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BLOCOS 30, 44 E 45

EM TODO O PAÍS

17 mil jovens recebem
formação profissional
Mais de 17 mil jovens estão enquadrados nos 160 centros espe-
cializados de formação profissional instalados no país, de acordo
com o director-geral do Instituto Nacional de Emprego e Formação
Profissional, Manuel Mbangui.                                                  SOCIEDADE • 23

Concluídas negociações 
para a Bacia do Namibe 
A Agência Nacional de Petróleo,
Gás e Biocombustíveis (ANPG) con-
cluiu a negociação directa (uma
das modalidades contratuais de

atribuição de poços) para a concessão
dos Blocos 30, 44 e 45, no Namibe,
colocados em licitação em Setembro
do ano passado.                       ECONOMIA • 21
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Lançado em Junho do ano passado, em Luanda, o Plano
Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM) está já a ser
executado em todo o país, através de 1.299 projectos. São
obras nos sectores da Saúde, Educação, Infra-Estruturas
Administrativas, Estradas, Energia e Aguas, Segurança e
Ordem Pública, Urbanismo e Saneamento Básico. De acordo
com a directora nacional de Investimento Público do Ministério
das Finanças, Juciene Cristiano, até ao momento, há uma
liquidação dos projectos na ordem dos 89 mil milhões de

Kwanzas. Ao fazer o balanço do
grau de cumprimento

dos projectos no mês de Novembro, num encontro orientado
pelo ministro de Estado da Coordenação Económica, Manuel
Nunes Júnior, a directora nacional de Investimento Público
revelou um aumento de 126 projectos em execução com-
parativamente a Outubro. Na véspera, em declarações na
Assembleia Nacional, para a recolha de contribuições para
o OGE do próximo ano, o ministro de Estado da Coordenação
Económica disse que os municípios estão bastante interventivos,
desde a identificação dos projectos de acordo com as neces-
sidades e prioridades, orçamentação dos projectos, à realização

de concursos públicos a nível local. POLÍTICA • 3
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Obras do PIIM 
estão em todo o país
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Reino Unido é o primeiro 
a aprovar vacina
contra a Covid-19

“As pessoas não acreditavam 
no combate à corrupção”

DINHO CHINGUNJI

Antigo ministro da Hotelaria e Turismo pela
UNITA, durante o Governo de Unidade e
Reconciliação Nacional, Dinho Chingunji,
abandonou aquele partido e está em vias
de criar uma nova força política. Reco-

nhece que hoje o ambiente é outro
e que, em 2017, antes das
eleições, “as pessoas não
acreditavam que pudésse-
mos ter o combate à cor-
rupção, tocando no que se
tocou”.  ENTREVISTA •  6 | 7



Arcângela Rodrigues                                         

Peritosdo Comité Consultivo
Permanente das Nações Uni-
das pelas Questões de Segu-
rança na África Central
(UNSAC) estão reunidos,
desde ontem, em videocon-
ferência, para prepararem a
50ª reunião ministerial, agen-
dada para sexta-feira.
A paz e segurança na

África Central, o papel das
mulheres na promoção da
paz e segurança em período
da pandemia da Covid-19,
apresentação do Centro
Inter-regional de Coorde-
nação, bem como a situação
financeira do UNSAC, são
alguns dos assuntos em dis-
cussão na reunião de peritos,
que hoje termina.
Os ministros vão analisar

as implicações da Covid-
19 na construção da paz e
segurança na região, assim
como a recolha de pro-
postas  para  uma acção
comum com vista à miti-
gação dos efeitos sociais,
económicos e  de segu-
rança ligados à pandemia. 
A reunião ministerial tem,

também, em agenda a aná-
l ise  de  um relatório  do
comité de peritos, bem como
do tema “Paz e segurança
para eleições inclusivas na

África Central”.Ontem, na
abertura do encontro, Angola
passou a presidência do
grupo de peritos à Guiné
Equatorial, que, na sexta-
feira, também assume a lide-
rança do Comité Ministerial.
A secretária de Estado

para as Relações Exteriores,
Esmeralda Mendonça, disse,
estar convicta de que a Guiné
Equatorial defenderá o inte-
resse e a importância que
sempre atribuiu à parceria
entre os dois países e nas
organizações internacionais,
nomeadamente a União Afri-
cana, Comissão da Comu-
nidade  Económica  dos
Estados da África Central
(CEEAC) e Nações Unidas.  
Esmeralda Mendonça

considerou o encontro uma
oportunidade em que vai ser
reafirmada a determinação
na busca de soluções vin-
douras para as questões de
paz e segurança a nível da
África Central.
A secretária de Estado

espera que as deliberações
da UNSAC consigam inter-
calar dois binómios: o desafio
actual resultante da pande-
mia da Covid-19 e a paz e
segurança na região, assim
como o reforço da cooperação
e solidariedade entre os paí-
ses da CEEAC.

Peritos preparam
reunião ministerial

O Grupo Africano junto da
Organização das Nações Uni-
das para a Alimentação e
Agricultura (FAO) defendeu,
terça-feira, em Roma, maior
colaboração com o sector
privado para o renascimento
e transformação da produção
agrícola no continente.
A posição africana foi

expressa pela delegação de
Angola, numa intervenção
apresentada pela represen-
tante permanente na FAO,
Fátima Jardim, refere uma
nota da Embaixada angolana
em Roma. 
A diplomata debruçava-

se sobre a “Estratégia da FAO
de colaboração com o Sector
Privado 2021-2025”, durante
a 165ª  Sessão do Conselho
da FAO, que decorre de 30
Novembro até amanhã, por
videoconferência.
A “Estratégia da FAO de

colaboração com o sector pri-
vado 2021-2025”, descreve,
em termos gerais, os factores,
mecanismos e acções para
uma melhor utilização e pro-
moção daquele sector na
transformação da produção
agrícola, por meio de parce-
rias.  A estratégia engloba os
sectores das pequenas,
médias e grandes empresas
e a agricultura familiar.
Na declaração, a repre-

sentante angolana referiu que
“em África, o sector privado
será capaz de desenvolver-
se com investimentos, desde
a formação à inovação, tec-
nologias, incluindo a digital,

com o acesso às instituições
financeiras, de forma a poten-
ciar o desenvolvimento e a
organização com um impacto
que se traduza em geração de
empregos, melhoria das con-
dições de vida dos agricultores
e das famílias rurais.

Fátima Jardim, também
embaixadora de Angola na
Itália, congratulou-se com
os esforços envidados pela
FAO para actualizar a “Estra-
tégia de 2013”, tendo em
conta a evolução dos eventos,
em particular a Covid-19,
as alterações climáticas e a
necessidade de adaptar a
Estratégia à “Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS)”.
A diplomata indicou, em

nome dos diplomatas afri-
canos, que “a aplicação da
Estratégia da FAO em África
deve ter em consideração a
visão da União Africana e a
sua “Agenda 2063”, a “Decla-
ração de Malabo” e a “Decla-
ração Ministerial Conjunta

sobre o impacto da Covid-
19, da Segurança Alimentar
e Nutrição em África”.
Acrescentou que as estra-

tégias regionais devem ter
em conta as especificidades
dos países, respeitar as legis-
lações e prioridades nacio-
nais, com o acordo prévio
dos governos e salvaguardar
os interesses do sector pri-
vado local.
O Grupo Africano propôs,

ainda, o envolvimento das
comunidades científicas das
diferentes regiões, para que
as maiores preocupações da
comunidade internacional
de hoje, como o efeito de
estufa, a redução do consumo
de água, energia, fertilizantes
e pragas, entre outros, encon-
trem as melhores soluções
e se desenvolva uma agri-
cultura mais racional, com
menor gasto de recursos e
menos poluente.
Por fim, os embaixadores

africanos concordaram com
os princípios definidos na
“Estratégia do Sector Privado
2012-2025”, em particular
a contribuição para os ODS,
o respeito pelos valores da
FAO e das Nações Unidas e
a defesa da sua reputação.
Angola foi eleita vice-pre-

sidente do Conselho da FAO,
durante a 165ª sessão ordinária
desta agência das Nações
Unidas, segunda-feira, em
Roma. A delegação angolana
é chefiada pelo secreta�rio de
Estado para a Agricultura,
Joa�o Bartolomeu da Cunha.

TRANSFORMAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA NO CONTINENTE
SANTOS PEDRO | EDIÇÕES NOVEMBRO

Embaixadora Fátima Jardim falou em representação do continente no Conselho da FAO 

África pede colaboração
entre a FAO e os privados
Diplomata angolana defende que as estratégias regionais
devem ter em conta as especificidades de cada país

A “Estratégia da
FAO de colaboração

com o sector
privado 2012-

2025”, descreve as
acções para uma

melhor utilização e
promoção daquele

sector na
transformação da
produção agrícola

O Executivo angolano dá,
hoje, início à consulta pública
das propostas de Código de
Procedimento Administrativo
e de Código de Processo e
Contencioso Administrativo.
A consulta pública estende-

se até 15 de Fevereiro, em todo
o território nacional. A cerimónia
de lançamento, a ser presidida
pela ministra da Administração
Pública, Trabalho e Segurança
Social, Teresa Dias, realiza-se,
hoje, às 16h00 de hoje, na sala
de conferências da Escola Nacio-
nal de Administração e Políticas
Públicas (ENAPP).
A apresentação das pro-

postas de Código de Procedi-
mento Administrativo e de
Código de Processo e Conten-
cioso Administrativo será feita
pelo jurista e professor univer-
sitário Carlos Feijó. As duas
propostas encontram-se dis-
poníveis na página web ww.con-
sultapublica.gov.ao  a partir
do qual qualquer interessado
pode enviar contribuições.
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Apesar da crise, ministra garante a continuidade de projectos

AO PÚBLICO

Código de
Procedimento
Administrativo

em consulta

CAROLINA CERQUEIRA NO HUAMBO

Justino Victorino | Huambo

A ministra de Estado para
Área Social, Carolina Cerqueira,
avaliou, ontem o grau de exe-
cução física de alguns projectos
de impacto social no Huambo,
paralisados e inscritos no pro-
grama de subordinação do
Governo Central
Trata-se  das obras de cons-

trução do Centro Cultural do
Huambo, Pólo de Desenvol-
vimento Industrial da Caála,
Instalação do Aterro Sanitário
na zona periférica do Ngon-
goinga, arredores da cidade,
requalificação  do Estádio
de Futebol do Mambroa e
Ombala do Reino do Bailundo.
Carolina Cerqueira visitou,

igualmente, as obras de rea-
bilitação da estrada secundária
da segunda zona académica,
do troço Macolocolo-Bairro
dos Funileiros, tendo passado,
igualmente, nas escolas de
formação de professores e de
técnicos da saúde.
A ministra de Estado disse

que a visita serviu para fazer
uma constatação de vários
projectos inseridos no domí-
nio da área social que se
encontram paralisados por
indisponibilidade financeiras.
Garantiu, contudo, que as
obras podem ser concluídas
a curto e médio prazos. 
Carolina Cerqueira consi-

Ministra de Estado avalia
projectos paralisados 

derou a Área Social “o tijolo
de uma sociedade”, pois o
Governo tem de garantir a
prosperidade das famílias e
o bem-estar social. Tais acções,
disse, passam pela garantia
do acesso das crianças à escola,
saúde, energia e água.
Afirmou que o Programa

de Desenvolvimento Nacio-
nal 2018-2022 está a ser
cumprido com rigor, con-
trariamente ao que se pode
pensar, devido ao impacto
da pandemia da Covid-19.
Apesar das dificuldades cau-
sadas pela pandemia, disse,
os grandes investimentos
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que o Executivo tem estado
a empreender, quer em recur-
sos humanos, quer financei-
ros e de equipamentos sociais,
decorrem a bom ritmo.
“Em tempo de pandemia,

foram inaugurados hospitais,
escolas e outras infra-estru-
turas com tecnologia de
ponta e capacidade de criar
paz social para as pessoas
mais necessitadas”, realçou.
Carolina Cerqueira refe-

riu-se, igualmente, ao pro-
grama Kwenda que “vai
marcar uma etapa da acção
social em Angola”, porque
tem grandes linhas de ope-
racionalização, nomeada-
mente a coordenação da Área
Social da Presidência da
República, coadjuvada pelos
Ministérios da Administração
do Território e da Acção
Social, Família e Promoção
da Mulher.

SEGURANÇA NA REGIÃO CENTRAL

Ministra Teresa Dias

VIGAS DA PURIFICAÇÃO | EDIÇÕES NOVEMBRO
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Edna Dala                                

O coordenador-geral da
comissão instaladora do
PRA-JA Servir Angola, Abel
Chivukuvuku,  afastou,
ontem, a hipótese de regres-
sar às fileiras da UNITA, caso
o seu projecto político sofra
um novo chumbo do Tribu-
nal Constitucional (TC). 
O político, que falava em

conferência de imprensa para
um ponto de situação sobre
o recurso extraordinário
interposto ao TC, no âmbito
da legalização do PRA-JA,
disse que aquela hipótese
não entra nos seus cálculos,
pelos menos, por enquanto. 
Perante a insistência dos

jornalistas sobre a mesma
questão, o antigo líder da
CASA-CE disse: “o PRA-JA
Servir Angola é, hoje, uma
instituição factual que existe
em todo o território nacional
e não é uma instituição do
Abel Chivukuvuku, mas de
milhares de cidadãos que
têm o direito de participar
na vida política nacional e
é isso que vai acontecer”.
Confrontado com a hipó-

tese de uma nova rejeição
do TC ao pedido de reconhe-
cimento do partido, Chivu-
kuvuku considerou que não
há razões para pensar num
novo indeferimento, “porque
cumprimos com todos os
preceitos e temos tido uma
interacção bastante positiva
com as entidades do Tribu-
nal; vamos aguardar”.
A coordenação da comis-

são instaladora mantém a
fé porque se não  o Tribunal
já teria encerrado o pro-
cesso.  “E se não fosse legal
o que estamos a fazer não
teríamos acesso ao proce-
dimento que estamos a fazer
e, por outro lado, o Tribunal
Constitucional  decidiu
mudar de relator com o qual
temos tido uma interacção
positiva, aceitável e não
temos razões de queixas
por enquanto”. 

