas de Angola (INEA), na 
qualidade de dono da obra, ter decidido alterar o 
projecto à última hora.  

 
A título de exemplo, disse, para as estradas nacionais 
(EN) o projecto prévia, inicialmente, um 
revestimento superficial duplo de betão betuminoso, 
mas, à última hora, o INEA alterou para uma camada 
de desgaste de betão betuminoso com cinco 
centímetros.  
 
Esta situação forçou a Edifer a renegociar o projecto, 
porque "para o revestimento superficial duplo usa-se 
um tipo de equipamento e para a camada de betão 
betuminoso de cinco centímetros outros. A empresa 
já gastou avultadas somas a fazer chegar estes 
equipamentos ao Kuando-Kubango", afirma o 
director da Edifer.  
 
Em relação às ruas da cidade de Menongue, as obras 
não começaram por não se ter chegado a consenso 
como INEA, nas negociações sobre a Rua 1ª de 
Maio, sobre onde devem começar os trabalhos de 
aplicação das valas de drenagem. 
 
No Kuando-Kubango Edifer tem a responsabilidade 
de asfaltar 75 quilómetros de estrada de Menongue 
ao Kueley, no limite com a província do Bie, 85 
quilómetros ate ao Longa e 6,5 quilómetros das 
principais ruas de Menongue. 
Se a Edifer acedeu falar para o nosso jornal, sorte 
igual não tivemos com a Zagope, que preferiu 
escudar-se no silencio repórter do jornal de Angola 
utilizou todas as vias possíveis,desde deslocações aos 
estaleiros a telefones,para obter a posição dos 
responsáveis da construtora brasileira.Mas não foi 
possível.Seguiu-se um jogo de “o engenheiro de 
obras não esta”,”o director-geral esta viajando fora 
de Angola”… 
 
09.8.7 Kwanza-Sul tem novos 
autocarros para serviços urbanos 
e municipais  
Jornal de Angola 3 de Junho de 2009 

A província do Kwanza-Sul tem, desde ontem, 103 
novos autocarros para transporte de passageiros a ní-
vel urbano e intermunicipal, postos a circular no 
âmbito do programa do Governo de melhoria e 
aumento da oferta dos serviços sociais básicos às 
populações.  
 
A cerimónia decorreu nas instalações do governo da 
província, na Marginal da cidade, ante a presença do 
governador, Serafim Maria do Prado, de vice-
governadores, membros do governo, autoridades. 
Tradicionais, entidades religiosas e representantes da 
"Sociedade civil.  
 
Os autocarros, de 36 a 50 lugares, destinam-se a 
quatro opera"" dores da província, Sociedade de 
Exploração e Gestão de Transportes (SOEGT Lda.), 
Cooperativa de: Transportes em Automóveis 
Cooperauto, Lda.", Libonensese LBMJ.  
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Com a entrada em circulação dos autocarros, são 
criados 500 postos de trabalho, entre motoristas, 
cobradores, supervisores e mecânicos.  
 
O ministro dos Transportes, Augusto da Silva 
Tomás, que presidiu á cerimónia, realizada no 
Sumbe, na avenida Marginal, afirmou que a entrega 
dos autocarros "é a sequência de um conjunto de 
acções que o Governo vem desenvolvendo para 
responder às necessidades das populações".  
 
"O que o Governo pretende não é apenas angariar 
receitas, mas, também, produzir resultados 
animadores risos seio das P2 Populações, Silva 
Tomás, que se fez acompanhar da vice ministra dos 
Transportes, Carla Ribeiro de Sousa e de membros 
do seu gabinete; pediu aos operadores que criem 
meios para a manutenção dos autocarros  O ministro 
lembrou que a entrega de autocarros faz parte de um 
"programa de abrangência nacional", que vai criar 
cerca de mil postos de trabalho, a nível das 18 
províncias.  
 
O programa já beneficiou as províncias de Luanda, 
Benguela, Lunda-Norte e Lunda- Sul.  
 
O governador provincial do Kwanza-Sul, Serafim 
Maria do Prado, que prometeu apoiar os operadores 
na criação de condições para assegurar a manutenção 
técnica, disse que a mão-de-obra vai ser feita com 9 
recrutamento de jovens, aguardavam por emprego. 
 -  
A província do Kwanza-Sul, que possui 12 
municípios e 36 comunas; dispunha apenas das 
operadoras SGO e Intersul, que faziam a ligação 
entre o Sumbe e Seles e Amboim-Gabela.  
 
09.8.8 Canjala uma sanzala no 
meio da cidade  
Angolense 27 a 04 de Junho de 2009 

Depois de passarmos pela vila de Cacuaco entramos 
na rua da Igreja e seguimos sempre em frente até 
chegamos ao bairro do Embondeiro, postos lá, 
perguntamos a onde fica a Canjala, seguimos as 
explicações e depois de dez minutos percorrendo 
uma via de terra batida alcançamos o bairro.  
 
Continuamos a nossa marcha a pé porque não é 
possível percorrer de carro o embrenhado de casas 
que conformam o bairro. Entramos no beco que liga 
a via ao bairro. Ao longo do percurso nos deparamos 
com algumas casas de chapas e quintais fechados 
com arame ou lençóis. As casas estão colocadas de 
forma desorganizada, não permitindo grandes 
espaços para passagem, senão entre becos e um na 
frente de outro.  
 
Segundo alguns moradores, antes naquele espaço 
havia uma fazenda, mas devido ao conflito armado 

muitos refugiados encontraram naquele espaço a 
oportunidade de construírem as suas casotas para 
poderem se proteger, com o intuito de depois da 
guerra voltar as suas origens Elisabeth Pires, de 36 
anos, disse que vive na Canjala há quatro anos e 
ainda não se acostumou com o facto de naquele 
bairro não existir o conceito de ruas. As casas são 
divididas por becos.  
 
''A que vivemos com muitas dificuldades, estamos há 
quatro anos sem energia, por vezes a pessoa tem 
algum dinheiro, mas como não consigo guardar os 
frescos sou obrigada a ir todos os dias para o 
mercado e como os preços a retalho são mais caros, 
acabamos por passar fome", lamentou.  
 
A fonte que temos vindo a citar explicou também 
que vive num anexo de um quarto e sala com os seus 
três filhos. Toda a família é obrigada a defecar ao ar 
livre. ''A que não temos quarto de banho. Antes 
defecávamos nos capins, mas a medida que o bairro 
foi crescendo as zonas livres foram preenchidas, aí 
passamos a faze-lo dentro de casa e só despejávamos 
as fezes no lixo, mas agora alguns vizinhos fizeram 
alguns quartos de chapas que estão a ser usados 
como quarto de banhos colectivos, pode-se tomar 
banho a vontade, mas para defecar é preciso levar 
uma lata ou jornais, fazer e depois ir despejar", 
contou, para em seguida acrescentar que estão 
cansados de viver daquela maneira. "Queremos que o 
Governo olhe um pouco para o nosso sofrimento", 
apelou.  
 
Devido a falta de saneamento básico, Elisabeth 
contraiu uma infecção nos pulmões, o que lhe 
impede de poder garantir o sustento dos seus filhos. 
Para sobreviverem são as crianças que trabalham sob 
sua coordenação. "O rapaz de 10 anos acarreta água, 
compramos no chafariz, uma banheira custa cinco 
Kwanzas, embalamos durante a noite e a menina de 
7 anos zunga a partir das seis horas, cada saco de 
água vendemos a dez Kwanzas e assim temos 
sobrevivido", contou.  
 
À medida que fomos seguindo com a nossa visita 
outros moradores mostraram interesse em falar con-
nosco. Maria Domingos, anciã de 60 anos, disse que 
o que mais a incomoda no bairro são os roubos fre-
quentes.  
 
''A que há muitos bandidos, essa área como é tipo 
uma sanzala, os vizinhos, quando alguém está em 
casa ou não, aproveitam para roubar o pouco que 
temos. Roubam galinhas e dinheiro", contou.  
 
A anciã explicou que a sua casa já foi assaltada duas 
vezes, levaram dinheiro, banheiras e até roupas. 
Recorreu a polícia, mas até hoje nem os bandidos 
foram presos, nem lhe devolveram a suas coisas. 
"Como essa sanzala é muito fechada os agentes da 
polícia não conseguem entrar aqui", frisou. É o que 
se pode chamar de uma terra sem lei.  
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Aos 60 anos Maria Domingos tem preocupações a 
dobrar porque sente que no bairro as velhas serem 
desprezadas e tidas como feiticeiras. "Aqui não há 
respeito, nós as velhas somos desprezadas, as nossas 
filhas as vezes passam por nós e nem nos saúdam e 
quando criticamos ainda querem nos chamar de 
feiticeiras", reclamou.  
 
Segundo apurámos, alguns bandidos da cidade fogem 
para aquele bairro quando perseguidos pela polícia. 
"Os membros do grupo denominado Babilónia 
Squad ficaram escondidos aqui durante muito tempo 
e como eles há vários outros que vêem sempre que 
são procurados pela polícia, explicou um rapaz que 
preferiu falar sob anonimato.  
 
O maior problema apontado pelos moradores do 
bairro o facto de não existir escolas nem hospitais na 
sanzala. Chana Monso, de 15 anos, lamenta que para 
poder estudar é obrigada a se deslocar até a Vila de 
Cacuaco. "Nem sempre a mãe tem dinheiro de táxi 
para me dar, sou obrigada a ir a pé, quando regresso 
para casa o corpo fica cansado e nem me dá mais 
vontade de voltar à escola, por vezes nem consigo 
assimilar. Será que o Governo não pode colocar pelo 
menos uma escola aqui?" interrogou.  
 
No final, Chana lamentou o facto de não terem 
nenhum espaço de recreação, onde os jovens e 
adolescente podiam se distrair um pouco. "Fomos 
totalmente esquecidos, não temos nada, nem teatro, 
discoteca, jardins, nada, não há nada!", lamentou.  
 
 
09.8.9 Automobilistas com 
poucas estradas alternativas  
Novo jornal 05 De Junho de 2009 

DEVIAM SER OBRAS prioritárias para as 
administrações, mas por enquanto nem os cinco 
milhões de dólares do fundo criado pelo Governo 
para ser atribuído às administrações municipais para 
intervenções locais têm servido para melhorá-las.  
 
As estradas terciárias, secundárias ou alternativas 
estão na sua maioria danificadas o que tem obrigado, 
norma1mente,osautomobilistas a circularem nas 
estradas principais com receio de estragar o 
automóvel. É o caso de Noé Dias, residente no 
bairro do Prenda.  
 
"Se as estradas do Prenda estivessem em condições 
de passar perfeitamente por elas, usava-as, mas como 
não estão prefiro apanhar sempre a estrada principal 
da Samba para não sacrificar o meu carro", disse o 
automobilista, que adiantou ser urgente a melhoria 
destas vias para evitar os engarrafamentos.  
 
Mas para alguns taxistas como é o caso de Wiwa, que 
funciona na via da Samba, as estradas mesmo em 
mau estado ainda servem para "mbaiar", linguagem 

usada pelos candongueiros quando fogem de 
obstáculos ou do tráfego nas estradas. "Não temos 
alternativas. "Quando quero um dinheiro extra 
utilizo essas rotas. Os clientes também preferem 
chegar mais rápido", explicou.  
 
Essas rodovias são vistas como uma solução para a 
redução dos engarrafamentos como mostrou um 
estudo da KPMG, publicado na edição n° 70, 22 de 
Maio, do NJ. A análise diz que as intervenções nas 
estradas devem ser feitas em duas dimensões: a nível 
local pelo Governo Provincial de Luanda e nacional 
pelo Ministério das Obras Públicas.  
 
Já o cronista do NJ António Rodrigues Paulo, na 
edição n° 71, 29 de Maio, escreveu que as obras no 
país andam a duas velocidades: a velocidade das 
obras de dimensão nacional, que têm sido feitas de 
forma mais célere, e a velocidades das obras locais, 
lentas e sem previsão de término. 
  
O cronista António Paulo exemplifica a lentidão com 
as obras que estão a decorrer na Rua da Sassasa, 
Kassenda, onde vive, um troço de trezentos metros 
que, segundo adianta, tem demorado muito tempo 
para ser reabilitado. "Por que razão a reconstrução 
local é mais lenta?" questiona o articulista. 
  
Segundo ele, "as nossas administrações locais estão a 
contrariar as teoria escolares de resolução, no reforço 
institucional dos serviços que estão mais próximos 
das populações" e acrescenta: "É curioso, parece que 
as coisas pioraram desde que os municípios 
começaram a gerir cinco milliões de dólares, cada" 
Administrações Municipais esperam Verbas de 2009.  
 
No ano passado cada Administração Municipal 
recebeu cinco milliões de dólares no âmbito do 
Fundo de  
Apoio à Gestão Municipal, aprovado em Fevereiro 
de 2008 pelo Governo. Agora, elas aguardam que se 
termine a indefinição e sejam atribuídas novas 
verbas. 
  
Segundo apurou o Novo Jornal, nesta altura algumas 
máquinas atribuídas às administrações pelo Governo 
Provincial de Luanda estão avariadas por falta de 
peças para substituir as antigas. 
  
Dos municípios da capital, o Rangel está entre o mais 
precários. Estradas que poderiam ser alternativas 
estão intransitáveis e obras demoram a terminar. A 
Rua da Vaidade e a do Alentejo são exemplos do 
mau estado das vias com águas paradas e grandes 
volumes de lixo em exposição. 
 
No Sambizanga, este semanário soube que para além 
do mau estado dos meios está quase tudo à espera do 
projecto de requalificação do município. Já na 
Maianga, a zona dos lotes do Prenda, a Rua da 8a 
esquadra e muitas outras, por onde a nossa 
reportagem passou, que podiam desafogar o tráfego 
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da estrada da Samba, estão em mau estado.  
 
 
Em Viana muitas das vias, secundárias e terciárias, 
remontam ao tempo colonial e há muito tempo que 
não beneficiam de obras. O péssimo estado em que 
se encontram e a falta de uma rede de esgotos limita 
a intervenção da administração, segundo disse ao NJ 
uma fonte da instituição. EDJAÍL DOS SANTOS  

 
09.8.10 Saneamento Continua 
problemático 
Semanário Factual De 29 de Maio a 05 de Junho de 2009 

O saneamento básico continua a ser um problema 
para os moradores da periferia de Luanda, devido ao 
fluxo de lixos e água parada nas ruas que se tornam 
uma fonte iminente de doenças, situação que tende a 
agravar-se devido às obras que estão a ser levadas a 
cabo por algumas empreiteiras Devido a escavações 
efectuadas em algumas vias da periferia, as 
operadoras de recolha do lixo encontram 
dificuldades para desempenhar as suas funções, o 
que causa um amontoado de resíduos não perecíveis. 
Esta situação tem preocupado tanto os moradores 
como as operadoras que recolhem o lixo.  
 
Numa ronda efectuada pelo Factual a alguns mu-
nicípios periféricos da cidade de Luanda, como 
Cazenga, Sambizanga e Rangel, foram notáveis as 
condições precárias que vivem os moradores destas 
circunscrições no que toca ao saneamento básico.  
 
Pela interrupção das obras na comuna da Terra 
Nova, no município do Rangel, o sistema de esgotos 
das águas residuais e fluviométricas ficou totalmente 
entupido, facto que origina a inundação de algumas 
vias.  
 
Ainda no município do Rangel a situação é preocu-
pante na rua onde se encontra localizado o centro 
recreativo Kilamba. A rua encontra-se completamen-
te inundada pela água oriunda das fossas rebentadas 
de vários edifícios. A água, já esverdeada, causa mau 
cheiro bem como se torna numa fome iminente de 
doenças.  
 
A moradora Dona Marta Silveira falou ao Factual 
que a situação nesta rua já dura há algum tempo. Em 
muitos destes edifícios as fossas estão cheias mas os 
moradores não se preocupam em procurar meios 
para as desentupirem, eles fingem que nada acontece 
e por fim dizem que a culpa é do Governo".  
 
No município do Cazenga, a grande dor de cabeça 
tem a ver com o fluxo de lixo e água em várias ruas. 
João Domingos, morador da comuna do Tala-hady 
falou que a situação piorou quando as empresas 
construtoras começaram a trabalhar, pois várias vias 
tiveram que ser fechadas o que provocou o acumulo 
de lixo e de água.  

Esta quadro também é vivido pelos pacientes que 
ocorrem ao Centro Médico do Asa Branca, onde foi 
possível constatar lixo e água parada a três metros da 
unidade hospitalar. 
  
A paciente Esperança Chituka afirmou que "é muito 
preocupante o que se está a passar. Nós viemos de 
casa com uma enfermidade e corremos o risco de 
sair do Centro pior do que entramos. O acumulo de 
lixo e de água em frente ao Centro causa mau cheiro 
e cria muitos mosquitos, visto que a unidade sanitária 
não tem quase condições nenhumas, pelo que somos 
obrigadas a conviver com o lixo e mosquitos", 
desabafou a paciente.  
 
Por sua vez, a jovem Sandra Medina considerou que 
os causadores do precário saneamento em alguns 
pontos de Luanda têm muito a ver com as 
empreiteiras que não terminam as obras e não criam 
um sistema para colmatar as consequências que 
podem surgir ao longo das vias. A jovem fez menção 
ainda ao comportamento de alguns moradores que 
não se preocupam com o meio onde vivem. 
 
O munícipe Bernardo Samuel opinou que “O 
saneamento básico é a forma ideal para se evitar 
enumerar doenças em qualquer sociedade, mais a 
situação que se vive hoje em Luanda é muito 
preocupante, visto que a maioria das doenças que 
assolam a nossa cidade é provocada principalmente 
pela não extinção do lixo a céu aberto, bem como a 
não eliminação da água em muitas zonas da capital.  
 
09.8.11 EPAL e empreiteiras 
repartem culpas pela falta de 
água 
A Capital 6 de Junho de 2009 

A indignação perante a falta de água em suas casas é 
justificada com o lento funcionamento dos chafarizes 
distribuídos pelo município do Kilamba Kiaxi. E 
para piorar a situação, as pessoas postas, não se sabe 
por quem, a gerir os chafarizes, se deram ao luxo de 
pô-los a funcionar só quando lhes apetecer.  
 