Rejeições do Tribunal
O pedido para o reconheci-
mento do PRA-JA como par-
tido político já recebeu três
indeferimentos do TC, tendo,
no último, a comissão ins-
taladora interposto um
recurso extraordinário.
Num comunicado distri-

buído, ontem, à imprensa, a
comissão instaladora reafirma
que cumpriu, rigorosamente,
os ditames da Lei nº 22/10,
de 3 de Dezembro (Lei dos
Partidos Políticos).
“Ao ter entregue 32.061

declarações de aceitação,
das quais 4.300 com assi-
naturas reconhecidas pelos
cartórios notariais, fez muito
mais do que o exigido por
Lei para a sua legalização,
facto que testemunha, igual-
mente, a sua implantação
em todo território nacional
e reflecte, ao mesmo tempo,
a simpatia e o apoio que tem
dos angolanos”, lê-se no
comunicado.

Adelina Inácio

O grupo parlamentar da
UNITA propôs, ao Parla-
mento, a criação de uma
Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) à gestão do
Banco de Poupança e Crédito
(BPC), anunciou, ontem, a
deputada Albertina Ngolo.
A segunda vice-presi-

dente do grupo parlamentar
da UNITA, que anunciou,
ontem, o facto, em confe-
rência de imprensa, lembrou
que se trata da quarta soli-
citação de CPI ao Parlamento,
depois do Fundo Soberano,
Besa e Sonangol.
Adiantou que, com o novo

pedido, apresentado no dia
18 de Novembro, a intenção
da UNITA é que sejam ava-
liados o quadro legislativo e
regulamentar que governa
a função de execução do BPC,
por via do Orçamento Geral
do Estado (OGE), e os rela-
tórios de gestão relativos ao
período 2005-2019.
O grupo parlamentar da

UNITA espera que, através
da CPI, sejam, também, apu-
radas as práticas de gestão
dos sucessivos administra-
dores executivos, o papel dos
auditores externos, as rela-
ções entre o BPC e o Minis-
tério das Finanças, MPLA,
entidades dependente do
Titular do Poder Executivo
e o Banco Nacional de Angola.
Segundo a deputada , a

UNITA propõe que a Comis-
são Parlamentar de Inquérito
ao BPC avalie os riscos para
o Estado, associados à carteira
sénior do banco. “O grupo
parlamentar espera que,
desta vez, a Assembleia
Nacional tome a medida
acertada para criar a solici-
tada Comissão Parlamentar
de Inquérito”, disse.  
A vice presidente do grupo

parlamentar  da  UNITA
defende  a  aval iação  do
desempenho dos órgãos  do

Estado na aprovação e a
implementação do processo
de reestruturação e recapi-
talização do BPC. 
Quer, igualmente que se

emitam recomendações para
assegurar que o plano de rees-
truturação contribua para o
pleno alcance dos objectivos
de prevenir, controlar, fis-
calizar e combater as práticas
e procedimentos que atentam
contra a boa governação do
banco e consequente inte-
gridade dos processos de exe-
cução do OGE.
A parlamentar afirmou

que o relatório e contas de
2019 indica que o  BPC regis-
tou um prejuízo de 404,7 mil
milhões de kwanzas, com
uma situação de falência
técnica  com passivos supe-
riores aos activos, na ordem
de 87,2  mil  milhões  de
kwanzas e um rácio de sol-
vabilidade abaixo do limite
mínimo regulamentar defi-
nido pelo BNA.
A deputada considerou

que a gestão do BPC tem sido
danosa e acrescentou que o
banco é um “antro de cor-
rupção” que favorece o enri-
quecimento ilícito de várias
pessoas e de empréstimos,
a fundo perdido.
Albertina Ngolo realçou

o facto de o BPC ser a “prin-
cipal instituição financeira”
que o Estado utiliza para a
execução do OGE, mas que,
paradoxalmente, apresenta
elevado risco no sistema ban-
cário, na providência social
e na economia nacional.
A deputada entende que

o BPC, por ser uma instituição
financeira pública, deve con-
tribuir para a estabilidade do
sistema financeiro e a melho-
ria da qualidade dos serviços
bancários, garantir a renta-
bilidade, solidez e liquidez
financeiras ,  bem como
desempenhar melhor a voca-
ção de providência social,
pelos activos que gere.
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Albertina Ngolo (ao centro) orientou conferência de imprensa

FOCADO NO PRA-JA GESTÃO DO BANCO POSTA EM CAUSA

Chivukuvuku
afasta hipótese

de regresso
à UNITA 

UNITA pede inquérito
parlamentar ao BPC

César Esteves                                                                        

O Plano Integrado de Intervenção nos
Municípios (PIIM) já está a ser executado
em todo o país, disse, ontem, em
Luanda, a directora nacional de Inves-
timento Público, Juciene Cristiano,
durante um encontro que serviu para
avaliar o grau de cumprimento do PIIM
no mês de Novembro.
Ao falar à imprensa, no final da reunião

orientada pelo ministro de Estado da
Coordenação Económica, Manuel Nunes
Júnior, Juciene Cristiano informou que
1.388 novos projectos ligados ao PIIM, a
nível nacional, estão prontos para serem
executados. Destes projectos, sublinhou,
1.299 já têm as quotas liquidadas e pagas.
Até ao momento em que aquela

funcionária sénior do Ministério das
Finanças falava, havia uma liquidação
dos projectos na ordem dos 89 mil
milhões de kwanzas.
Juciene Cristiano fez um balanço

positivo sobre a implementação do PIIM
em Novembro. Justificou a avaliação
com o facto de se ter registado um
aumento de 126 projectos em execução,
comparativamente a Outubro. 
A directora nacional de Investimento

Público informou que faltam entrar em
execução, em todo o país, 300 projectos
inscritos. Regozijou-se com o andar do
processo, pois as unidades orçamentais
estão, cada vez mais, familiarizadas
com a execução de despesa do PIIM.
Juciene Cristiano disse haver um

acompanhamento, in situ, dos projectos,
não só pelos governos provinciais e res-
pectivas delegações de Finanças, mas,
também, por equipas centrais que se
deslocam frequentemente às localidades,
a fim de se verificar o estado de execução
das obras.

Utilização do dinheiro
A directora nacional de Investimento
Público descartou qualquer possibilidade
de desvio ou mau uso do dinheiro cana-
lizado para o PIIM. Aliás, “no geral, os
valores estão a ser bem utilizados",
garantiu Juciene Cristiano.
Para a gestão do dinheiro, disse ter

sido adoptada a estratégia semelhante
à dos projectos com financiamento
externo. Com efeito, os valores não
são pagos por quotas mensais e as fac-
turas são acompanhadas de um auto
de medição validada pelo fiscal que
atesta o grau de execução física da
obra. “Só assim é que as facturas são

pagas”, garantiu. Segundo Juciene Cris-
tiano, com essa metodologia, tem-se
conseguido estancar muitos dos prováveis
desvios que poderiam acontecer. “É
claro que nem todos os processos são
sempre completamente isentos, mas
podemos considerar que essa estratégia
tem ajudado bastante na utilização dos
recursos da maneira mais eficiente e
eficaz”, afirmou.

A questão dos orçamentos
Sobre o orçamento de algumas obras
do PIIM, considerado muito alto, sobre-
tudo em comentários nas redes sociais,
a directora nacional de Investimento
Público disse tratar-se de um assunto
interessante, mas que não deve ser ana-
lisado de forma leviana.

Juciene Cristiano esclareceu que o
custo de execução de uma obra varia
de uma localidade para a outra. A título
de exemplo, disse que a execução de
uma escola, na província de Luanda,
não tem o mesmo valor no Moxico, por
causa dos custos afectos, não só aos
materiais de construção, mas, também,
ao de transporte. “Então, este é um tra-
balho que tem de ser analisado com
muito cuidado”, alertou.
Seja como for, sublinhou que o Ins-

tituto Nacional de Obras Públicas tem
feito um trabalho de avaliação dos
termos de referência dos preços das
obras afectas ao PIIM.
Em declarações, há dias, na Assem-

bleia Nacional, para a recolha de con-
tribuições para o OGE do próximo ano,
o ministro de Estado da Coordenação
Económica, referiu que a experiência
do Plano Integrado de Intervenção nos
Municípios “está a ser boa”.
Manuel Nunes Júnior disse que os

municípios estão bastante interventivos,
desde a identificação dos projectos de
acordo com as necessidades e prioridades
e orçamentação dos projectos, à realização
de concursos públicos, a nível local.
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Juciene Cristiano descartou qualquer possibilidade de desvio de dinheiro

PLANO INTEGRADO DE INTERVENÇÃO NOS MUNICÍPIOS

PIIM está em todo o país
Directora nacional de Investimento Público fez balanço
positivo da implementação do plano no mês de Novembro

Juciene Cristiano informou
que faltam entrar em

execução, em todo o país, 300
projectos inscritos.

Regozijou-se com o andar do
processo, pois as unidades
orçamentais estão, cada vez
mais, familiarizadas com a

execução de despesa do PIIM

POLÍTICA

A UNITAapresentou, ao Tribunal
Constitucional, um pedido de
declaração de inconstitucio-
nalidade sobre a Situação de
Calamidade Pública.

O grupo parlamentar do
maior partido da oposição con-
sidera que, ao promulgar o
Decreto Presidencial 276/20,
de 22 de Outubro, as medidas
excepcionais e temporais a
vigorar durante a Situação de
Calamidade Pública, declarada
por força da Covid-19, o Titular
do Poder Executivo violou o nº
2 do artigo 6º da Constituição

que estabelece que o “O Estado
subordina-se à Constituição e
funda-se na legalidade, devendo
respeitar e fazer respeitar a lei”. 

Para a 2ª vice-presidente do
grupo parlamentar da UNITA,
a inconstitucionalidade está
nos artigos que evitam ajunta-
mento na via pública, “por não
estarmos nem em situação de
guerra, nem em Estado de Sítio
e de Emergência”. “Ao impedir-
se que as pessoas não se juntem,
há restrições de liberdades que
não se justificam no Estado de
Calamidade”, considerou.

Pedido de inconstitucionalidade



Xavier António

O númerode pessoas infec-
tadas no país continua no
sobe e desce, com o registo
nas últimas 24 horas de 68
novos casos, quando na
Terça-feira tinham sido
notificadas 112 infecções
de Covid-19.

Entre as províncias que
reportaram a doença, desta-
que para Luanda, com 33
novas infecções, Cabinda (13),
Huambo (11), Benguela (4),
Moxico (3), Uíge (2), Cuando
Cubango (1) e Zaire (1).

Os dados foram avança-
dos ontem, em Luanda, pelo
secretário de Estado para a

Saúde  Públ ica ,  Franco
Mufinda, durante a apre-
sentação do balanço da
situação epidemiológica nas
últimas 24 horas.

Estes números elevam o
total de casos confirmados,
desde Março último, para
15.319, com a capital do país
a liderar com 4.715 casos
activos, 285 óbitos e 6.645
recuperados.

Mais uma morte
Ontem, foi registada mais
uma vítima mortal de Covid-
19, um cidadão de naciona-
lidade chinesa, de 38 anos,
que residia em Benguela.
Agora são 351 pessoas que

morreram em consequência
da pandemia, desde o sur-
gimento dos primeiros casos,
em Março último.

Uma nota positiva é o
número de pacientes recu-
perados (207), nas últimas
24 horas, dos quais 80 no
Cuanza-Sul, 75 em Benguela,
3 0  em  Luanda ,  2 0  em
Malanje e dois no Namibe.

De acordo com o secre-
tário de Estado para a Saúde
Pública, as pessoas que
recuperaram da doença
têm  idade s  en t re  s e te
meses e 70 anos, contabi-
lizando agora um total de
8.139 recuperados.

Depois  de  Luanda,  a

província  com o maior
número de recuperações
é Cuanza-Sul, com 269,
seguindo-se a Huíla (210),
Benguela (206), Zaire (197)
e Namibe com 109.

Actualmente há 6.829
casos activos, dos quais sete
em estado crítico (0,1%),
6 em estado grave (0,1%),
103 moderados (1,5%), 170
leves (2,5%) e 6.543 assin-
tomáticos (95,8%).

O secretário de Estado
para a Saúde Pública fez
saber que os centros de tra-
tamento de Covid-19 estão
a acompanhar 286 doentes,
menos 76 pacientes em
relação ao dia anterior.