Os populares queixam-se que os funcionários dos 
chafarizes se dão ao desfrute de intercalar os dias de 
trabalho por semana, simplesmente porque acham 
ser cansativo trabalhar a tempo inteiro. No horário 
imposto pelos supostos trabalhadores dos chafarizes, 
o fornecimento de água à população só é feito em 
três dias, os restantes são consagrados ao repouso 
dos mesmos.  
 
Nesses dias em que os «poderosos» homens do 
chafariz descansam, os utentes são forçados a 
recorrerem a outros meios para obtenção de água. 
«Temos que sofrer pelo capricho deles. Mesmo com 
os fontenários temos que percorrer muitos quiló-
metros a procura de água», desabafou uma moradora.  
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Mas, antes mesmo da construção dos chafarizes, 
muitas casas do bairro Palanca tinham água corrente. 
Entretanto, começaram a registar-se cortes perma-
nentes, mediante o envelhecimento da tubagem de 
distribuição de água. «Já não sabemos o que é ter 
água a jorrar nas nossas torneiras, faz tempo. «As 
torneiras estão secas», lamentou Gelson, outro 
morador do Palanca.  
 
O que os moradores não entendem é que, sendo os 
chafarizes bens públicos e, como tal, sob tutela do 
Governo, porque é que são os simples operadores 
dos mesmos a ditarem as regras e não a Adminis-
tração municipal.  
 
«Desde quando é que dois homens põem em causa a 
vida de milhares de pessoas só por estar cansado, 
quando há por aí tanta gente à procura de empre-
go?», interrogou-se, agastado, um ancião.  
 
Apesar de a Empresa Provincial de Águas de 
Luanda, EPAL, descartar responsabilidades no caso, 
como nos adiantou o seu porta-voz, Dilson Cunha, 
que por sua vez culpa os empreiteiros das obras em 
curso, facto é que o sofrimento da população não se 
compadece com desculpas permanentes.  
 
Se, na verdade, o que se passa no Palanca tiver a ver 
com as obras em curso ao longo, sobretudo, da 
Deolinda Rodrigues, então as responsabilidades" 
transcendem à EPAL e recaem ao próprio Governo 
central e, por tabela, ao Governo da Província de 
Luanda, que não fazem os empreiteiros honrar os 
prazos para conclusão das obras.  
 
Se as obras em curso nesta zona continuarem 
encalhadas como estão há mais de dois anos, é o 
mesmo período que vai durar o sofrimento da 
população ali residente, sem que as autoridades 
competentes tomem as devidas medidas.  
 
09.8.12 Falta de água, realidade 
crónica em Luanda  
A Capital 6 de Junho de 2009 

O Presidente do Conselho de Administração (PC A) 
da EPAL, António Belsa da Costa, anunciou estar 
em curso a construção de cinco novos centros de 
distribuição de água, para mitigar a carência deste 
bem em muitas zonas de Luanda.  
 
Uma das áreas a beneficiar-se dos centros de 
distribuição de água em vista, segundo o PCA da 
EPAL, será, de entre várias, a do Lar do Patriota, 
onde a rede da EPAL ainda não chegou.  
 
De acordo com a fonte, o centro de distribuição dos 
Mulenvos de Cima cobre as novas urbanizações que 
foram surgindo ao longo dos anos, enquanto o 
centro de distribuição do Projecto Morar, calculado 
para um número determinado de residências, vê-se 

agora insuficiente ante o aumento do número do 
consumo.  
 
Mesmo assim, António Belsa da Costa considera que 
a distribuição de água na província de Luanda 
começa já ganhar novos contornos e tornou-se mais 
regular com a contemplação de novas áreas e dos 
centros de distribuição que funcionam 24 horas ao 
dia.  
 
Referindo-se a qualidade da água, o PCA da EPAL 
frisou que, actualmente, ele é inquestionável, excepto 
nas áreas em que existem troços obsoletos devido a 
presença de pântanos, sobretudo por detrás dos 
prédios.  
 
O responsável referiu ainda que as ligações 
clandestinas e as acções de vandalismo são as causas 
da falta de água em municípios como o Cazenga, 
acrescentando que em Viana, a escassez deste bem é 
resultante da grande movimentação de pessoas e 
existência de novos bairros, alguns em condição 
ilegal.  
 
Estatísticas da EPAL apontam que dos 222 bairros 
que Luanda tem 89 possuem redes de distribuição.  
Quanto aos fontanários, o Cazenga, município mais 
populoso de Luanda, tem 154 de entre os quais, 120 
operacionais. A Ingombota tem 32 fontanários, 28 
destes estão operacionais e quatro inoperantes. 
Viana, com 114 fontanários tem apenas 96 em 
funcionamento, enquanto Cacuaco com 281 
fontanários, tem 224 operacionais.  
 
Espera-se, no entanto, que, com a entrada em acção 
dos novos centros de distribuição, os chafarizes 
degradados beneficiem e comecem a jorrar água, não 
obstante o facto de o PCA da EPAL não ter 
avançado prazos para a efectivação dos projectos.  

 
09.8.13 Governo e União Europeia 
levam água às zonas de pasto  
Jornal de Angola 6 de Junho de 2009 

Um montante de 330 milhões de kwanzas está a ser 
aplicado na criação de condições para garantir 
melhor acesso à água nas zonas de pasto para as 
comunidades de pastoris das províncias da Huíla, 
Namibe e Cunene, com o projecto "Transumância", 
do Governo angolano, em parceria com a Comissão 
Europeia, entidade financiadora.  
 
A informação foi divulgada, no Lubango, em 
comunicado de imprensa, pela coordenação do pro-
jecto, a propósito de um seminário de capacitação 
que decorre no município da Chibia.  
 
O seminário, que hoje termina, é dirigido a 20 líderes 
das comunidades de pastores e técnicos veterinários 
seleccionados nas brigadas de água nos municípios 
dos Gambos, Chibia, Cahama e Bibala.  
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Segundo a nota, o seminário tem como componentes 
específicas a elaboração de um sistema de gestão para 
o uso sustentável das pastagens, acesso aos pastos 
nos corredores de transumância, instalação de 
infraestruturas e formação de grupos comunitários 
de água e saneamento.  
 
A coordenação do projecto sublinha que o seminário 
é uma oportunidade para "conduzir uma reflexão 
sobre metodologias específicas, na base da 
experiência dos formadores e participantes". Outra 
vertente do projecto tem a ver com a "melhoria das 
capacidades dos técnicos dos serviços veterinários e 
membros das administrações municipais para 
elaborar diagnósticos nas comunidades e contribuir 
para elevar as capacidades dos criadores de gado". O 
comunicado salienta que o projecto concebido pelo 
Governo angolano, em parceria com a Comissão 
Europeia, tem como objectivo minimizar os efeitos 
da seca nas áreas de pasto.  
 
09.8.14 Electricidade volta a 
iluminar Calumbo 
Jornal de Angola 9 De Junho 

Sinais de alegria cobrem o rosto dos cidadãos 
residentes em Calumbo. A razão é muito simples: 
depois de 34 anos às escuras, a energia volta a 
iluminar as ruas e residências da aldeia.  
 
O Governo instalou um gerador de 250 Kva, cujo 
funcionamento é racionalizado das 08 às 21 horas, 
devido a carência de combustíveis e ao fraco poder 
financeiro dos próprios consumidores. Carlos Victor 
Luís "Makutu", sob a da aldeia, fez saber que o 
fornecimento de energia depende de uma 
contribuição financeira dos consumidores locais.  
 
"Embora não esteja ainda definida uma taxa de 
pagamento mensal, até agora, cada um dos 
consumidores contribui de acordo com as suas 
possibilidades. É com esses valores que nós 
cuidamos da manutenção do gerador, para além de o 
abastecermos", disse.  
 
Quanto ao fornecimento de água, foram construídos 
seis chafarizes na localidade.  
Calumbo tem uma população estimada em 3.316 
habitantes espalhados pelas quatro subdivisões que 
compõem a localidade, nomeadamente Sassa, 
Quissamba, Zunga e Cabari. No único posto médico 
em funcionamento, apenas um enfermeiro lá se en-
contra a trabalhar.  
 
O soba de Calumbo, Carlos Victor Luís "Makutu", 
disse que são necessários mais três enfermeiros, e 
pelo menos um médico, para que a assistência 
médica na localidade seja melhorada.  
 
Em Calumbo existe um outro posto médico, 

construí do na época colonial, que, nesta altura, 
apresenta níveis de degradação bastante avançados. 
A infra-estrutura, em estado de abandono, serviu os 
habitantes durante várias décadas. O soba Makutu 
apela ao governo no sentido de investir fortemente 
na reabilitação do mesmo, para que os problemas de 
saúde em Calumbo melhorem consideravelmente.  
 
Carvalho Monteiro Finda, o único enfermeiro em 
serviço, disse que em Calumbo faltam medica-
mentos, ambulâncias e um laboratório de análises 
clínicas, para além de mais técnicos de saúde e, pelo 
menos, um médico.  
"Por falta de ambulância, muitas vezes os doentes 
em estado grave, quando os familiares não dispõem 
de meios financeiros para alugar uma viatura, são 
levados em tipóias ou cadeiras de fitas até ao hospital 
provincial, distante cerca de 15 km da sede de 
Calumbo", referiu o enfermeiro Finda.  
 
Segundo a fonte, no posto médico, a população 
beneficia dos serviços de consultas pré-natal, 
puericultura e de medicina geral. Carvalho Finda 
informou que as análises são feitas de forma 
sintomatológica, pelo facto de não haver um 
laboratório de análises clínicas. O paludismo, a 
diarreia e as tosses são as doenças mais frequentes.  
 
O enfermeiro reconheceu que a população local já 
perdeu o hábito de levar as crianças ao tratamento 
tradicional. "Há uma frequência considerável de 
mulheres no posto de saúde, demonstrando isso uma 
grande preocupação pela saúde dos seus filhos", 
frisou.  
 
Apesar dos medicamentos serem distribuídos 
gratuitamente à população enferma, Carvalho Finda 
fez saber que os mesmos chegam a conta gotas" ao 
posto de saúde.  
 
Trinta e quatro professores, distribuídos em quatro 
escolas do primeiro ciclo, asseguram o ensino na 
localidade. Mas o soba Carlos Victor Luís "Makutu" 
fez saber que o número de professores ainda não é o 
desejado. A aldeia necessita de mais seis professores 
para que haja uma cobertura total.  
 
Os habitantes de Calumbo vivem essencialmente da 
agricultura. A aldeia já foi considerada uma das 
maiores produtoras de banana na região. A 
localidade tomou-se famosa, tendo em conta que, 
anos atrás, a banana produzidas povoações o foram 
exposta numa das edições da Feira de Produção 
Nacional, que decorreu na Filda. A província do Uíje, 
na altura, conquistou um "Leão de Ouro".  
 
A primeira cooperativa agrícola da província do Uíje 
foi criada em Calumbo, localidade onde foi instalada, 
ainda no período colonial, uma grande fábrica de 
descasque de café. De Calumbo saíam grandes 
toneladas de café, que iam para exportação.  
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Para além do café e da banana, os agricultores de 
Calumbo apostam no cultivo da mandioca, jinguba, 
feijão, milho, entre outros produtos. Presentemente 
os camponeses necessitam de meios de trabalho 
como enxadas, catanas, limas e carros de mão. O 
soba Makutu disse que a população precisa de 
moagens para moer o bombo e o milho.  
Para além da agricultura e da pecuária, não se faz 
mais nada em Calumbo. Não existem locais de lazer 
na localidade. Nos finais de semana a aldeia fica 
completamente deserta. A maioria dos jovens 
desloca-se à cidade do Uíje à procura de diversão.  
 
A reportagem do Jornal de Angola apurou, no local, 
que há um elevado índice de gravidezes precoces. As 
meninas engravidam geralmente a partir dos 13 anos 
de idade. De forma irónica, alguns jovens da aldeia 
disseram que o mal avo (bebida extraída do bordão 
ou da palmeira), o futebol e o namoro, são as únicas 
formas de diversão que realizam nos tempos livres.  
 
09.8.15 Chafarizes danificados 
por populares  
Jornal de Angola 10 de Junho de 2009 

O chefe de repartição da área técnica do município 
do Sambizanga acusou, na terça-feira, "alguns 
indivíduos de danificarem torneiras dos chafarizes 
públicos, apelando aos munícipes que cuidem dos 
bens públicos.  
 
Dos 66 chafarizes construídos nas comunas do 
Sambizanga e Ngola Kiluanji, disse Agostinho Silva, 
16 "foram danificadas pelos próprios moradores".  
 
No âmbito do projecto do governo provincial "Agua 
para todos", prevê-se, para breve, a extensão da rede 
pública de distribuição a todos os bairros.  
 
As construções desordenadas nas comunas do 
Sambizanga, frisou Agostinho Silva, têm dificultado 
o trabalho dos técnicos que procuram encontrar vias 
de escoamento das águas residuais, junto dos 
chafarizes.  
 
A população da comuna do N gola Kiluanji consome 
água potável dos chafarizes e reservatórios plásticos 
abastecidos diariamente por camiões cisternas. Das 
três comunas do município, apenas a do Ngola 
Kiluanji está sem rede de canalização de água.  
 
09.8.16 Os chafarizes danificados 
no Sambizanga  

Jornal de Angola 10 de Junho de 2009 

A notícia, que publicamos na página ao lado, sobre 
os chafarizes danificados, no município do 
Sambizanga, trouxe-me à memória o caso passado, às 
portas de Luanda, que me foi relatado por, amigo de 
confiança. 
  

Ainda antes da implantação do projecto "Agua para 
todos", o Governo instalou um chafariz na localidade 
para gáudio natural da população. Mas, a alegria foi 
sol de pouca dura. Comerciante desonesto imitando 
confrades da época colonial, encarregou-se de o 
danificar depois de ter feito a ligação do fontanário 
para a tasca.  
 
A água passou a ser um dos seus negócios mais 
chorudos. Vendia o que não comprava. Lucro a 100 
por cento, sem investimento algum. Os anos passa-
ram-se, a conta bancária do biltre aumentava. Há 
relativamente pouco tempo, as autoridades 
acabaram-lhe com a mama, devolveram a água à 
população. O patife não aguentou, a raiva mexeu-lhe 
com o coração e ai, ai, caiu de cama. Não sei se 
morreu, se já se levantou. De uma coisa estou certo: 
não vende água. De certeza absoluta.  
 
09.8.17 Abastecimento de água a 
Luanda com novos centros de 
distribuição  
Jornal de Angola 11 de Junho de 2009 

A província de Luanda vai dispor, a partir do início 
do próximo ano, de cinco novos centros de 
distribuição de água, revelou, ontem, o chefe do 
Departamento de Comunicação e Imagem da Em-
presa Pública de Aguas da capital (EPAL), Dilson 
Cunha.  
 
Dilson Cunha disse que os centros, cujas obras 
terminam no final deste ano, estão a ser construídos 
no Camama, Benfica 2, Pólo Industrial de Viana, 
Projecto Morar e Mulenvos.  
 
"Acreditamos que no primeiro trimestre de 2010 os 
centros entram em funcionamento", disse.  
 
Enquanto decorrem as obras de construção dos 
centros, a EPAL está a estender as redes secundárias 
e terciárias para fazer chegar a água às casas dos 
moradores das cinco zonas.  
 
Dilson Cunha disse que as más condições de 
saneamento em determinados bairros pode impossi-
bilitar a instalação das redes de distribuição de água 
em algumas casas. Nessas zonas a EPAL vai colocar 
fontanários  
O responsável do Departamento de Comunicação e 
Imagem da EPAL garante que, depois da entrada em 
funcionamento dos cinco centros de distribuição, 
toda a população dos bairros próximos terá acesso à 
água potável em casa ou a partir de fontanários.  
 
Além destas acções, a empresa está a reforçar o 
abastecimento de água a algumas zonas do Cazenga e 
a estender a rede para abastecer casas que até ao 
momento não têm água. O início deste trabalho de-
pende da conclusão de um senso que vai identificar 
as residências sem água.  
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Dilson Cunha disse, ainda, que a EP AL prossegue 
com o trabalho de substituição das redes em estado 
obsoleto: "Começamos por fazer a substituição das 
adutoras, que são as condutas maiores, que transpor-
tam água das estações para os centros de 
distribuição".  

 

09.8.18 Melhor distribuição de 
energia eléctrica 
Jornal de Angola 12 De Junho 

A substituição da rede de distribuição de energia 
eléctrica é a principal preocupação do governo do 
Bié, disse a directora provincial da Energia e Aguas, 
Anabela Caiovo.  
 
A iluminação pública, através da rede de distribuição 
de energia eléctrica, é escassa, por isso, para suprir 
essa falha, referiu, o governo pôs em funcionamento 
mais grupos geradores.  
 
Anabela Caiovo lembrou, que os programas 
concebidos pelo Governo, para as sedes capitais e 
provinciais são, da responsabilidade do Ministério da 
Energia.  
 
A directora provincial da Energia e Aguas recordou, 
também, que se estão a instalar postos de luz nas 
principais artérias.  

 
09.8.19 Água potável chega aos 
bairros 
Jornal de Angola 12 De Junho  

Os bairros Comarca e 28 de Agosto, em Ndalatando, 
têm, desde o final da semana, cada um deles, três 
chafarizes, com capacidade de 50 mil litros cúbicos.  
 
Estes fontanários chafarizes com a capacidade de 50 
mil litros cúbicos. Estes fontanários fazem parte do 
programa do Governo "Agua para Todos", cuja 
primeira fase fica concluída quando os bairros Ca-
mundai e Sassa passarem a dispor, também, de 
fontanários.  
 
Numa segunda fase vão ser contemplados os bairros 
Kilamba Kiaxi, Catome e Carianga.  
 
 
O governador da província disse, na inauguração dos 
chafarizes, que o Governo está consciente das difi-
culdades da população, em termos de abastecimento 
de água e energia eléctrica: "Dada a situação, estão a 
desenvolver-se esforços, para que as necessidades 
básicas deixem de ser preocupação".  
 
"O mais importante é que foram instalados 
chafarizes em bairros, onde nunca existiu água 
canalizada e há já um projecto para fornecimento de 
energia eléctrica", acrescentou Henrique André 

Júnior.   
  