No  mesmo  pe r í odo ,
foram processadas 2.647
amostras  por  RT-PCR,
sendo 68 positivas e 2.582
negativas, cuja taxa de posi-
tividade é de 2,5%.

Destaque igualmente
para o processamento, nas
últimas 24 horas, de 58
amostras por teste de diag-
nóstico rápido (antigénio),
das quais três positivas
(5,2%) e 55 negativas.

O total de amostras pro-
cessadas é de 240.771, entre
as quais 15.319 positivas e
225.452 negativas, com uma
taxa de positividade de 6,4%.

Quanto às altas de qua-
rentena  ins t i tuc iona l ,
segundo Franco Mufinda,
foram 10, sendo seis no
Namibe, três no Bié e uma
no Moxico.

A Equipa de Saúde Men-
tal e Intervenção Psicos-
social assistiu 183 famílias
dos utentes e 59 utentes,
através da Linha de Apoio
Psicológico.

O Centro Integrado de
Segurança Pública (CISP)
recebeu 63 chamadas, todas
foram pedidos de informa-
ções sobre a pandemia.

Troca de experiências
No  e n c o n t r o ,  F r a n c o
Mufinda informou ainda
que, ontem, a Comissão
Multissectorial de Preven-
ção e Combate à Covid-19
realizou um workshop para
a partilha de experiências
com técnicos da Comuni-
dade Económica dos Países
da África Central (CEEAC).

No centro do debate,
segundo Franco Mufinda,
esteve o controlo e resposta
à pandemia. O secretário
de Estado para a  Saúde
Pública recordou ainda que
a equipa de trabalho da
CEEAC está no país há qua-
tro dias e já visitou os cen-
t ro s  de  t ra tamento  de
doentes com Covid-19,
laboratórios, central de
compras de medicamentos
e material hospitalar.
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Carla Bumba 

Um totalde 54 voluntários,
na província de Luanda,
participa, desde ontem,
num curso de formação
de formadores em gestão
comunitária e estratégias
de combate à Covid-19.

Promovida pelo Governo
Provincial de Luanda, em
parceria com o Programa
das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD),
a formação, com duração
de três dias, vai dotar os
formandos de ferramentas
para a resolução de pro-
blemas  de  saúde  nas
comunidades, como o
combate à Covid-19 e
outras doenças, com o
apoio de parceiros, no caso
das organizações da socie-
dade civil, Organizações
Não-Governamentais e
comissões de moradores. 

O vice-governador de
Luanda para o sector Polí-
tico e Social, Dionísio Fon-
seca ,  expl icou  que  a
estratégia prevê a mobi-
lização de fundos e envol-
vimento de parceiros,
como comissões de mora-

dores, organizações da
sociedade civil e igrejas,
para o fortalecimento dos
sistemas sanitários, através
do controlo e vigilância
epidemiológica. 

Para Dionísio Fonseca,
a mudança de compor-
tamento individual e das
famílias, com actividades
que visam a promoção e
protecção da saúde, é um
dos principais caminhos
de prevenção de doenças
e  d e s e nvo lv imen to
comunitário. 

Para esta primeira fase,
disse, foi elaborado e
aprovado um plano de
resposta com algumas
acções prioritárias, cujo
financiamento mobili-
zado e garantido pelo
PNUD é de mais de 21
milhões kwanzas. 

A representante resi-
dente do Programa das
Nações Unidas para o
Desenvolvimento, Mami-
soa Rangers, disse ser
necessário dotar os técnicos
de ferramentas que per-
mitam identificar os pro-
blemas nas comunidades
e garantir que o Estado e

seus parceiros trabalhem
de forma articulada no
combate à Covid-19.

Mamisoa Rangers disse
que a formação visa ter
pessoas treinadas e pron-
tas para trabalhar. “Pre-
cisamos de voluntários
na área da Covid-19 para
a sensibilização e apoio
psicossocial às pessoas
em quarentena e infec-
tadas”, disse.  

Os formandos, segundo
o plano, terão como tarefas
assistir 142 famílias, mês,
por município, promover,
identificar riscos de saúde
à população no contexto
da Covid-19 e outros pro-
blemas de saúde, bem
como gerar capacidade
de organização de pes-
soas em quarentena para
melhor articulação dos
serviços e prevenção
primária .  Numa pri-
meira fase, foram selec-
cionados os municípios
de Belas, Kilamba Kiaxi
e Viana, com 16 volun-
tár ios  cada,  devida-
mente identif icados,
para garantir esta ope-
racionalização.

INICIATIVA DO GPL E DO PNUD

Voluntários formados sobre gestão
comunitária e combate à Covid-19A pandemia da Covid-19

constitui uma ameaça à segu-
rança nacional e internacional,
disse, terça-feira, em Luanda,
o director nacional de Política
de Defesa do Ministério da
Defesa Nacional.

“O mundo enfrenta hoje
vários desafios, com realce
para a pandemia da Covid-
19, que, pela sua manifes-
tação rápida e inesperada,
constitui uma ameaça à
segurança nacional e inter-
nacional”, disse.

Segundo  a  Angop ,  o
tenente-general Barbosa
Antunes Epalanga, que falava
durante a acreditação dos
adidos militares Nicola Basti
(Itália) e Boris Boverkamp
(Alemanha), destacou a
importância do engajamento
das Forças Armadas de todos
os países na prevenção e
combate à pandemia. 

O oficial general indicou
que Angola mantém e tem
reforçado a cooperação bila-
teral com outras nações em
prol da paz, da estabilidade
regional, continental e mun-
dial. Falou sobre as ameaças
da paz e segurança mundial,
acrescentando que o Estado
angolano conta com o apoio
dos adidos acreditados. 

Informou que a situação

militar no país é estável e
que há um trabalho com
outros organismos para que
tal aconteça em toda região.
Barbosa Epalanga recordou
que Angola assumiu a pre-
sidência da Comissão dos
Grandes Lagos e preside
igualmente a Comissão Exe-
cutiva da CEEAC, além de
assumir o Secretariado Exe-
cutivo dos Grandes Lagos. 

Por seu lado, o italiano
Nicolas Basti considerou que
Angola está a viver um pro-
cesso de transformação que

visa chegar ao desenvolvi-
mento. “Angola é um grande
país que atravessa períodos
importantes de mudanças
políticas e sociais, partici-
pando de uma transformação
tão positiva, que me enche
de orgulho”, frisou. 

Já o alemão Boris Bover-
kamp referiu que o seu
objectivo é contribuir para
a melhoria da cooperação
militar existente, bem como
aprender mais sobre a his-
tória de Angola, que consi-
dera muito rica.

TENENTE-GENERAL BARBOSA EPALANGA

Pandemia ameaça a segurança nacional 
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UM ÓBITO EM 24 HORAS

País registou 68
novas infecções e 207
pessoas recuperadas

Entre as províncias que reportaram
a doença, destaque para Luanda,
com 33 novas infecções, Cabinda
(13), Huambo (11), Benguela (4),

Moxico (3), Uíge (2), Cuando
Cubango (1) e Zaire (1)

Uma nota positiva é
o número de
pacientes

recuperados (207),
nas últimas 24

horas, dos quais 80
no Cuanza-Sul, 75
em Benguela, 30 em

Luanda, 20 em
Malanje e dois no

Namibe



A OrganizaçãoMundial de
Saúde (OMS) divulgou,
ontem, recomendações
actualizadas sobre o uso de
máscara como meio de pre-
venção da disseminação da
Covid-19, tendo como base
novos dados científicos. 

Segundo a Angop, as
principais mudanças, par-
ticularmente em áreas de
transmissão comunitária
ou colectiva, são o uso mais
amplo de máscaras em ins-
talações de saúde e espe-
cificações sobre o uso de
máscaras não médicas para
o público em geral. 

A anterior actualização
de recomendações da OMS
sobre uso de máscara datava
de cinco de Junho. A OMS
continua a aconselhar que
qualquer pessoa com sus-
peita ou confirmação de ter
contraído Covid-19, ou que
esteja a aguardar resultados
de testes, deve usar uma
máscara cirúrgica quando
estiver na presença de outras
pessoas, sendo que isto não
se aplica a quem aguarda
resultados para poder viajar. 

Em todos os outros casos,
a OMS sugere que o público
em geral utilize máscaras
não cirúrgicas. Nas áreas de

transmissão conhecida ou
suspeita do novo corona-
vírus, “a OMS recomenda
que todas as pessoas usem
máscara, em ambientes
internos ou externos, onde
o distanciamento físico de
pelo menos um metro não
possa ser mantido”, sugerem
as novas recomendações. 

Nas unidades de saúde,
todas as pessoas que se
encontrem no seu interior
devem seguir esta norma.
Os pacientes internados
devem usar máscara quando
o distanciamento físico não
puder  ser  mant ido  ou
quando estiverem fora das
suas áreas de tratamento.
A OMS informa que em
espaços fechados com várias
pessoas, todos “devem usar
máscara, a menos que a

ventilação seja avaliada
como adequada”. 

No caso de receber visitas
em casa, “as pessoas devem
usar máscara se não pude-
rem manter distância ou
avaliar se a ventilação é
boa”, refere o documento.
A OMS recomenda ainda
que as pessoas não usem
máscaras durante activi-
dades físicas vigorosas por-
que estas “podem reduzir
a capacidade de respirar
confortavelmente”. Neste
caso, “a medida preventiva
mais importante é manter
o distanciamento físico de
pelo menos um metro e
garantir uma boa ventila-
ção durante os exercícios”,
acompanhada pela limpeza
e desinfecção adequada
do ambiente. 

Outra novidade é o facto
de a OMS desencorajar a
produção e uso de máscaras
com válvulas de expiração
porque “contornam a função
de filtragem da máscara de
tecido”. Também nos cui-
dados de saúde as válvulas
de expiração em respira-
dores são desencorajadas,
“pois ignoram a função de
filtração do ar expirado”,
explicita o documento. 

A OMS adverte que “as
máscaras devem ser usadas
como parte de um pacote
abrangente de medidas que
ajudam a reduzir a disse-
minação de Covid-19” até
porque “uma máscara sozi-
nha, mesmo quando usada
correctamente, é insufi-
ciente para fornecer pro-
tecção adequada”, informa
o documento. 

A pandemia de Covid-19
já provocou pelo menos
1.468.873 mortos em mais
de 63,2 milhões de casos de
infecção em todo o mundo,
segundo um balanço feito
pela agência francesa AFP.
A doença é transmitida por
um novo coronavírus detec-
tado no final de Dezembro
de 2019, em Wuhan, uma
cidade do centro da China.

Joaquim Júnior | Uíge

Os mais de 40 idosos alber-
gados no Lar do Quituma, na
província do Uíge, benefi-
ciaram, ontem, de materiais
de biossegurança, entregues
pelo Gabinete Provincial da
Acção Social, Família e Igual-
dade do Género, visando o
reforço das medidas de pre-
venção contra a Covid-19.

Entre os bens entregues,
consta máscaras, caixas de
lixívia, papel higiénico,
sabão e detergente em pó
para higienização do lar de
terceira idade.

Viliana Nsimba Bunga,
diretora do Gabinete Pro-
vincial da Acção Social,
Família e Igualdade do
Género, disse que o gesto
visa saudar o 30 de Novem-
bro, consagrado a pessoa
idosa, e por outro redobrar

as medidas de protecção da
vida dos mais velhos aco-
lhidos naquele lar, para que
não sejam infectados pela
pandemia do coronavírus.

“Nesta fase em que o país
enfrenta a Covid-19, a nossa
reflexão recai na criação de
condições para garantir as
medidas de biossegurança
para os nossos idosos, não
apenas os acolhidos no lar,

mas também nas nossas
famílias”, disse.

A responsável apelou aos
mais velhos a evitarem cir-
cular muito fora do lar e a
lavar regularmente as mãos
com água e sabão, como
outras formas de se proteger
contra a Covid-19, lem-
brando que a terceira idade
é apontada como grupo de
maior risco da pandemia.

Viliana Nsimba Bunga fri-
sou que proteger a pessoa
idosa contra os diferentes
riscos, é sinónimo da valo-
rização do papel dos mais
velhos no seio familiar e nas
comunidades. “Todos somos
chamados a reforçar a pro-
teção da pessoa idosa, sobre-
tudo, nesta fase da pandemia,
dialogar em torno dos riscos
da doenças, para garantirmos
um envelhecimento mais
saúdavel” referiu.

Samuel Paxe, chefe de
bloco do bairro Quituma,
agradeceu o gesto do Gabi-
nete da Acção Social, Família
e Igualdade do Género e des-
tacou a boa convivência que
reina entre jovens do bairro
e os idosos da lar, tendo soli-
citado mais apoios alimen-
tares e visitas regulares para
manter a boa saúde física e
mental dos idosos.

A OMS recomenda ainda que as pessoas não
usem máscaras durante actividades físicas
vigorosas porque estas “podem reduzir a
capacidade de respirar confortavelmente”.
Neste caso, “a medida preventiva mais

importante é manter o distanciamento físico
de pelo menos um metro e garantir uma boa

ventilação durante os exercícios”,
acompanhada pela limpeza e desinfecção

adequada do ambiente

As autoridades adminis-
trativas do município do
Cuemba,162 quilómetros
a Leste do Cuito (Bié),
intensificam as campa-
nhas de sensibilização de
combate e prevenção da
Covid-19 junto da popu-
lação local e das escolas,
com a orientação do cum-
primento obrigatório das
medidas de biossegu-
rança, noticia Angop. 