O soba do bairro Comarca, José António Francisco, 
garantiu que a população sente os efeitos da paz, 
frisando que os moradores padecem de várias 
doenças, como diarreia aguda devido o consumo de 
águas retiradas das cacimbas. "Agora, tenho a certeza 
de que esse problema vai diminuir", disse.  
 
09.8.20 Periferia de Viana sem 
água potável e energia eléctrica 
da EDEL 
Semanário Angolense 5 a 12 de Junho de 2009 

Os habitantes são obrigados a deslocarem-se para 
outros bairros, de modo a adquirirem o precioso lí-
quido, pagando 50 a 100 kwanzas por cada bidão de 
20 litros ou comprando uma cisterna de cinco mil 
litros por 12 mil kwanzas.  
A moradora Zita Maqueleca afirmou que "não temos 
água desde que este bairro começou a nascer, a nossa 
vida foi sempre adquirir água pelas cisternas".  
 
O jovem José Amara pediu que a EPAL se fizesse 
presente e canalizasse água potável ao seu bairro.  
"O sofrimento é demais para as mulheres e crianças 
que, com bidões, baldes e bacias, saem à procura do 
precioso líquido, percorrendo grandes distâncias para 
obtê-lo a um preço barato todo o dia".  
 
No que toca à energia eléctrica, é de salientar que os 
moradores da periferia de Viana vivem reclamando 
que adquirem energia dos PT's privados, acres-
centando que "os donos dos PTs não deixam a 
EDEL aproximar-se para poder instalar energia fixa, 
porque assim perdem a clientela".  
 
Este facto preocupa os moradores que desejam 
circular à noite, temendo assaltos e outros tipos de 
violência.  
Zita Maqueleca fez saber ao Factual que "esta energia 
dos P1" s não nos serve de nada, tanto mais que eles 
privam os trabalhadores da EDEL e somos 
obrigados a usar geradores porque não suportamos o 
vai e vem da energia" ..  
"Mas mo assim estamos expostos aos perigos por 
causa da iluminação que não é muito frequente, e 
nem sempre temos dinheiro para comprar 
combustível", insistiu a moradora.  
 
Para ela, "a delinquência esta em todo lado, mas aqui 
esta demasiado, porque ela vive e acorda connosco 
devido ao vai e vem da energia eléctrica".  

 
09.8.21 Mais desgraça para o 
Bengo 
Folha 8 13 de Junho de 2009 

Os residentes da província do Bengo, mais concreta-
mente de Caxito, Catete e Bom Jesus, poderão ver 
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acrescidos os seus problemas nos próximos tempos, 
em virtude de a responsabilidade do fornecimento de 
energia eléctrica ter sido atribuída à Empresa de 
Distribuição de Energia de Luanda (EDEL), uma das 
menos produtivas do País.  
 
A empresa (EDEL) da qual João Baptista Borges é 
presidente do Conselho de Administração (PCA) está 
praticamente falida, por esta razão tem sérias 
dificuldades de abastecer energia eléctrica à província 
de Luanda, deixando enfurecido o contribuinte, 
obrigado a pagar a quota mensal, apesar do consumo 
irregular.  
 
No stock daquela organização gerida pelo actual 
vice-ministro da Energia, registam-se a falta de 
materiais considerados importantes e simples 
fusíveis. Para suprir a necessidade, como afirmam 
alguns funcionários, acorre à Luata, empresa que 
comercializa produtos eléctricos, às vezes através de 
crédito.  
 
Face ao desmoronamento gradual da EDEL, o 
Estado terá injectado 200 milhões de dólares para a 
sua manutenção, beneficiou de um investimento 
chinês, no âmbito da parceria sino-angolana; mas a 
organização administrada por João Baptista Borges, 
vice-ministro da Energia, continua em "queda".  
 
Os responsáveis máximos (constituintes do 
Conselho de Administração) da empresa responsável 
pela distribuição de energia eléctrica à província de 
Luanda, segundo denúncia de funcionários daquela 
unidade empresarial, preocupam-se mais com a 
compra de carros de luxos e casas nos projectos 
habitacionais.  
 
Fala-se mesmo numa possível falência da EDEL, 
caso não seja revista ou reformulada a filosofia de 
gestão empreendia pelo Vice-ministro da Energia, 
João Baptista Borges, também presidente do 
Conselho de Administração da respectiva empresa. 
Apesar da ambivalência daquele responsável, a 
electricidade falta muito.  
Tendo em conta a actual situação, a unidade 
empresarial especializada na distribuição de energia 
eléctrica conseguirá, dificilmente, satisfazer as 
necessidades das três regiões da província do Bengo 
(Caxito, Bengo e Bom Jesus), embora 
demograficamente sejam pequenas, se comparadas 
com a capital de Angola.  
 
Apesar da dimensão demográfica, a empresa gerida 
por João Baptista Borges está incapacitada de prestar 
serviços às outras províncias de Angola, face à forma 
como tem desempenhado a sua actividade na capital 
do País, onde tem mostrado toda a sua fragilidade 
organizativa e funcional ao longo dos 33 anos de 
liberdade.  
 
Os populares residentes nas regiões de Caxito, Bom 
Jesus e Catete já vivem dificuldades, face à actual 

conjuntura socio-económica do País. Com a entrada 
em acção da EDEL, a situação tenderá a tomar 
proporções inquietantes, a julgar pelas razões acima 
referenciadas. Azar dos conterrâneos de Agostinho 
Neto.  
 
Uma vez instalada a empresa chefiada pelo vice-
ministro da Energia nas três localidades da mais nova 
província de Angola (Bengo), os residentes sofreram 
duros "golpes" e poderão descredibilizar o 
empreendido pelo Governo, no âmbito do programa 
de melhoria das condições de vida das populações.  
 
Com o abastecimento de energia eléctrica, a maioria 
dos populares vai comprar aparelhos electrodo-
mésticos, sobretudo arcas frigoríficas para conservar 
produtos perecíveis, em virtude de, actualmente, se 
optar pela aquisição de produtos perecíveis em 
grandes quantidades. Está é a fórmula doméstica 
encontrada, a fim de se economizar.  
Quem pôr em prática a fórmula doméstica de maior 
uso na capital do País terá prejuízos avultados, 
porque não se deve confiar no trabalho moribundo 
da Empresa de Distribuição de Energia de Luanda 
(EDEL).  
 
A propósito, como a EDEL conseguiu o direito de 
distribuir energia eléctrica à província do Bengo? 
Será por influência do vice-ministro da Energia, João 
Baptista Borges, presidente do Conselho de 
Administração da respectiva organização empresarial 
ou terá sido escolhida através de um concurso 
público?  
Seja como for, a opção pela EDEL é mais uma 
desgraça para a província do Bengo e os seus 
residentes.  

 
09.8.22 Operadora promete 
melhorias na recolha de lixo no 
Rangel 
Jornal de Angola 15 De Junho 

O director técnico da operadora de saneamento 
Triambiente, Luís Filipe, garantiu, recentemente, à 
Angop que a recolha de resíduos sólidos no 
município do Rangel, em Luanda, vai melhorar nas 
próximas duas semanas.  
 
O responsável deu essa garantia quando justificava as 
razões que levaram a sua empresa a reduzir o ritmo 
na recolha do lixo naquela circunscrição. 
Argumentou que as fortes chuvas que caíram na 
capital do país, os buracos nas vias e as obras em 
curso na municipalidade criaram graves 
constrangimentos à frota da operadora.  
 
Disse que o equipamento existente está a ser 
reparado e que vão investir em outros meios, de 
forma a melhorar a prestação no município.  
 
Acrescentou que outro problema grave que se tem 
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vivido na circunscrição está relacionado com os 
munícipes que não cumprem com os horários 
estabelecidos para depositarem o lixo nos locais 
indicados. Tal comportamento, disse, faz com que a 
operadora, em vez de recolher o lixo das 21hOO às 
05hOO, o faça 24hOO por dia, não sobrando às 
vezes tempo para a manutenção do meio.  
 
A Triambiente é a operada responsável pela limpeza 
e recolha d resíduos sólidos no município d Rangel, 
onde já exerce a actividade desde 2008.  

 
09.8.23 Espanha financia 
construção de sistema de 
captação de água  
Jornal de Angola 16 de Junho de 2009 

O Governo da Espanha vai disponibilizar cinco 
milhões de euros para a construção de uma central 
de captação, tratamento e distribuição de água no 
município de Camacupa, 82 quilómetros a Leste da 
cidade do Kuito, província do Bié.  
 
O administrador municipal de Camacupa, Afonso 
Jorge Assafe, disse que o projecto inclui a construção 
da rede de distribuição de água nas artérias da cidade 
e nos bairros periféricos, prevendo-se que venha a 
beneficiar mais de 70 mil pessoas.  
 
O administrador sublinhou que os técnicos 
efectuaram recentemente a avaliação do rio que vai 
fornecer a água, bem como a zona da central de 
captação.  
 
O administrador disse ainda que, no âmbito do 
programa de descentralização financeira, estão a ser 
construídos sistemas de captação, tratamento e 
distribuição de água em todas as comunas da 
localidade.  