Além do uso obrigató-
rio de máscaras, distan-
ciamento social, lavagem
das  mãos  com água  e
sabão, uso de álcool em
gel, entre outras, para se
cortar a cadeia de trans-
missão  da  pandemia,
segundo o administrador
municipal, João Mário,
que  fa l ava ,  ontem,  à
imprensa, estão a apostar
também na sensibilização
da população para denún-
cias de pessoas que even-
tualmente furem a cerca
sanitária de Luanda. 

Cuemba ,  com uma
população estimada em
mais de 65 mil habitan-
tes, não registou até a
data nenhum caso posi-
tivo ou suspeito. 

Por outro lado, o vice-
governador para o sector
Político, Económico e
Social, António Manuel,
q u e  t e rm i n a  n e s t a
quarta-feira uma visita
de trabalho de 24 horas
a esse município, avaliou
já as condições de bios-
segurança em algumas
escolas locais.

Depois de reiterar o
apelo  ao  respeito  das
medidas de prevenção,
impostas pelo Ministério
da Saúde para se cortar a
cadeia de transmissão,
assegurou terem sido
cr iadas  condições  de
biossegurança como água
corrente, colocação de
baldes e tambores com
água, sabão e álcool em
gel nas instituições de
ensino local. 

Igualmente, enfatizou,
ter encontrado um nível
organizacional aceitável
no seio do corpo docente
e discente, tendo refor-
çado orientações aos ges-
to re s  e s co l a re s  pa ra
redobrarem o combate e
prevenção da pandemia. 

Cuemba controla 49
escolas e tem 18 mil 458
alunos nos diversos sub-
sistemas de ensino, que
são assegurados por 528
professores. 

Dados da Comissão
Multissectorial de Pre-
ven ção  e  C omba te  à
Covid-19 indicam o registo
de 36 casos confirmados
na província, dos quais
32 totalmente recuperados
e quatro activos (dois em
acompanhamento domi-
ciliar e igual número no
Centro de Tratamento da
Cavanga II, no Cuito).

BIÉ

Cuemba
intensifica
campanhas de
sensibilização 

LUNDA-SUL

População do
Pimbi recebe
material de
biossegurança
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Idosos beneficiam de meios de prevenção

Kamuanga Júlia | Saurimo

A população da localidade
de Phimbi, à cerca de 12
quilómetros da cidade de
Saurimo,  província  da
Lunda-Sul, beneficiou,
ontem, de máscaras, álcool
em gel, meios para o fabrico
artesanal de sabão e outros
bens, no termo de uma
campanha de sensibilização
contra a Covid-19, organi-
zada pela Administração
Municipal, em parceria
com Conselho Provincial
da Juventude.  

Através da iniciativa, os
promotores reforçaram o
apelo para controlar a pro-
pagação da pandemia e
criaram as condições para
a compra, a preço módico,
de um produto indispen-
sável na prática constante
da higiene pessoal.

As mensagens difundi-
das na comunidade inci-
diram, especialmente, na
obrigação do uso correcto
da máscara, distanciamento
físico, vigilância e comu-
nicação às autoridades da
existência de pessoas com
sintomas  suspeitos  de
Covid-19.

O administrador muni-
cipal de Saurimo, Neves
Romão, notou que a cir-
culação de  pessoas  na
província acentua a pro-
babilidade de alterar a esta-
bilidade no controlo da
pandemia. 

No quadro de uma par-
ceria entre a Administra-
ção Municipal e o Gabinete
Provincial da Educação,
estão previstas actividades
do género em outros bair-
ros suburbanos, no sen-
t i d o  d e  a  p o p u l a ç ã o
adoptar uma postura que
faci l i ta  o  trabalho  das
autoridades no combate
a um inimigo letal.

OMS actualiza
recomendações
sobre uso de
máscara 

MEIO DE PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19

No caso de receber visitas em
casa, “as pessoas devem usar
máscara se não puderem
manter distância ou avaliar
se a ventilação é boa”

As mensagens
difundidas na
comunidade
incidiram,

especialmente, na
obrigação do uso

correcto da
máscara

Um ângulo de Saurimo
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Bernardino Manje

A comissão instaladora do
seu projecto político, Njango,
foi credenciada pelo Tribunal
Constitucional. Quais são as
motivações para a criação do
partido político?
Fizemos a entrada para o
credenciamento da comis-
são instaladorano dia 24 de
Setembro. A lei diz que a
aprovação ou credencia-
mento leva 30 dias. No dia
19  deNovembro  fomos
levantar a notificação, um
dia depois de termos sido
informados que tínhamos
sido aprovados. Muitos per-
guntam qual  é  o  nosso
objectivo. É igual ao dos
outros partidos que pre-
tendem utilizar a via do
instrumento político para
disputar o poder e apre-
sentar os programas de
como se pode estruturar e
melhorar o país...

E como será o vosso projecto?
Não é um projecto novo em
termos de pensamento e
trabalho. Isso é para escla-
recer aquelas pessoas que
dizem que surgimos de um
dia para o outro. Os pri-
meiros passos deste pro-
jecto foram dados em 2011,
quando, olhando para o
tecido político nacional,
fiquei convencido que era
necessário criar um partido
que não fosse  partido-

movimento, mas um novo
que pudesse defender clas-
sicamente uma ideologia
para transformar o país,
utilizando os programas e
visão que todos os partidos
de  centro-direi ta  têm.
Durante o conflito armado,
entre o Governo e a UNITA,
eu, mesmo estando lá fora,
comecei a analisar, sobre-
tudo a partir de 1992, e
constatei  que a  África,
mesmo depois das inde-
pendências, tem os mesmos
problemas. Muitos dizem
que os nossos problemas
têm como origem questões
tribais. Claramente que isso
também conta, mas não é
bem assim, porque há paí-
ses que não têm essas dife-
renças tribais e regionais
e têm o mesmo fim...

Qual é esse fim?
Pelas minhas pesquisas,
identifiquei que os nossos
países não funcionam e têm
os mesmos problemas por-
que cometemos um erro.
Embora  chamemos  o s
movimentos pelas inde-
pendências de partidos, na
prática eles são mesmo
movimentos para a luta da
independência. O objectivo
da luta de independência
é totalmente diferente do
objectivo de governação.
A adesão aos movimentos
nunca esteve baseada numa
ideologia.  Muitos deles

diziam-se comunistas ou
socialistas porque, na maio-
ria,  foram criados  com
apoio de países do Leste,
como a ex-União Soviética
e a China. Além disso, um
partido que nascesse numa
zona do país, facilmente
era identificado com as
pessoas daquela zona, por-
que é lá onde começa o
recrutamento. Além disso,
cada um de nós que sen-
tisse que estava farto do
c o l o n i a l i sm o  s e g u i a
alguém: ou a família ou
vizinhos. Era assim que se
entrava nos movimentos...

Então o que devia ser feito?
O objectivo da independên-
cia era tirar o colono do
poder para instalar uma
governação dos africanos.
Antes disso, devíamos ter
um programa, onde devia
ser dito como é que seria

feita a política e qual seria
a ideologia. Porque a política
exerce-se com ideologias.
Foram os franceses quem
introduziram a teoria e como
se faz isso. Por isso existem
famílias da esquerda, do
centro e da direita. Olhando
para a nossa cultura, em
termos gerais,  quer em
Angola, quer no continente,
identificamos qual seria a
ideologia que está próxima
das nossas tradições...

E qual é a ideologia que mais
se aproxima da nossa rea-
lidade?
Identificamos a ideologia
centro-direita como a mais
adequada e próxima da
nossa realidade. Embora a
tendência desta ideologia
seja o capitalismo, tem uma
responsabilidade social.
Olhando para as nossas cul-
turas, sempre tivemos isso.

Nas nossas comunidades e
aldeias, havia sempre a
p rop r i e d ade  p r ivada .
Tínhamos, nas famílias, a
criação de  gado,  mas  a
comunidade tinha aquele
sentimento de responsa-
bilidade social, os mais fra-
cos, quando precisassem,
a comunidade resolvia. Um
dos exemplos clássicos
disso e que continua até
hoje é a questão dos óbitos.
A pessoa pode não ter nada,
mas a comunidade vem e
ajuda. Tudo isso é contrário
ao socialismo, em que as
coisas mais importantes da
sociedade pertencem ao
Governo e é este quem faz
os programas e os aplica.
Também não vamos para
o capital ismo clássico,
como dos Estados Unidos
da  América ,  onde,  por
exemplo, os custos com a
saúde e educação têm de
ser suportados pelos cida-
dãos. De resto, quem não
tiver seguro, nos Estados
Unidos, não consegue ter
acesso ao serviço público.
Isso está a ser confirmado,
agora mesmo, com a pan-
demia da Covid-19, pois
quem está a sofrer mais
são os pobres e os negros,
que têm menos capaci-
dade financeira...

Portanto, ao alcançarmos a
Independência, errou-se na
opção tomada?

Em 1975, o que devia dizer-
se era: “Já atingimos a Inde-
pendência, agora temos de
criar partidos. Isso iria faci-
litar a estabilidade porque
quem se sentisse capitalista,
iria entrar num partido de
direita e aqueles que se sen-
tissem no meio ou entravam
no centro-direita ou no
cen t ro-e sque rda .  Po r
exemplo,  tenho alguns
parentes que dizem: “Olha
Dinho, acreditamos que
tem mesmo de se criar uma
força diferente e moderna,
mas como sou da esquerda,
não vou poder mais do que
lhe dar  apenas o meu apoio
moral (risos)”. É isso que
queremos... naquela altura,
teríamos capitalistas do
MPLA, da UNITA e da FNLA
num partido e outros num
outro e não teríamos esta
carga trazida das indepen-
dências, ficando sempre
agarrados aos movimentos.
Pessoas que se identifica-
vam  c omo  s e n d o  d a
esquerda são, hoje, os tais
milionários! São pessoas
que defendem que se tra-
balhe com um investimento
público mínimo. Em con-
trapartida, depois surgem
os colégios e clínicas mais
caros .  São  pessoas  que
nunca tiveram o sentimento
de que o Governo investisse
muito na Saúde e Educação.
No mundo, o único movi-
mento que vejo que cum-

Partido Njango
pretende eleger 25
deputados em 2022
Eduardo Jonatão Samuel “Dinho” Chingunji faz parte 
de uma família histórica da UNITA. É filho de Samuel
Piedoso Chingunji, também conhecido por “Kapessi
Kafundanga”, co-fundador daquele partido e primeiro chefe
do Estado-Maior das FALA. Dinho Chingunji foi ministro 
da Hotelaria e Turismo, no quadro do Governo de Unidade e
Reconciliação Nacional (GURN), tendo abandonado a UNITA
em 2008. O engenheiro civil, de 56 anos, pretende voltar 
à política activa. O primeiro passo foi a criação da comissão
instaladora do Partido Nacionalista para a Justiça em Angola
(Njango), que pretende formar “uma nova geração de
líderes”, eleger entre 25 e 30 deputados, nas eleições gerais
de 2022, e disputar o poder em 2027

PROJECTO POLÍTICO DE “DINHO” CHINGUNJI

Embora chamemos os movimentos
pelas independências de partidos,

na prática eles são mesmo movimentos
para a luta da independência. O objectivo

da luta de independência é totalmente
diferente do objectivo de governação.

A adesão aos movimentos nunca
esteve baseada numa ideologia
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priu, desde sempre, a ideo-
logia que defende, é o de
Cuba! Os cubanos são, de
facto, socialistas; nós não!
Já perguntei a muitos polí-
ticos angolanos qual era a
sua ideologia. Podiam até
dizer, mas não conseguiam
explicar em que pilares
estão assentes tais ideolo-
gias. Por isso, viemos com
o nosso projecto, Njango,
com uma ideologia clara.
A única coisa que pedi-
mos  a  quem  p re tende
aderir ao projecto é, em
primeiro lugar, aceitar a
no s sa  i d e o l o g i a ,  s e j a
quem for, ainda que seja
a minha esposa ou filho,
para que não haja con-
fusão no partido e o nosso
trabalho tenha os resul-
tados que precisamos...

Quais são as principais van-
tagens do centro-direita?
Como centro, somos capa-
zes de tirar aquilo que acha-
mos que é prático e que
consegue resolver o nosso
problema, ainda que seja
algo típico da esquerda.
Para o nosso país, pensamos
que a Educação e Saúde são
cruciais. Temos alguns paí-
ses como espelho, como a
Suécia e Suíça, que apesar
de predominar a actividade
privada, os governos inter-
vêm muito na questão da
Saúde e Educação. É isso
que também pretendemos
aplicar em Angola, quando
tivermos a oportunidade
de governar.

Quais são as individualidades
que estão na criação do projecto?
Sou o  mentor!  Fizemos
questão, com o grupo com
o qual temos trabalhado
desde 2011, não puxar indi-
vidualidades porque, aqui
em Angola, já têm um pas-
sado nos partidos existen-
tes, ou seja, estão com um
currículo pesado. Significa
que, de uma forma ou outra,
estão ligados aos problemas
que temos hoje. Quando as
pessoas vão ao encontro de
uma personalidade, o que
acontece é que esta pessoa
vai ter complexo de supe-
rioridade; não vai querer
que as ideias dos outros
vinguem. Por isso, estamos
a convidar somente pessoas
baseadas na ideologia e que
têm sentimento de querer
contribuir positivamente
para um ambiente novo,
com princípios universal-
mente aceites.

Com o que acaba de dizer,
está afastada, por exemplo,
a hipótese de convidarem
uma figura como Abel Chivu-
kuvuku para integrar o vosso
projecto político?
Está completamente afas-
tada esta hipótese porque
a nossa visão é diferente da
dele e vice-versa. Além
disso, é uma pessoa enqua-
drada nas individualidades
que citei atrás. Não preten-
demos ir  por  aí  porque
defendemos que os quadros
e a liderança se criam. O
nosso objectivo é formar
uma nova geração de líde-
res, criar sustentabilidade,
um novo pensamento e
nova cultura. Para tal, tem
de se começar do zero. A
política não é exclusiva de
certas individualidades ou

famílias. Qualquer ango-
lano, que achar que tem
capacidade de contribuir,
pode entrar e começar a
trabalhar para ser consi-
derado político.

Acredita que, até 2022, o Njango
estará em condições de parti-
cipar nas eleições gerais?
Sim, porque o processo de

organização está no fim.
As discussões e troca de
impressões sobre a viabi-
lidade do projecto já foram
feitas. Quando começámos
com o projecto, em 2011,
a intenção inicial era par-
ticiparmos nas eleições do
ano seguinte,  em 2012,
mas, como não somos ime-
diatistas, ponderámos e

nem mesmo em 2017 achá-
mos que era oportuno. O
nosso partido não será para
resolver os problemas pes-
soais ou tentar acomodar
umas três, quatro ou cinco
pessoas no Parlamento.
Queremos algo que se torne
numa máquina que ajude
o país a desenvolver-se.
Para tal, é preciso muito

trabalho e  calma.  Por-
tanto, em 2018, numa reu-
nião magna, acordámos
criar o partido e decidimos
que seria oportuno par-
ticipar  nas  eleições  de
2022, até porque o próprio
país está a mudar, as ati-
tudes do passado estão a
ser ultrapassadas. Acre-
ditamos que a recolha de
assinaturas será concluída
em breve e no prazo exi-
gido pelo tribunal.

Como está a ser a adesão?
Muito boa.  Desde 19 de
Novembro, quando nos
demos a conhecer, publi-
camente, que a comissão
instaladora foi aprovada,
já temos quase 500 assi-
naturas. Esta é uma indi-
cação  que  f omos  b em
acolhidos e há muita gente
à espera de um projecto
como este. Vamos trabalhar
para ter um grupo parla-
mentar modesto, a partir
de  2022  e ,  c inco  ano s
depois, disputar o poder
político. Mas, para come-
çar, estarmos no Parla-
mento  será  um grande
passo, porque é lá onde são
aprovados os programas
do Executivo.

Como meta, quantos depu-
tados esperam eleger em
2022?
Se fosse há alguns anos,
diríamos que seriam por aí
uns cinco deputados - e até
já seria uma grande vitória
-, mas, hoje, acreditamos
que vamos conseguir, no
mínimo,  ent re  25  e  30
deputados. Seja como for,
no fim do dia, quem vai
decidir é o povo. O impor-
tante é trabalharmos para
que o resultado das eleições
seja favorável.

Que avaliação faz do pro-
grama do Executivo de com-
bate à corrupção?
Em primeiro lugar, temos
de reconhecer que, hoje,
estamos num ambiente
totalmente diferente, que
poucos esperavam. Acre-
dito que, em 2017, antes
das eleições, as pessoas
n ã o  a c re d i t avam  q u e
pudéssemos ter o combate
à corrupção, tocando no
que se tocou. Sem dúvida
que ninguém diria que seria
possível, principalmente
com o mesmo partido no
poder, porque a corrupção
era mesmo endémica. Hoje
já não há aquelas pessoas
que eram consideradas
semi-deuses, intocáveis e
temidas por pessoas iguais.
Ainda assim, no caso das
punições, existem algumas
dúvidas porque a expec-
tativa era muito alta. Outra
coisa que tenho como preo-
cupação é saber quais são
os efeitos deste combate.
Temos de sentir  que há
benefícios para o cidadão
comum. A crise, que vem
desde 2014, agravou-se
com a Covid-19 e continua
a provocar descontenta-
mento porque o nível de
vida sobe dia após dia. Para
nós, o mais importante e
imediato é resolver os pro-
blemas sócio-económicos.
O  q u e  impo r t a ,  n e s te
momento, é garantir o pão
para a mesa do cidadão e
só depois vermos o luxo.

ENTREVISTA
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O nosso objectivo é
formar uma nova
geração de líderes,
criar sustentabilidade,
um novo pensamento
e nova cultura. Para
tal, tem de se começar
do zero. A política não
é exclusiva a certas
individualidades ou
famílias. Qualquer
angolano que achar
que tem capacidade
de contribuir pode
entrar e começar a
trabalhar para
ser considerado
político

Nome 
Eduardo Jonatão
Samuel Chingunji

Estado civil
Casado

Nasceu 
Setembro de 1964 

Cidade natal
Lubango (Huíla) 

Estudou
Engenharia Civil na

Southbank
University, em
Londres 

Família e a política
É, hoje, o mais
velho da

martirizada família
Chingunji, cujo

patriarca foi um dos
fundadores da
UNITA e teve em

“Tito” Chingunji um
dos mais famosos
dirigentes do
movimento de

Jonas Savimbi que
acabaria por ser
assassinado por
ordem do líder.  

Vivência no exterior
Radicado em
Londres por,

alegadamente, a
sua vida estar,

também, em risco,
é convidado a
regressar ao país,
no âmbito do
processo de

reconciliação entre
o partido e a sua
família, depois da
morte de Jonas
Savimbi, em

Fevereiro de 2002. 

O regresso à pátria
Chega a Luanda em
2003 e pouco depois
é nomeado ministro
da Hotelaria e

Turismo, no quadro
do Governo de
Unidade e

Reconciliação
Nacional, integrado
por membros dos

partidos
concorrentes às
eleições de 1992.

Abandona a UNITA
Em 2008 decidiu
abandonar a UNITA,
por, supostamente,
o processo de

reconciliação com o
partido não ter
surtido efeito

Partido Njango
Em 2011, começa
a esboçar o seu
partido político,
Njango. A 24 de

Setembro deste ano,
entregou, no
Tribunal

Constitucional, os
documentos para o
credenciamento da

comissão
instaladora e a 19
de Novembro o
pedido foi aceite.

P E R F I L
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República de Angola
Ministério das Finanças

Custos e Preços de Referência do JET A1 (A partir de 1 de Dezembro de 2020)
Atendendo ao ajustamento automático dos preços do JET A1, aos de mercado, em vigor, ouvido o Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo e as empresas operadoras do sector, a Ministra das Finanças vem tornar públicos, os
preços máximos, bem como a Estrutura de Custos do produto acima referido, para as categorias da produção ou importação, distribuição e comercialização, a vigorar a partir do dia 1 de Dezembro de 2020, nos termos do artigo 6.º do
Decreto Executivo n.º 132/19, de 6 de Junho, combinado com o artigo 9.º do Decreto Presidencial n.º 206/11, de 29 de Julho, conforme as tabelas abaixo: 

Evolução dos Custos e Preços de Referência do JET A1 (de Janeiro a Dezembro de 2020)

GABINETE DA MINISTRA DAS FINANÇAS, em Luanda, 27 de Novembro de 2020.
A Ministra,

Vera Daves de Sousa (500.1545)

Rua Guilherme Pereira Inglês, 42 – 1º Dtº, Luanda, Ingombota. 
Telefone : 222 331 060 (12528)
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REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PROJECTO DE APRENDIZAGEM PARA TODOS
IDA Crédito 52540

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA CONDUZIR UM PILOTO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS + EXAMES DOS ALUNOS NO CONTEXTO DE COVID-19
COVID-19-AO-PAT-204120-CS-CQS

O Ministério da Educação de Angola (MED), por meio do Projecto Aprendizagem para Todos (PAT), financiado pelo Banco Mundial, propõe contratar uma instituição internacional ou nacional, de renome,
para apoiar na logística de aplicação da avaliação nacional, numa pequena amostra aleatória estratificada das 18 províncias de Angola, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, na  4.ª e 6.ª
classes, assim como prestar apoio técnico-científico à equipa da DNAA, por meio de transferência de conhecimentos, em todas as etapas de implementação da aplicação da avaliação nacional.

A Instituição a ser seleccionada deverá satisfazer os seguintes critérios de elegibilidade:
• Mínimo 5 anos de experiência na coordenação e aplicação de pesquisa de campo.
• Mínimo 5 anos de experiência em planeamento de logística e controle de qualidade de aplicação de avaliações e testes. 
• Demonstrar capacidade de digitalização de no mínimo com 2 scanners profissionais com capacidade de digitalização simultânea frente e verso, com velocidade de 100 páginas por minuto (ppm), leitura
de código de barra em diversos formatos, com resolução de 300 (ppi-dpi), e exportação de ficheiros SVG, PDF, JPG, TIFF, dentre outros.
• Demonstrar disponibilidade de espaço para o processamento com segurança permanente (24 horas) e monitoramento por câmaras de vigilância. 
• Disponibilidade para viagens interprovinciais e permanência em campo.
• Experiência comprovada para trabalhar em áreas rurais e urbanas.
• Experiência comprovada da participação em Projectos educacionais em África ou países em desenvolvimento.
• Capacidade de comunicar por escrito e verbalmente em língua portuguesa.

Os Consultores serão seleccionados de acordo com os procedimentos descritos nas Normas de Selecção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) pelos Mutuários do Banco Mundial, de
Janeiro de 2011.

Os Consultores deverão ter atenção ao parágrafo 1.9 das Normas do Banco Mundial para a selecção de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial, de Janeiro de 2011 (“Normas de Consultores”), que
define a política do Banco Mundial sobre o conflito de interesse.

Os Consultores interessados poderão obter informação adicional no endereço abaixo, das 8h30 – 15h30, e as manifestações de interesse (currículos, cópia dos certificados de habilitações académicas e
outra informação pertinente) deverão ser entregues no mesmo endereço electrónico até ao dia 07 de Dezembro de 2020, às 15h00.

Projecto Aprendizagem Para Todos - Ministério da Educação

ATTN: Irene Figueiredo, Gestora do Projecto
Correio electrónico: aquisicoes@pat-med.org

A GESTORA DO PROJECTO
ARQ. IRENE FIGUEIREDO 

(11959)

(500.1551)
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Celebra-se, hoje em todo o mundo, o  Dia Internacional das Pessoas
com Deficiência, uma data institucionalizada pela Organização das
Nações Unidas, em 1992, efeméride  que nos lembra a necessidade
de respeito,  inclusão, solidariedade e igualdade. 

Para ONU “as pessoas com deficiência incluem aqueles que têm
incapacidades duradouras físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais,
que em interacção com várias barreiras podem impedir a sua plena
e efectiva participação na sociedade em condições de igualdade
com os outros”, uma definição que ajuda a entender bem em que
incide a referida realidade. Trata-se de um problema mundial que,
naturalmente, acaba por afectar sobremaneira as regiões e países
que passaram por situações de guerra e conflito armado, um quadro
em que se insere também o nosso país. 

Os longos anos de conflito armado causaram, segundo algumas
estatísticas, acima de 100 mil mutilados de guerra e que, se juntarmos
às pessoas que engrossam a lista da sinistralidade rodoviária, os nú-
meros de pessoas com deficiência são muito elevados. 

Sendo uma república baseada na “dignidade da pessoa humana”
e atendendo ao número expressivo de pessoas portadoras de defi-
ciência, não há dúvidas de que se acentuam os desafios para a
inclusão, para a equidade e sobretudo para a compreensão dos as-
suntos relativos à deficiência. 

Há mais de 20 anos, a ONU avançou para a criação da Convenção
Sobre Direitos das Pessoas com Deficiência que, entre outros fins,
visa  promover, proteger e garantir o pleno e igual gozo de todos os
direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas
com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente.

Em Angola, quando se trata dos esforços, medidas e iniciativas
para dignificar a vida daquelas pessoas que vivem com deficiência,
ainda temos muito que fazer. 

Avançamos de alguma maneira com a criação de legislação, parti-
cularizando-se aqui a Lei das Acessibilidades, um importante instrumento
jurídico-legal que, passados mais de cinco anos desde a sua aprovação,
está ainda longe de se efectivarem as suas linhas orientadoras.

Hoje, se olharmos para os passeios, o espaço que limita a estrada
do lancil, para a zona de acesso aos edifícios de numerosas instituições,
por todo o país, apenas para mencionar aqueles locais, facilmente
notaremos que pouco ou nada mudou no que diz respeito à facilitação
da mobilidade de pessoas com deficiência. 

Num dia como hoje, continua a expectativa, relacionada com a
implementação das medidas legais, iniciativas económicas e decisões
políticas que ajudem a dar maior dignidade, que inviabilizam a mar-
ginalização e sirvam para os equilíbrios. 