 
09.8.24 Banco africano de 
Desenvolvimento investe nas 
infra-estruturas básicas  
Jornal de Angola 17 de Junho de 2009  

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) 
investe anualmente cerca de 1,5 mil milhões de 
dólares americanos em instituições e operações de 
integração regional no continente africano para infra-
estruturas básicas, afirmou o responsável do 
Departamento de Ligação e Parceria com as 
Comunidades Economias Regionais em África da 
instituição bancária, Lamine Manneh. 
 
Lamine Manneh assegurou que em cada dólar 
investido o BAD consegue, através de leasing, 
levantar três a quatro dólares suplementares. 
Adiantou que os 1,5 mil milhões de dólares 
americanos investidos pela sua instituição nas infra-
estruturas dos instrumentos de integração regional 

em África permitem mobilizar entre 4, 5 mil milhões 
a 6 mil milhões de dólares americanos suplementares, 
que vêm aumentar o que foi investido. 
 
Indicou que estes fundos continuam a ser 
insuficientes, já que as estimativas para as 
necessidades de África em investimento a nível das 
infra-estruturas, efectuadas pelo Consórcio Africano 
para as infra-estruturas, nos próximos 10 anos, 
atingem entre 40 e 80 mil milhões de dólares 
americanos destinados ao desenvolvimento das infra-
estruturas básicas no continente. 
 
O perito do BAD afirmou que estas enormes 
necessidades em investimentos foram agravadas pela 
actual crise financeira mundial, indicando que alguns 
parceiros financeiros que deviam investir em alguns 
projectos, retiraram-se devido à crise. 
 
O responsável do Departamento do BAD de Ligação 
e Parceria com as Comunidades Económicas 
Regionais em África afirmou à PANA, em Tripoli, à 
margem da 11ª Cimeira da Comunidade dos Estados 
Sahelo-Saharianos (CEN-SAD), que a sua instituição 
instaurou em Março passado um Fundo de Liquidez 
de Emergência de um capital de 1, 5 mil milhões de 
dólares americanos. 
 
Adiantou que o BAD adoptou ainda uma iniciativa 
de financiamento do comércio num valor de um 
bilião de dólares americanos para colmatar as 
desistências de algumas instituições financeiras dos 
projectos em execução em África. Citou igualmente 
neste quadro uma outra medida do BAD, tomada em 
princípios de Maio, durante a sua Assembleia Anual 
em Dakar em colaboração com os seus parceiros, ao 
mobilizar 15 mil milhões de dólares americanos para 
ajudar África a ultrapassar esta fase de crise 
financeira. 
 
Lamine Manneh indicou que, tendo em conta o 
custo exorbitante dos projectos de infra-estruturas 
básicas, o BAD criou um programa intitulado 
“Facilidade de Preparação de Projecto de Infra-
estrutura”, através do qual o Banco concede, em 
colaboração com os seus parceiros bilaterais e 
multilaterais, facilidades com a concessão sob forma 
de doações de recursos aos países para financiar a 
preparação dos projectos de infra-estruturas. 
 
 
09.8.25 Munícipes exigem maior 
empenho das operadoras de 
limpeza  
Semanário Factual 12 a 19 de Junho de 2009 

Moradores dos bairros Sambizanga, Kilamba Kiaxi e 
Cazenga, solicitaram quinta-feira, 11, em Luanda, 
maior dedicação das empresas de limpeza, por causa 
da existência de excesso de resíduos sólidos em 
várias ruas dessas circunscrições.  
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Os moradores consideraram mau o trabalho 
efectuado pelas operadoras de limpeza, confinadas 
nesses municípios onde existem grandes 
aglomerados de lixo que atingem dimensões 
alarmantes.  
 
 
09.8.26 Fornecimento de água 
melhora na Huíla 
Jornal de Angola 22 de Junho de 2009 

A água potável começou, pela primeira vez, a jorrar 
nas torneiras de dez fontanários construí dos nas 
zonas rurais da província da Huíla, com a 
materialização do programa "Agua para Todos".  
 
O consumo de água potável preserva a saúde, com 
realce para as crianças, como foi reconhecido pelas 
mulheres mumuílas, que se associaram à inauguração 
dos sistemas de captação e fornecimento de água.  
Em Kapunda Kavi longo, Camana, Bata Bata, 
Missão Católica do Tchivinguiro, Manquipa e 
Kahole, a satisfação das mulheres é expressa com 
canções e danças típicas.  
 
A mensagem das canções vincam a importância da 
água potável para beber, cozinhar os alimentos, tratar 
da higiene, produzir bebidas espirituosas e tratar da 
higiene.  
 
As mulheres das aldeias prometem conservar os 
fontanários.  
Água mais próxima  
Panos de samakaka, missangas de várias cores e 
outros adereços típicos compõem o traje de Maria -
Kaholi. Tem o cabelo preparado com óleo de 
mumpeke e algumas partes do corpo bronzeadas 
com ngundi, um dos produtos derivados do leite 
extraído da vaca. Este gosto secular pelos usos e 
costumes das mumuílas despertou a atenção da 
comitiva que se deslocou às localidades - que distam 
mais de 60 quilómetros da cidade do Lubango - para 
a inauguração dos fontanários.  
 
Maria Kaholi, residente na Camana, 91 quilómetros a 
Leste da cidade do Lubango, posou para os re-
pórteres do Jornal de Angola. Ela agradece ao 
Governo por levar a água aos moradores. Explica 
que a água, para beber estava muito distante e, 
quando não tinha tempo para acarretar, preferia usar 
a água do lago ou da chuva para beber.  
"Agora, estamos bem, porque ela já está próxima", 
diz Kaholi.  
 
Morte por consumo de água imprópria  
Em casa de Kaholi estava tudo bem, mas na casa de 
Catarina Tchilonga as consequências do consumo de 
água imprópria foram graves. Um adulto e uma 
criança morreram de diarreia aguda.  
 
Catarina conta que teve sempre a paciência de 

percorrer longas distâncias para acarretar a água para 
beber.  
"Para cozinhar podia ser a do lago, mas para beber 
tínhamos de ir buscar na nascente", diz.  
Kaholi e Tchilonga estão, agora, felizes com o 
programa "Água para Todos, que está a atingir as 
local idades mais afastadas dos centros urbanos.  
Prevenção de doenças. 
O director de Energia e Águas da Huíla, Abel Costa, 
afirma que mais de 40 mil pessoas residentes nas 
zonas rurais da província da Huíla já, estão a 
beneficiar do programa "Água para Todos", em 
curso desde há dois anos. Em algumas localidades, 
também foram construí das escolas do primeiro ciclo 
e balneários públicos.  
 
Abel Costa informou que os quartos de banho 
públicos fazem parte do projecto "Huíla sem 
Defecação ao Ar Livre", lançado pelo governo da 
província com o propósito de eliminar os focos de 
dejectos nos bairros e prevenir doenças.  
 
O projecto está orçado em 307 milhões de Kwanzas. 
O programa "Agua para Todos" construiu 59 
sistemas médios de captação, transporte e 
distribuição de água e furos com bomba manual, 
lavandarias e vedação dos espaços.  
 
Os municípios com zonas recônditas que 
absorveram a maior quantidade de furos são o 
Lubango, com 26, Quipungo e Gambos, com 12 
cada um. São as localidades com mais população e 
mais escassez de água.  
O director de Energia e Águas da Huíla afirma que o 
programa está executado em 95 porcento e, para a 
sua conclusão, falta apenas a construção de quatro 
sistemas na Bata Bata, Kangolo e outras aldeias.  
 
Melhor qualidade de vida A qualidade de execução 
do programa" Agua para Todos", com alguns 
fontanários a possuírem dois sistemas alternativos de 
energia eléctrica, levou o Secretário de Estado das 
Águas, Luís Filipe, a considerar positivas as acções na 
Huíla. Luís Filipe disse à multidão que se concentrou 
junto dos fontanários inaugurados: "Estão criadas as 
condições para que as mamãs, os papás e as crianças, 
sobretudo do meio rural, melhorem a qualidade de 
vida". E sublinha: "O Presidente da República, José 
Eduardo dos Santos, orientou que nos empe-
nhássemos mais, para que toda a população do nosso 
país, não só das cidades, mas também do meio rural, 
pudesse ter acesso à água potável para garantir o 
bem-estar e mais saúde".  
 
Crianças nas escolas  
O governador da província da Huíla, Isaac dos 
Anjos, aconselhou a população a enviar as crianças à 
escola, e não estarem sujeitas, exclusivamente, ao 
pasto do gado e actividades domésticas.  
 
"As crianças devem ir à escola construída pelo 
Governo ou outros parceiros nas comunidades para 
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fazer com que aprendam e, amanhã, ajudem a família 
a desenvolver ou solucionar os problemas", disse o 
governador.  
Isaac Maria dos Anjos exortou a todos os 
beneficiários a conservarem os fontanários e 
estruturas de apoio, de modo a terem mais tempo de 
utilidade e possam servir mais pessoas. 
  
Os equipamentos para perfuração de poços e 
captação de água subterrânea foram entregues pela 
associações "Marco Di Martino" e "Showa Gaspar" 
ao Secretário de Estado das Aguas, Luís Filipe.  
 
Entre os meios adquiridos pela associação italiana e 
angolana está um veículo capaz de se movimentar 
para longas distâncias, equipado com perfuradora e 
microscópio com ultra-laser.  
 