Atendendo aos esforços colectivos para transformarmos Angola
num país fraternos, solidário, justo, de igualdade de oportunidade
para todos, o desafio passa, entre outros, pela inclusão das pessoas
com deficiência. 
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Motoqueiros na via 
Pelo título deduz-se logo que a pre-
sença de condutores de motorizadas,
particularmente as de três rodas,
além da maioria não possuir habi-
litação própria para o efeito, são
imprevisíveis na estrada e nas vias
dentro dos bairros. Todo o cuidado
é pouco na hora de os enfrentar na
medida em que os mesmos arriscam
demais as suas vidas a favor das
manobras perigosas que executam
em  nome do vil metal. E, como era
de esperar, atendendo à forma des-
regrada como realizam as suas
manobras, muitos têm perdido a
vida, uma realidade estatística que,
infelizmente, não tem ajudado a
fazer outros a repensar a condução
que fazem. É comum ver em todos
os entroncamentos motorizadas a
passarem, independentemente de
terem ou não prioridade. E na maior
parte dos casos, quando ocorrem
acidentes, envolvendo os motoqueiros
e outros utentes das estradas, os
“homólogos” acabam vindo em
socorro do mesmo. Apesar de incorrer
em ilegalidades na condução ou
manobra perigosa, ainda assim os
companheiros do motoqueiro vêm
em defesa, não raras vezes, agredindo
a outra parte. 
Acho que a  forma como os moto-

queiros usam comercialmente os
seus meios para o transporte de
pessoas e bens, por força da pressa
e alguma ganância, já começa a
envolver verdadeiros casos de Polícia.
Desrespeitam o Código de Estrada,
andam em contramão, desconsi-
deram os limites de carga e actuam
como se estivessem numa selva e,
muitas vezes, sob o olhar impávido
da Polícia Nacional. Espero que a
Polícia Nacional saia em defesa da
ordem, tranquilidade e segurança
públicas, factores que permanen-
temente os motoqueiros estão sempre
a atropelar em nome dos seus negó-
cios. Não pode ser tolerável porque,
como dá para perceber, esta realidade
triste começa a ganhar contornos
de um “novo normal” que se começar
a instalar entre nós. Daqui a nada,
ao que tudo indica, vai ser mais
fácil conformarmo-nos todos com
essa triste realidade, em que parte

significativa da população tende
a rever-se do que propriamente nos
predispormos a combater as práticas
ilegais, imorais e até criminais de
determinados motoqueiros.
PEDRO LIVRAMENTO
Saneamento

Funerais e restrições
Escrevo pela primeira vez para o
Jornal de Angola para abordar a
maka relacionada com as medidas
restritivas em sede da actual con-
juntura em que se requer um pouco
mais de bom senso. Falo sobre os
funerais que, no acto de chegada
e entrada para o cemitério, está a
ser confinado a um “numerus clau-
sus” que começa a complicar a
muitas famílias. É verdade que
devamos todos cumprir com o que
as autoridades impõem, nomea-
damente a obediência total às medi-
das relacionadas com o contexto,
tal como decretado pelas autoridades
competentes. Em todo o caso, defendo
que em respeito às nossas tradições,
o número de pessoas que devia  ter
acesso aos actos fúnebres dentro
do cemitério devia ser estendidos
a duas dezenas por cada família. 
ALEXANDRE SILVA 
Quicolo

ESCREVA-NOS 
Cartas recebidas na

Rua Rainha Ginga, 12-26 
Caixa Postal 1312 - Luanda

ou por e-mail: 

escrevaconnoscoJA@gmail.com
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Custos da produção nacional

Luciano Rocha

ESTÓRIAS
DE ONTEM E HOJE

O consumo do que é nacional pode, entre outras vantagens,
contribuir para diminuir importações, desenvolver ou criar
uma série de sectores, combater o desemprego e - por que
não? - aumentar a auto-estima da maioria de nós.
O consumo do que é nacional, independentemente do que

for, preferencialmente produzido com fundos angolanos, mesmo
que privados, desde que limpos, não surripiados ao erário,
como já foi moda, pode trazer-nos múltiplas vantagens.
Os benefícios da produção nacional passam a ser ainda

maiores, se os trabalhadores forem, em todos os sectores,
maioritariamente angolanos, não pela nacionalidade, mas
por competência comprovada. Com todos estes e aqueles fac-
tores conjugados,  estão criadas algumas das condições que
podem contribuir para tirar o país do marasmo legado por
quem fez dele propriedade privada, ao sabor dos caprichos
do novo-riquismo.
Os objectivos, a esmagadora maioria, anunciados por mais

de uma vez, ao contrário do que à primeira vista possa parecer,
não são fáceis de atingir, mesmo que fossem apenas os que
referimos,  o que, só por eles, convenhamos, já era complicado,
mas não são. Há uma imensidão de outros que, directa ou in-
directamente, lhes estão associados.
A herança recente, apenas para mencionar esta, que a es-

magadora maioria dos angolanos recebeu, é a de um país de
tanga, sem dinheiro, com dívidas, falho de soluções, que não

o apertar do cinto dos que ja-
mais o tiveram folgado, a
quem se juntou uma multidão
crescente de novas vítimas de
injustiças sociais.
As soluções que nos falta-

ram e continuam a faltar são
reflexo  do tempo -  ou templo?
- das “vacas sagradas”, intocá-
veis, com direitos que mais
ninguém tinha, apropriarem-
se do que era público para o
desbaratarem como lhes desse
na real gana, indiferentes ao
sofrimento alheio. Foi este país
que a maioria de nós herdou,
no qual as importações eram
somente um dos canais de que
se serviam para porem lá fora
parte do que pilhavam. Tam-
bém por esta via, temos falta
de quadros e de infra-estrutu-
ras. Igualmente por isso, vamos
ter de voltar a contratar estran-
geiros. Resta esperar que não
sejam como muitos dos que
os antecederam, que mais não

foram do que “pombos-correios”, meros transportadores de di-
visas para contas de quem os oficializava como “profissionais
qualificados”, com base em engendrados currículos.
Os entraves presentes à produção nacional e consequente

consumo requerem, igualmente, condições imprescindíveis,
como electricidade e água, que não provenientes de geradores
e tanques, para as tornar acessíveis, em termos de preço. Caso
contrário, sucede o que já se verifica: artigos angolanos mais
caros do que os estrangeiros  A isso, junta-se outra coisa que
não temos, uma fiscalização comprometida e actuante, que
iniba eventuais sabotadores de sonegarem o que é nosso  em
benefício do que vem de fora.
O incentivo à produção e consumo nacional é louvável,

mas não é algo que se consiga de um dia para o outro. As ini-
ciativas nesse sentido são importantes, mas nunca varinhas
de condão. A pressa, sabe-se, é má conselheira, acarreta
perigos que podem tornar-se caros e funcionarem em sentido
contrário. De cooperações “desinteressadas” está Angola farta.
Que vier venha por bem. Sem ser capa de ladrões de “colarinho
branco”, que ainda os há por aí, uns emproados, como se
fossem gente honesta, merecedora de louvas, outros mais
sorrateiros, mas não menos perigosos.
Angola teve e tem exemplos de investidores estrangeiros

que, sem nunca se terem posto em bicos dos pés, não só de-
senvolveram e desenvolvem projectos com êxito, como for-
maram e formam angolanos em várias especialidades. A esses,
quantos mais, melhor, o país deve recebê-los de braços abertos.
Aos outros, virar-lhes as costas. Há valores mais elevados do
que o dinheiro e a dignidade não tem preço.        

Combate contra a corrupção:
o saco sem fundo

Afinal, todos os dias, na nossa comunicação social
se fala no combate à corrupção. Toda a gente con-
vive com essa quase psicopatia, como se andás-
semos todos aos gambuzinos. Confunde-se cor-
rupção com tudo o que seja roubar, desviar e aca-
ba-se mais a viver o problema do que a resolvê-lo.
Muitos dos milionários ilícitos, porque haverá
ricos que o conseguiram sem ilegalidades, são
apontados por terem desviado dinheiro do Estado
direta ou indiretamente, se me deixam comprar
um diamante por dez mil dólares e depois eu vou
leiloá-lo e chega aos 56 milhões…eu não corrompi
ninguém. Pois, quem sabe, sabe…
Parece que a corrupção

é quase tão velha como de-
fecar (que me desculpem as
fezes). Pelo menos, desde a
Antiguidade no código de
Hamurábi, no Egipto, na Bí-
blia Sagrada, no Código de
Manú e em leis asiáticas. A
ética da Administração pú-
blica foi abordada, pela pri-
meira vez, no livro Arthas-
hastra entre 321 e 300 a.C.
(antes de Cristo) em que o
filósofo indiano Kautilya reú-
ne uma série de normas so-
bre o bom governo, deveres
da autoridade suprema e
princípios que devem reger
a actuação pública.
Os filósofos da antiguida-

de clássica referiam-se à cor-
rupção como um fenómeno
que desencadeava mudan-
ças no estado natural das
coisas, destruindo uma de-
terminada ordem natural.
A própria etimologia do

vocábulo está ligada a con-
ceitos como degeneração,
putrefação ou destruição.
Os gregos, a exemplo de

Platão, partiam da análise
de dois mundos - o mundo
perfeito dos deuses e o mun-
do imperfeito dos homens.
Aristóteles escreveu um tra-
tado sobre a ética social, de-
senvolvendo a ideia da responsabilidade de cada
um para o bem de todos, para melhorar a vida
em sociedade.
O direito intrometeu-se para tipificar o crime

e as respectivas sanções. Em Roma, o grande
Cícero, mestre da oratória, combateu a improbi-
dade no exercício das funções públicas, referiu a
exigência de acções populares para processar e
julgar políticos ou ferissem a moralidade admi-
nistrativa e o património do Estado.
Na Idade Média é a prática impura, relacionada

com uma série de pecados como a ganância e a
ideia de que o ser humano já nasce contaminado.
Na modernidade, destacamos apenas a ideia

dos pensadores que entendem a corrupção como
uma perversão ou patologia do regime governativo.
Maquiavel diria: “a exclusão do povo dos negócios
do governo que se faz através do controle político
de um grupo oligarca e a corrupção surgira com
a inaptidão para a vida em liberdade, que nasce,
justamente, da desigualdade que foi inserida no
seio do Estado.”
Os recentes estudos sobre corrupção apontam

para os países emergentes, sem revolução bur-
guesa e em que o Estado, não vê a corrupção,
apenas assiste ao nascimento de uma classe de
alta burguesia que vai determinar as outras, com
empregos, carros em segunda mão, uma espécie
de classe C à maneira de Lula no Brasil.
É certo que os angolanos foram os inventores

do calulu ou do muzongue…mas não da corrupção.

Talvez a tenham exposto como um fenómeno na-
tural. No consulado de Dos Santos, toda a no-
menclatura sabia como circulava o dinheiro. Que
até passava daquelas malas diplomáticas pelos
VIPs atestadas de dólares.
Depois que completámos a institucionalização

da sociedade, afinal o Tribunal de Contas, o Tri-
bunal Constitucional, parece que serviram para
mostrarmos que tínhamos…já éramos democratas.
Pura ficção. Corrupção, vulgarmente é alguém
pagar a outro para cometer uma ilegalidade (caso
de Manuel Vicente pagar ao procurador português
para arquivar processos). Mas hoje, os estudiosos

falam em corrupção política
que consiste no uso das com-
petências legisladas por fun-
cionários do Governo para
fins privados ilegítimos. Des-
vio do poder do Governo para
outros fins, como repressão
de opositores políticos e vio-
lência policial em geral, não
é considerada corrupção po-
lítica. E um acto ilegal de um
funcionário público constitui
corrupção política somente
se o acto estiver directamen-
te relacionado às suas fun-
ções oficiais.
Calil Simão, define cor-

rupção política assim: “ uso
do poder público para pro-
veito, promoção ou prestígio
particular, ou em benefício
de um grupo ou classe, de
forma que constitua violação
da lei ou de padrões de ele-
vada conduta moral.
As formas de corrupção,

conforme as legislações, po-
dem incluir suborno, extor-
são, fisiologismo (relação de
poder político em que as ac-
ções políticas e decisões são
tomadas em troca de favo-
res), nepotismo, clientelismo.
A corrupção também se liga
ao tráfico de drogas e lava-
gem de dinheiro… Em todo
o mundo, a corrupção faz gi-

rar um trilião de dólares por ano.
A governação de Estado corrupto é designada

por cleptocracia. Isto é, governo de ladrões.
E agora. A mobilização para a luta contra a cor-

rupção é contra quem? Ninguém pode lutar contra
uma abstracção. O Estado é que deve zelar pelo
funcionamento das instituições e probidade dos
seus funcionários. É na fonte e não na torneira
que se trata a água. Partamos do princípio de que
o Estado já não é um Estado corrupto nem nepotista.
Então é preciso revogar normas de excessiva pro-
tecção mediante imunidades que podem e devem
ser suspensas a qualquer momento, responsabilizar
com as declarações de rendimentos, porque eu vi
uma pessoa entrar numa estatal com uma moto-
rizada e sair com quatro mercedes e não só.
Os agentes da governação têm que sentir o peso

da responsabilidade. Afinal, a questão é sempre
do estado. Daqui para a frente, em vez de andarmos
a combater o que não vemos, já se gastou tanto
pensamento com o que deviam devolver até um
prazo, e depois do prazo, e o que é que o Estado vai
fazer com o património devolvido…
Mas é melhor pensarmos cada vez com mais

vontade nas grandes plantações onde tractoristas,
agrónomos, cavadores de enxada ou mulheres
que batem o fungi para o pessoal têm mais que
fazer que andar à caça da corrupção que se trans-
formou num saco sem fundo, que, sem que seja
por intensão, desvia o nosso pensamento, gasta
papel, som e imagem que não dá fuba a ninguém.

O CÁGADO 
E AS PALAVRAS DO SILÊNCIO

Manuel Rui

O incentivo à produção 
e consumo nacional 
é louvável, mas não é
algo que se consiga de
um dia para o outro. 
As iniciativas nesse
sentido são importantes,
mas nunca varinhas 
de condão. A pressa,
sabe-se, é má
conselheira, acarreta
perigos que podem
tornar-se caros 
e funcionarem 
em sentido contrário

“O que esperamos
encaixar,

efectivamente, 
são os recursos
líquidos destas

vendas,
deduzindo depois

os custos
associados a todo

o processo 
de transferência
dos activos”

Osvaldo João
Secretário de Estado das

Finanças  e Tesouro, sobre  o
processo  de privatizações 

“O  sistema 
de escoamento

de água instalado
há vários anos 
no Luena está
sobrecarregado

devido ao
crescimento 
da cidade, 
que já  não
suporta as
quantidades
das águas das

chuvas. Portanto,
precisamos de
infra-estruturas
integradas para
facilitarem 
a macro -
drenagem ”

Wilson  Augusto
Vice-governador  do Moxico
para área Técnica e Infra-

estruturas

“ Perdemos um
professor, um
pedagogo, um
amigo dos seus
amigos. Adão
Gabriel foi um
homem digno de
todos os adjectivos

que possam
qualificar
a bondade” 

Paulino Fernandes
Radialista, a propósito da

morte do jornalista desportivo,
que foi a enterrar na segunda-

feira, em Luanda  

“(Charles Michel)
convidou o

Presidente eleito
para uma reunião
especial com os
membros do

Conselho Europeu,
em Bruxelas, em
2021, para uma
discussão sobre
as prioridades
partilhadas” 

Comunicado do porta-voz do
presidente do Conselho Europeu,

sobre o convite endereçado
a Joe Biden

C I T A Ç Õ E S

Os agentes
da governação
têm que sentir 
o peso da

responsabilidade. 
Afinal, a questão
é sempre do Estado.
Daqui para a frente,
em vez de andarmos 

a combater 
o que não vemos, 
já se gastou 

tanto pensamento 
com o que deviam

devolver até um prazo,
e depois do prazo, 

e o que é que o Estado
vai fazer 

com o património
devolvido…
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REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA CULTURA, TURISMO E AMBIENTE

DIRECÇÃO NACIONAL DE PREVENÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS

CONSULTA PÚBLICA
DO PROJECTO “MINEIRO NdPr LONGONJO”.

O Ministério da Cultura Turismo e Ambiente realizará uma Consulta Pública, do projecto “Mineiro
NdPr Longonjo”, localizado na Província do Huambo, cujo proponente é a Ozango Minerais, no
âmbito do Decreto Presidencial n.º 117/20 de 22 de Abril, sobre o Regulamento Geral de Avaliação
de Impacte Ambiental e do Procedimento de Licenciamento Ambiental.

A apresentação realiza-se no dia 02 de Dezembro de 2020, às 09h30min, a ter lugar no Complexo
Turístico Paraíso da Chiva, Cidade do Huambo e via Plataforma Digital Teams devido o cenário
actual da pandemia causada pelo SARS – COV2 .

Deste modo, convidamos todos os interessados a prestarem o seu contributo ao Processo de Ava-
liação de Impactes Ambientais. Devendo para mais informações, contactar os seguintes endereços:

• Ministério da Cultura Turismo e Ambiente, Direcção Nacional de Prevenção e Avaliação de Impactes
Ambientais, Complexo Administrativo Clássicos de Talatona, Rua do MAT, Edifício MCTA, 4.º andar;
Ingombota - Luanda; 
• Administração Municipal do Huambo.

Informamos que anexamos 1 (um) exemplar do Resumo Não Técnico do projecto para o vosso co-
nhecimento, no link abaixo mencionado.

Link Compartilhado: 
http://www.grupo-simples.com/images/dwl/02-ESIA-RNT_PT_vsFinal_vsCP_SEC.pdf
Link de acesso a Plataforma Teams: 
https://bit.ly/2UU9MXd

E-mail: consultas.publicas@mcta.gov.ao (Para Contribuições).
Contacto: 931303003/942263910

DIRECÇÃO NACIONAL DE PREVENÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL, em Luanda,
aos 25 de Novembro de 2020.

O DIRECTOR
IURY SANTOS

(500.1544)

(12556)

ANÚNCIO DE VAGAS

WORLD VISION INTERNATIONAL / ANGOLA, Organização Não Gover-
namental, constituída ao abrigo das leis regidas em Angola, sobre o Mi-
nistério da Justiça sob o número 06/05, contribuinte número 7401011670.
Sita no Condomínio Ocean Ville , casa 126 , Via S8, Talatona, Belas,
Luanda. 

Pretende recrutar para o Projecto Resposta ao Covid-19, em Luanda, a
seguinte vaga:

Gestor Técnico de WASH

O Gestor Técnico de WASH supervisionará o Projecto de Resposta
COVID 19 & WASH em Luanda. O Gestor Técnico de WASH será  res-
ponsável pela entrega oportuna dos resultados estabelecidos no docu-
mento do projecto. Ele/a irá fornecer orientação técnica para a equipa do
projecto, parceiros locais e outras partes interessadas, de acordo com as
actividades dos projectos. Ele/a fornece recomendações técnicas para
melhorias na entrega da infraestrutura e fornece liderança e comunicação
aos supervisores sobre a qualidade geral do programa. A capacitação dos
membros da equipa e parceiros locais será um componente integrado de
seu trabalho. Além disso, ele/a  irá, de forma contínua e com o apoio do
Especialista Técnico de WASH e do Director de Mobilização de Recursos,
avaliar as necessidades actuais de WASH e ajudar no desenvolvimento
de programas para garantir financiamento para novos projectos potenciais
de uma variedade de doadores. Esta posição está sediada em Luanda,
com aproximadamente 30% das viagens para os distritos do projecto. 

Requisitos:

•  Experiência profissional mínima de três anos em Gestão de liderança
na implementação de programas de resposta a emergências;

•  Sólida experiência e conhecimento das agências das Nações Unidas e
outros sistemas internacionais de resposta a emergências, particular-
mente nos sector de WASH;

•  Experiência em gestão técnica de programas e projectos de infraestru-
tura, coaching ou capacitação de equipes e actividades de M&A;

•  Excelentes habilidades interpessoais, de comunicação e planeamento
estratégico.

•  Domínio das Línguas Portuguesa e Inglesa, falada e escrita.

•  Capacidade de gerir várias prioridades, prazos e tarefas com eficiência;

•  Conhecimento de outros sectores ( Prevenção e Controlo de Infecções,
protecção, meios de subsistência) é um activo;

•  Conhecimento e aplicação dos Princípios Humanitários: humanidade,
neutralidade, imparcialidade e independência operacional.

•  Vocação para o trabalho humanitário, atendendo as comunidades mais
vulneráveis

Os interessados devem candidatar-se enviando as suas candidaturas
com a referência da vaga a que se está a candidatar para o endereço
electrónico: ango_recruitment@wvi.org até ao dia 5 de Dezembro de
2020.

Luanda, aos 18 de Novembro de 2020.
(500.1555a)



RECRUTAMENTO
A Newrest Angola S.A., Empresa de Catering Prestadora de
Serviço do ramo Petrolífero, pretende Recrutar urgente pessoal
para a seguinte função:

4 CHEFES DE CAMPO
Requisitos:
• Experiência Relevante de 5 anos em COZINHA INTERNATIONAL
• Experiência Relevante de 5 anos na gestão de uma cozinha,
stock, produtos, elaboração dos menus e das receitas.
• Experiência Relevante de 5 anos na direcção de uma cozinha
com 20 cozinheiros 
• Diploma em cozinha    
• Domínio de ferramentas informáticas.
• Fluência nas Línguas Portuguesa, Inglesa e Francesa escrito
e falado.
• Bom sentido de organização.
• Excelente capacidade de comunicação Oral e Escrita.
• Excelente capacidade de liderança, Gestão e espírito de equipa.
• Capacidade em trabalhar em ambiente multicultural.

Os CV (em Português) e a documentação de suporte devem ser
enviados para o endereço electrónico: 
recruitment.angola@newrest.eu  
No prazo de 7 dias a partir da data de publicação.

A Direcção da Empresa 

13Quinta-feira
3 de Dezembro de 2020

OFERTA DE EMPREGO
Sobre oferta de trabalho, Grupo Empresas, sedeadas em An-
gola há mais de Trinta Anos, pretende recrutar, para o preenchi-
mento (2) vagas para a área financeira – área de gestão de
clientes (controlo – cobrança).

Procuramos pessoas (M) (F) com os seguintes perfis:

 Experiência demonstrada, no CV, na área clientes mais de 3
anos
 Idade até 35 anos 
 Conhecimento de PHC será valorizado na selecção 
 Min. Formação Academica: 12.º Ano
 Requisito Exigido: Dominar ferramenta Excel
 Remuneração a liquidar de acordo com experiência demons-
trada
Nota: Início do Contrato: 04 de Janeiro 2021
Os candidatos interessados deverão apresentar as suas candi-
daturas, enviado para o endereço electrónico 
manuela.ximenes@gmail.com, ou entrega na Av. 4 de Feve-
reiro n.º 35.
A entrega do Currículo Vitae com fotografia até ao próximo dia
10 de Dezembro de 2020.

ENDEREÇO AV. 4 DE FEVEREIRO NR 35
CONTACTOS: 222027885 – 222027893
TELEMÓVEL: +244 944768666
EMAIL: manuela.ximenes@gmail.com

A Direcção da Empresa (12583)

Empresa que actua no sector de Construção Civil procura qua-
dros nacionais para ocupar as vagas abaixo mencionadas nas
respectivas províncias.

Os candidatos que residem nestas localidades, poderão enviar
as suas candidaturas para o e-mail seguinte: 
recruitment@hr-int.com

Documentos necessários: 

- CV actuailizado.
- Carta de apresentação.

(12573)

RECRUTAMENTO
A Newrest Angola S.A., Empresa de Catering Prestadora de
Serviço do ramo Petrolífero, pretende Recrutar urgente pessoal
para a seguinte função:

Director de Operações 
Requisitos:
• Experiência Relevante de 5 anos em gestão de sito de produções.
• Experiência Relevante de 5 anos na gestão de projecto inter-
nacional.
• Experiência Relevante de 5 anos na direcção de uma empresa
com trabalhadores nacionais e expatriados.
• Diploma superior nível minimal MBA.
• Domínio de ferramentas informáticas (Wenrest)
• Fluência nas Línguas Inglesa, e Francesa escrito e falado.
• Bom sentido de organização.
• Excelente capacidade de comunicação Oral e Escrita.
• Excelente capacidade de liderança, Gestão e espírito de equipa.
• Capacidade em trabalhar em ambiente multicultural.
Os CV (em Português) e a documentação de suporte devem ser
enviados para o endereço electrónico: 
recruitment.angola@newrest.eu 
No prazo de 7 dias a partir da data de publicação.

A Direcção da Empresa (12582)

INDÚSTRIA VIDREIRA - GESTOR DE PRODUÇÃO
ANGOVIDRO, Lda., Líder em Angola no seu segmento
Industrial, está a contratar profissional qualificado com os
seguintes requisitos:

- Experiência na Indústria Vidreira e Caixilharia de 
Alumínio (Essencial)

- Experiência comprovada em Gestão de Produção 
Industrial (Essencial)

-   Experiência comprovada em Medição e Orçamentação
(Essencial)

-  Formação académica ao nível do Ensino Secundário 
completo (12.º Ano)

- Formação e Experiência em Programas Informáticos de
Desenho de Projecto

- Capacidades e experiência de coordenação de Planea-
mento de Produção 

-  Experiência na função mínima de 10 anos
-  Domínio de idiomas Português e Inglês
-  Domínio de idioma Espanhol (Preferencial)

Candidaturas: “geral@angovidro.com”

(12575)

RECRUTAMENTO
CATEGORIA OCUPACIONAL LOCAL DE TRABALHO

Coordenador de Segurança em
Obra – CSO

Kuito/ Luanda/Ondjiva/Caxito/
Cabinda

Adjunto de CSO Bailundo

Administrativo de RH e Serviços Kuito/Bailundo

Controlador e Logística Bailundo/Cabinda/Ondjiva

Fiscal de Obras Sénior Luanda/ Luena/ Kuito/ Bailundo/
Ondjiva/ Cabinda/ Caxito

Fiscal de Obras Luanda/ Luena/ Kuito/ Bailundo/
Ondjiva/ Cabinda/ Caxito

Assistente de Compras e Forneci-
mentos Luanda 

(12582a)

REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS 
E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

INSTITUTO GEOGRÁFICO E CADASTRAL DE ANGOLA
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DO CUANZA-SUL

EDITAL N.º 108/2020
PROCESSO DE CONCESSÃO N.º 123-CS/20

Tendo, o Sr. ANTÓNIO POLICARPO PACIÊNCIA, requerido  a
concessão do direito de superfície de uma parcela de terreno
rural, com a área de 100,42 (Cem Vírgula Quarenta e Dois)
hactares, onde está implementado um projecto Agro-Pecuário,
localizado na Zona Quitata-Catofe, Comuna Sede, Municipio da
Quibala, Província do Cuanza-Sul; feita a demarcação provisória,
a mesma ficou com as seguintes confrontações: a NORTE - com
terrenos de terceiros não cadastrados; a SUL - com terrenos de
terceiros não cadastrados; a ESTE - com terrenos de terceiros
não cadastrados e; a OESTE - com a montanha.