O coordenador da Associação Marco Di Marzinho, 
Aldo Di Clemente, afirmou que a sua organização 
pretende dotar as equipas técnicas de meios 
modernos e apoiar o Governo angolano na solução 
das questões relativas ao fornecimento de água 
potável.  

 
09.8.27 Governo investe 300 
milhões de dólares para garantir 
água potável às populações  
Jornal de Angola 23 de Junho de 2009 

O governo prevê investir, este ano, cerca de 300 
milhões de dólares em projectos de abastecimento de 
água potável em zonas peri-urbanas e do meio rural, 
no quadro do programa "Água para Todos", 
anunciou o secretário de Estado das Águas.  
 
Luís Filipe da Silva, afirmou, que só no meio rural, o 
investimento está avaliado em 120 milhões de 
dólares.  
Falando à margem da cerimónia de encerramento, da 
exposição sobre a Expo Saragoça/2008, que se 
realizou, no domingo, no Centro de Convenções de 
Talatona, em Luanda, o secretário de Estado 
adiantou, que o Governo vai, também, prestar 
particular atenção a algumas capitais provinciais em 
situação crítica, em termos de abastecimento de água 
potável, como as cidades do Lubango, Ondjiva e 
Namibe... 
  
Luís Filipe Silva sublinhou, que Angola detém uma 
rede hidrográfica que comporta 47 bacias, um 
potencial hídrico considerável, que face à dimensão e 
à densidade populacional, o Governo procura gerir 
de forma integrada, numa perspectiva de longo 
prazo, sustentável e equilibrada.  
 
Uma das preocupações do sector que dirige, referiu, 
consiste em "garantir certo equilíbrio entre as 
disponibilidades e a distribuição da água potável à 
população, enquanto elemento fundamental à vida, 
um bem precioso e insubstituível".  

 
Gestão sustentável das águas  
O secretário de Estado das Águas disse, que Angola 
mantém boas relações de cooperação com países da 
SADC, com os quais partilha algumas bacias 
hidrográficas, tendo em vista uma "gestão 
sustentável, racional, justa e equilibrada dos recursos 
hídricos".  
 
Ao falar no encerramento da exposição, que retratou 
a Expo Saragoça/2008, em que Angola classificou-se 
em 4° lugar entre os mais de 110 países, que parti-
ciparam do evento, o secretário de Estado esclareceu, 
que, a "nível da SADC, o país está a trabalhar em 
diferentes comissões bilaterais ou multilaterais", para 
uma "boa gestão desse importante recurso comum".  
 
A nível do país, Luís Filipe da Silva disse, estarem em 
curso acções que visam, de igual modo, uma gestão 
racional dos recursos hídricos, que tiveraIl1 como 
ponto de partida a aprovação da Lei das Aguas (lei 
n06/02).  
 
No domínio do abastecimento de água, apesar dos 
projectos desenvolvidos pelo Governo, enfatizou, 
ainda, existir uma parte significativa da população 
que não tem acesso à água potável em quantidades 
aceitáveis, sobretudo nas áreas peri-urbanas e rurais.  
 
Para inverter a situação, referiu, o programa do 
Governo, para o período 2009/2012 impõe metas 
importantes, para os quais a Secretaria de Estado "vai 
trabalhar com base em projectos sustentáveis, 
concretos e realista".  
 
A exposição sobre a Expo Saragoça 2008, que 
decorreu desde o dia 16, no Centro de Convenções 
de Talatona, serviu para apresentar os produtos 
expostos em Espanha e fazer a retrospectiva do 
evento.  
 
A Expo Zaragoza, realizada de 16 de Junho a 17 de 
Setembro de 2008, decorreu sob o lema "Água e 
Desenvolvimento Sustentável":  
 
09.8.28 Sanitários nas 
comunidades rurais   
Jornal de Angola 25 de Junho de 2009 

Os primeiros sanitários públicos, construídos no 
âmbito do programa "Huíla, Província Sem 
Defecação ao Ar Livre", foram entregues às 
comunidades de Cangolo, Manquipa, Caman, e 
Kapunda Kavilongo, no município da Chibia.  
 
O programa é executado pelo sector de Águas e 
Saneamento da Huíla, com o apoio do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF), para 
desincentivar a prática da defecação ao ar livre.  
 
O secretário de Estado das Águas, Luís Filipe, 
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enalteceu a iniciativa do executivo huilano por 
"prevenir as doenças que preocupam as autoridades 
provinciais e afectam a vida das populações.  
 
O governador da província da Huíla, Isaac dos 
Anjos, afirmou que a construção das casas de banho 
públicas é uma medida para proteger a população de 
doenças.  
 
O lançamento dos sanitários públicos para as 
comunidades rurais foi realizado em simultâneo com 
a abertura de vários fontanários na Huíla, no quadro 
da dinamização do programa "Água para Todos", 
que abrange todos os municípios.  
 
09.8.29 Vida e Saúde Dois Valores 
opostos… 
Factual 19 a 26 de Junho 

Com uma população reduzida, a comuna; tende-se 
da estrada nacional nª.1 para dentro do latagal, onde 
pouco há a obter, a não ser o arvoredo e o capim 
abundante que a população recorre perante o alar do 
sol. Sem vida activa. Zenza do Itombe mantêm -se 
estática, com o silêncio quase aterrador e pouco 
atractivo para quem gosta de movimento e acção. 
Mas, aí, tal não è possível, dada a localização e ao 
passado que marcou a comuna que em Agosto de 
2001,nos estertores da derrocada da UNITA como 
movimento guerrilheiro, ex-efectivos seus e 
insurgiram contra a população da região de Zenza do 
Itombe, assinando os passageiros de um comboio 
que fazia o percurso com destino a comuna do 
Dondo, na província do Kwanza-Norte. 
 
Este crime chocou a opinião pública nacional e 
internacional, porque foi uma acção que deixou 
marcas profundas nas famílias que perderam os seus 
entes.  
 
Até hoje, a população do Zenza do Itombe "chora" 
por este hediondo crime que levou à morte de pelo 
menos 200 pessoas que viajavam no comboio.  
 
Porém, como a vida não pára, os moradores tentam 
refazer o presente, a muito custo, porque nada têm 
para oferecer e pouco a receber, pois para eles o 
desenvolvimento passa distante, embora seja no 
Zenza do Itombe onde se encontra a estação da nova 
linha-férrea que vai ligar Luanda ao Kwanza Norte e 
a Malange, numa extensão de mais de quatrocentos 
quilómetros, no âmbito da cooperação chinesa.  
 
E um projecto de vulto, reconheça-se, mas, embora 
servindo a população local, pouco impacto terá, a jul-
gar pela agricultura inexistente, pela falta de rios, e, 
consequentemente, de peixes, o que leva os morado-
res a dependerem, na totalidade, de Luanda ou do 
Dondo, para poderem sobreviver.  
 
O Factual esteve no Zenza do Itombe e falou com 

Domingos Kissanga, de 48 anos, administrador 
adjunto da comuna. Este, a pedido do jornalista, 
explicou que a designação da localidade é: Zenza 
(grilo) do Itombe (escuridão ou noite), Literalmente, 
portanto, significa gril2 na escuridão, na língua local 
Kimbundo. 
  
A expressão foi utilizada há muitos anos, aquando da 
nascença da comuna, Sem luz eléctrica, a noite era 
muito escura e só perdia o silêncio quando milhares 
de grilos na mata entoavam a sua música irritante. 
Dai que o primeiro morador, cujo nome Domingos 
Kissanga disse não saber, decidiu então "baptizar a 
região com o nome de Zenza do Itombe.  
 
O soba João António, de 54 anos, corroborou 
Domingos Kissanga esclarecendo que Zenza do 
Itombe é rico em recursos minerais e rochosos, 
como burgau, mármore, cobre, ferro e manganês, 
denunciando que estes materiais da natureza são 
explorados por chineses, portugueses, angolanos e 
brasileiros.  
 
Porém, acrescentou o soba João António, os mo-
radores desconhecem o destino destes minérios 
porque não vêem nem sentem os benefícios pela sua 
extracção.  
 
Com casas feitas de pau-a-pique e cobertas de zinco 
carcomido pelo tempo, Zenza do Itombe passa 
despercebido pelos que utilizam a via nacional n°1. 
Ponto de referência de camionistas que no passado 
aportavam aí para pernoitar, Zenza do Itombe ga-
nhou uma população heterogénea que se instalou da 
forma como pôde, construindo as suas casas sem 
ordem, no âmbito da política de povoamento levada 
a cabo pelo então regime colonial português. Sem 
recursos hídricos, a água para os moradores era 
trazida por um camião-cisterna a partir do Dondo 
por onde passa o rio Kwanza, o maior de Angola, 
uma vez por mês. Porém, o camião deixou de 
aparecer há muito tempo, pelo que a população, co-
mo alternativa, cavou buracos para arrecadar a água 
da chuva. Quando a chuva deixa de cair e os buracos 
secam, os moradores fazem cacimbas para encontrar 
água. Ela vem, mas é imprópria para o consumo. 
Mas, face à situação, a população retira essa água das 
cacimbas, mas ela é tão barrenta e suja que mesmo 
filtrada através de um pano branco se mantém da 
mesma maneira: Suja.  
 
"Usamos essa água para tudo, beber, fazer a comida, 
lavar e banhar. É a única saída", fez saber a moradora 
Isabel Freitas, de 20 anos, carregando um bidão de 
20 litros à cabeça na companhia de outras mulheres 
em igual circunstância.  
 
A consequência do consumo dessa água traduz-se 
em doenças como diarreias e barrigas inchadas por 
bichas.  
Mas, segundo os moradores, no Zenza do Itombe há 
um hospital que atende os pacientes à segunda-feira 
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com dois médicos de clínica geral saídos de Catete.  
 
"O nosso maior problema mesmo é a água, por isso 
pedimos ao governo que veja esta situação", apelou o 
administrador adjunto do Zenza do Itombe, 
Domingos Kissanga, que se manifestou esperançado 
pela vinda do comboio, em breve, para que a popula-
ção possa ter água potável trazida por essa via.  
 
Carne, peixe, legumes e outros alimentos vêm de 
Luanda, tendo em conta a condição do Zenza do 
Itombe, onde a população adquire os víveres numa 
pequena praça em género de barracas.  
 
Algumas cantinas estão também presentes na 
comuna e vão mitigando algumas carências em 
produtos. Aliás, de acordo com moradores, na 
comuna a agricultura é incipiente, devido à falta de 
água para irrigação, pelo que o cultivo de produtos se 
cinge a limão, maioritariamente, pois quiabos, banana 
e outros produtos da terra provêm de Luanda.  
 
Quanto ao ensino, Zenza do Itombe beneficia de 
escolas que leccionam da 1ª a 6a classes, sendo 
beneficiados os bairros 14, 9, Muxade e Baue, 
estando fora do sistema escolar os bairros Aldeia 
Nova, kitande e Beiral.  
 
Os professores são madres da Igreja católica local ou 
saídos dando aulas te, devido à por carência  
 
Mas, para Domingos Kassinga, (comboio chegue ao 
Zenza do Itombe, a população ficara pois terá 
motivos de alegria para poder circular e melhorar a 
sua estrutura social, para o bem da comunidade.  
 
09.8.30 Secretário de Estado 
exige eficiência às direcções das 
empresas de águas  
Jornal de Angola 28 de Junho de 2009 

O secretário de Estado para as Aguas, Luís Filipe da 
Silva, exortou, na sexta-feira, na cidade de Benguela, 
as direcções das empresas de águas e saneamento lo-
cais a "melhorarem o sistema de gestão dos recursos 
financeiros, materiais e humanos" Luís Filipe da 
Silva, que falava no encontro com as direcções das 
empresas de águas e saneamento do Lobito e de 
Benguela, defendeu a necessidade de se 
rentabilizarem os investimentos que o Governo tem 
vindo a fazer no sector.  
 
O secretário de Estado referiu que a rentabilização 
dos recursos já disponíveis permite encontrar receitas 
que garantam a auto sustentação das empresas e 
projectar novas acções que, além de resolverem os 
problemas das comunidades, criam estabilidade 
financeira.  
 
Luís Filipe da Silva disse, ainda, que o fornecimento 
de água potável às populações constitui uma das 

maiores prioridades do programa do Governo, sendo 
por isso necessárias novas estratégias.  
 
As duas empresas de águas, do Lobito e de Benguela, 
já beneficiam do projecto Aguas de Benguela que se 
encontra na segunda fase da implementação.  
 
Apesar disso, mantêm activados os antigos sistemas, 
facto que tem permitido a extensão das respectivas 
redes de distribuição aos novos bairros da preferia.  
 
Ainda no quadro da visita, o secretário de Estado 
manteve um encontro com os administradores 
municipais de Benguela testemunhado pelo 
governador da província, Armado da Cruz Neto.  
 
09.8.31 Programa Aguas de 
Benguela e Lobito já abastece 
áreas urbanas e periurbanas  
Jornal de Angola 29 de Junho de 2009 

O Secretário de Estado das Águas, Luis Filipe da 
Silva, efectuou, recentemente, uma avaliação do grau 
d~ implementação do Programa de Aguas de 
Benguela. Luís Filipe trabalhou na Estação de 
Tratamento de Agua da Catumbela e com as 
Comissões de Gestão das Empresas de Águas de 
Benguela e do Lobito, tendo sido informado sobre o 
grau de implementação do projecto de distribuição 
do precioso líquido às populações do Lobito, 
Benguela e Baía Farta.  
 
"Foram executadas as fases l e II, no quadro do 
sistema de distribuição de água para as cidades do 
litoral da província de Benguela, o que satisfaz o 
Governo, uma vez que grande parte das áreas urba-
nas e periurbana já consome água potável. As 
autoridades provinciais estão inquietadas com o sur-
gimento de novos aglomerados populacionais que 
aumentam a extensão de cada uma das cidades. A 
Secretaria de Estado tomou boa nota das 
preocupações das autoridades locais, que, em função 
desse aumento, solicitam a reavaliação do processo 
de distribuição e sugerem que o programa deve 
estender-se à fase III", disse Luís Filipe da Silva.  
 
Face ao crescimento das cidades, o Governo vê-se na 
obrigação de redesenhar o programa de distribuição 
de água potável com vista a cobrir as zonas onde 
estão a surgir novos fogos habitacionais, entrepostos 
comerciais e industriais - avaliou.  
 
No caso das principais cidades do litoral de 
Benguela, não se verificam grandes constrangimentos 
com a captação e tratamento da água. "Estamos 
convictos de que a população consome água com 
qualidade, desde a altura que começou a funcionar a 
ETA Catumbela. A maior preocupação passou a ser 
a distribuição ao domicílio desde que começaram a 
surgir novos bairros. Este assunto exige das autorida-
des alguma celeridade na reflexão para viabilizar o 
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acesso deste bem indispensável a todos os cidadãos", 
afirmou.  
 
O investimento público efectuado na Estação de 
Tratamento de Águas da Catumbela vai permitir o 
bem-estar social contínuo das comunidades, 
experiência que levou já a que as autoridades locais 
lançassem o concurso público para empresas 
interessadas em trabalhar no interior da província no 
quadro do programa "Agua para Todos". Este 
ambicioso programa está exclusivamente direccio-
nado às zonas rurais.  
 
 
09.8.32 Deputados informados da 
água para todos os projectos em 
Luanda são calculados em 200 
milhões de Dólares    
Jornal de Angola 30 De Junho de 2009 

Os deputados da sétima comissão da Assembleia 
Nacional, que trata de assuntos ligados à Saúde, 
Ambiente, Acção Social, Emprega os, Antigos Com-
batentes, Família, Infância e Promoção da Mulher, 
abordaram ontem, em Luanda, com o secretário de 
Estado das Aguas, Luís Filipe da Silva, aspectos que 
têm a ver com a execução das políticas de 
abastecimento e de saneamento de águas residuais 
nas cidades.  
 
No final do encontro, Luís Filipe da Silva anunciou 
que está em curso, em Luanda, a execução de 
projectos de impacto imediato, nomeadamente a 
construção de novos centros de distribuição da 
Camama, Benfica II e zona industrial de Viana. 
Acrescentou que está em perspectiva a ampliação da 
capacidade do centro de distribuição na zona do 
bairro Morar, em Viana. 
  
O secretário de Estado das Aguas revelou que, em 
Luanda, os investimentos nos projectos da água 
aproximam-se dos 200 milhões de dólares.  
 
Luís Filipe anunciou também que a instituição que 
dirige está a desenvolver projectos de intervenção 
nas capitais provinciais, com destaque para o Uíje,  
 
O secretário de Estado disse que há acções em curso 
nas províncias de Malanje e Kuando-Kubango, tendo 
anunciado, igualmente, que está em execução o 
projecto "Aguas de Benguela".  
 
Salientou que em Luanda têm sido feitos, nos 
últimos anos, grandes investimentos, sobretudo no 
que diz respeito à captação e ao tratamento de água. 
"Hoje, temos uma nova estacão de tratamento de 
água do Kikuxi, houve também uma reconversão do 
antigo sistema, conhecido como Sistema do 
Candelabro, que recebe água a partir da estação do 
Kifangondo", sublinhou Luís Filipe da Silva.  

 
, O secretário de Estado das Aguas garantiu que está 
em perspectiva a construção de um novo centro de 
captação e tratamento de água, na região do Bita. 
Luís Filipe da Silva disse ainda que a EPAL tem em 
carteira um projecto que visa substituir a rede antiga 
de abastecimento de água. "E necessário reforçar e 
substituir redes para que possamos garantir um 
serviço com qualidade", disse.  
 
Informou que a produção de água em Luanda ronda 
os 300 mil metros cúbicos, enquanto a capacidade 
instalada está na ordem dos 400 mil metros cúbicos.  
 
"O ideal é fornecer, nas zonas urbanas, a cada 
habitante 150 litros de água, nas zonas suburbanas 40 
a 80 litros. Onde o abastecimento não é feito com 
água canalizada, temos fontanários e chafarizes", ga-
rantiu Luís Filipe da Silva.  
 
O coordenador da subcomissão de Acção Social, 
Emprego e Antigos Combatentes, da sétima 
comissão da Assembleia Nacional, José Diogo 
Ventura, reconheceu que, apesar de haver duas 
estacões de captação e tratamento, Luanda tem 
dificuldade em abastecer a população urbana e 
suburbana de água potável.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