São, por este meio, convocadas todas as pessoas que se julga-
rem com direitos sobre o mesmo terreno, a vir comprová-lo neste
Instituto Geográfico e Cadastral de Angola, no prazo de 30 dias
a contar da data da publicação deste Edital.

Departamento Provincial do Instituto Geográfico e Cadastral
de Angola do Cuanza-Sul, no Sumbe, 24 de Novembro de
2020.

O Chefe de Departamento
Bernardo Maneco (12563)

REPÚBLICA DE ANGOLA 
ÓRGÃOS AUXILIARES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

CASA DE SEGURANÇA
UNIDADE DE GUARDA PRESIDENCIAL

GABINETE DO COMANDANTE

ABANDONO DE TRABALHO

JACINTO ANDRÉ MANUEL, com a categoria de
Auxiliar de Limpeza e Manutenção, por se encontrar
ausente há mais de dois meses, sem qualquer jus-
tificação, o que deverá justificá-lo documentalmente
no prazo de cinco dias úteis após a publicação
deste comunicado. Findo o prazo, efectivar-se-á o
acto de abandono de trabalho, previsto na alínea
c) do artigo 229.º da Lei Geral do Trabalho.

GABINETE DO COMANDANTE DA UGP - UNI-
DADE DE GUARDA PRESIDENCIAL, Em Luanda,
aos 23 de Novembro de 2020.

O COMANDANTE 
Alfredo Tyaunda
Tenente General (12526)

ANÚNCIO DE VAGA
Havendo necessidade de preenchimento de vaga da área
de administração e serviços, necessita-se de 1 (um)
Técnico de Informática.
Requisitos:
Experiência comprovada na área Técnico Especialista em
Gestão de Rede e Sistema Informático da TallyPro.

Enviar candidatura dentro de 3 dias a partir da data da
publicação para: diretoradm@trespedras.com

(12559)

COMERCIALIZAMOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CHAPAS de cobertura por medida.
TUBOS para estrutura metálica & PERFISIPE, H e UPN

VARÃO para construção civil de boa qualidade
CONTRAPLACADOS & REDES DE VEDAÇÃO

NOVIDADE: CHAPA FEITIO TELHA COM NOVO DESENHO
E MAIS DURABILIDADE

TELM: 929 24 33 39 / 931 89 10 90
WEDSITE: WWW.AUTOALEXFERRO.COM

VISITE-NOS: AUTO ALEX FERRO, VIA EXPRESSA, VILA FLOR
(9717)

Temos debulhador de milho britadeira de milho
(desfareladora), descasque de arroz e fáceis de
serem manejadas resistente com capacidade de
produção aceitável pronto para amortizar o valor in-
vestido não hesite em adquiri-lo, rua direita Centro
Cultural Dr. Agostinho Neto.  Beo Tel. 936196882-
922799624-917747359-949113980  (12400b)



PRÉDIO Luxuoso, 7 andares,
V i v e n d a s  T 6 ,  Te r r e n o s ,
Patriota, Benfica, Kuditemo.
Telfs. 939558868, 916641319 

(12401)

T5 c /  p i s c i n a  d e n t ro  d o
Patriota, por Akz. 230.000.000
e T3 no Benfica, 45.000.000Kzs.
Telefs. 939558846, 939558868

(12401a)

APARTAMENTOS T2,  T3,
Ingombota, 45.000.000Kzs,
Vivenda Jardim do Éden
55.000.000.00Kzs. Telfs.:
939558846, 939558868  

(12401b)

EDIFÍCIOc/ 3 andares, 19 sui-
tes, 1 apartamento T1, espla-
nada,2 cozinhas, 5wc´s,
restaurante, Via Expressa.
Telefs.: 923321615 (11468)

FAZENDA Lukete, na Huíla, a
70km do Lubango-Capunda
Cavilongo, 32 hectares,  à mar-
gem do rio  c/2 residências,
lojas, armazém e aviário.    Telef:
935621500 (11698)

CASA T3, legalizada, mobilada,
climatizada, quintal  de 2200m²,
Viana. Telefones: 924214441,
912507629. (12125)

PROJECTOS f e c h a d o s
Sequele, Via Expressa, Zango
0 e 1, acabado. Telefones:
925500073, 995693106

(12220)

APARTAMENTO T3, Talatona,
C / 1  s u i t e ,  C o n d o m í n i o
fechado, totalmente docu-
mentado, a Akz 88 milhões.
Telfs: 924728888, 913296920

(12310)

CASAST3, T4, T5 - Zango 2,3,4,
a partir de 9.000.000.00Akz.
Farmácia pronta a funcionar
19.000.000 Akz. Telefones:
945041189,  993814706 

(12330)

SALÃOde festas, todo clima-
t i za d o  n o  M o r r o  B e n t o .
Tlfs:933966649, 919761790 

(12353)

COLÉGIO c/ 12  salas de aula
em Viana.Telefs.: 942613150,
995710609. (12381)

ESTALEIRO na Zona Industrial
de Viana, C/ 3 hectares. Tlfs.:
995710609/ 942613150

(12381)

CASA T4 no Projecto Nova
Vida, rua 16.Telefs: 923919438,
923775879 (12388)

1º ANDARno Km 30 do Rami-
ros, espaço 20x30, inclui uma
área comercial em funciona-
mento. Telefs: 923514065,
993514065 (12412)

CASAZango 4 com cobertura,
ta n q u e  ,  f o s s a ,  q u i n ta l ,
d e f r o n t e  à  e s t r a d a .
5.000.000,00kz.Telf: 928078144

(12466)

VIVENDAV14, Praia do Bispo.
Telefone: 938330329 (12481)

RESIDÊNCIAT3, c/ garagem,
Viana-Regedoria. Telefone:
938330329 (12481a)

VIVENDAna Vila Alice - Realize
os teus sonhos. Telefones.
924399762, 912350634.

(12516b)

APARTAMENTO T3 e T5, no
Kilamba, Maianga, Nova Vida
e Talatona.  Telfs: 940 000 839,
919 797 206. (12486)

VIVENDAS Conchas e apar-
tamentos T3 Talatona, T4 no
Alvalade, estacionamento P/
4 carros. Telefones: 940 000
839, 996104798 (12486b)

APARTAMENTO T2, Comba-
tentes,  2.º andar, c/escritura
e T2 na Maianga. Telefones:
940 000 839/ 919 797 206

(12486c)

3 VIVENDAS nos Mirantes
Bombas, Akz 95.000.000,
75.000.000 e 55.000.000. Telef:
937995311. (12561)

RESIDÊNCIA T3, Gamek, pró-
x i m o  a o  K o l l y  V i l a ,  A k z
65.000.000. Telefe: 937995311.

(12561a)

RESIDÊNCIA T3, Gamek à
direita, Akz 27.000.000. Telef:
937995311.                   (12561b)

HOSPEDARIA C/10 quartos
suites, 2 salas, 1 restaurante,
nos Mulenvos de Baixo. Telefs:
923437060, 990437060.

(12570)

ESTABELECIMENTO, 1 quarto,
sala, WC, Rua Balabala, perto
do Colégio Colema, Golf 2,
1.200.000Kz. Telef: 924579762.

(12533)

CASA grande em terreno
40x20, km 28 sul, vista/mar
10 milhões. Telef: 923319584 

(12532)

VIVENDAT3, no Ginga Isabel,
em bom estado. Telefone:
923628458  (12540)

RESTAURANTE no Kinaxixi,
todo equipado. Telefone:
923628458 (12541)

CASA de praia, na primeira
linha no Mussulo . Telefs :
942613150, 995710609 

(12381b)

HOTEL, Quartos P/ dia e horas
C/ TV, AC, internet e biosse-
gurança, em Luanda. Telefone:
931007800 (12208)

VIVENDAc/ 16  compartimentos,
8WC,quintal p/2 viaturas, gera-
dor, na rua Salvador Allende
(Maculusso). Telfs:  9233189445,
14543360 (12284a)

APARTAMENTO T3Edif. Torres
do Carmo,  alto padrão, suite,
C /e sta c i o n a m e n to ,  A k z
1.200.000,00. Telfs: 924728888,
913296920. (12310a)

APARTAMENTO T4,  2 suites,
C / E sta c i o n a m e n to  Ed i f.
Corimba Residence, Akz:
950.000,00. Telefes: 924728888,
913296920. (12310b)

ANEXO no Maculusso, c/ 2
quartos, garagem P/ 2 carros.
Telef: 923641343 (12355)

ARMAZÉM na Via Expressa,
15mx25m. Telef: 923766905

(12491)

APARTAMENTO T 3 ,  n o s
Coqueiros, mobilado, com
elevador. Kz 450.000/mês.
Telf: 923723592  (12513)

APARTAMENTO T1, 1.º andar,
r u a  d i r e i t a  d e  L u a n d a ,
150.000,00kz. Telefones: 940
000839, 919797206.(12486a)

VIATURASZero quilómetros
e usadas, Lexus 570, Toyota
V8, Nissan Patrol, entre outros.
Telfs.:924973986, 922982703

(12156)

TOYOTA Prado Luanda da
Sorte diesel, manual, bem
conservado, 4.800.000,00,
negoc.Telefs: 943908989,
914852151 (12216)

MITSUBISHI Pajero, cinzento,
metalizado, matrícula EW,
65.000Km, a 9.500.000 Akz.
Telefs: 923495837, 914426001

(12387)

HYUNDAI ix35, gasolina,
104.000 Km, AC, série DZ,
Bairro Popular. Telefones:
938628720, 926121707. 

(12428)

HYUNDAIElantra, 45 mil km,
4.800.000 KZ . Telef: 923459990

(12452)

TOYOTALand Cruiser, motor
selado, 2 300.000. Telefone:
923459990 (12452a)

MITSUBISHI Canter, bom
estado, 4.700.000, Toyota
Cruíser FJ 8.300,000. Telefs.:
923942502/ 946765 809 

(12467)

PAJERO c/ 39 mil km, cor
b e i ge ,  l i m p o .  Te l e f o n e :
925484739 (12514)

HYUNDAI H-1 série F,  gasóleo,
manual 52 mil kilómetros.
9.500.000Kzs. Telefones:
924321296, 994321296

(12485)

MERCEDESSprinter 16 luga-
res, diesel 14 milhões. Telefs:
924321296, 994321296

(12485a)

H I LUX a  g a s o l i n a ,  A k z
10.500.000, Grand Santa Fé
4WA Akz 9.400.000, Tucson
IX35 Akz 7.200.000. Telefones:
923623162, 939735505. 

(12567)

FORD Edge, cor Cinzenta,
automático, 12.000Km, c/ Ac,
a 6.500.000,00Kzs. Telefones:
924616615, 990753791 

(12545)

KIA Sorento 2015, Gasolina
41.000Km,  Akz. 13.800.000,00.
Tlfs: 941153441, 922125446,
923726337. (12538)

MERCEDES Benz G63 V8
Biturdo, Brabus`800 2019.
22Km,  96.000.000 AKz. Telfs.
9 2 4 3 4 8 2 2 2 ,  9 2 2 1 2 5 4 4 6 ,
927808561.                                (12595)

LAND Rover Discovery HSE
Diesel, 40.000Kilómetros,
27.000.000,00Kzs. Telefones:
9 2 4 3 4 8 2 2 2 ,  9 2 2 1 2 5 4 4 6 ,
934016774.                            (12595a)

TOYOTA Rav 4, full option,
A n o  2 0 1 6 ,  4 6 . 0 0 0  k m ,
12.000.000,00 AKzs. Telefones:
9 2 4 3 4 8 2 2 2 ,  9 2 2 1 2 5 4 4 6 /
934016774, 927808561.  

(12595b)

2  RANGE R o v e r  H S E ,
3 1 . 0 0 0 K m ,  3 5 . 0 0 0 K m ,
55.000.000,00akz. Telefs:
9 2 4 3 4 8 2 2 2 ,  9 2 2 1 2 5 4 4 6 ,
927808561.                 (12595c)

INFINITI QX56versão luxuosa
d a  N i s s a n ,  4 5 . 0 0 0 K m ,
23.000.000,00Kzs. Telefones:
9 2 4 3 4 8 2 2 2 ,  9 2 2 1 2 5 4 4 6 ,
925739663.                            (12595d)

LEXUS 570Sport V8,  apenas
60.000Km,  Akz. 29.950.000,00.
Telfs: 924348222,/922125446,
925739663.                        (12595e)

CARRINHAS Isotérmicas,
capacidade P/  4 toneladas,
para transportar frescos.
Telefs: 923315387, 929257757.

(12423)

MINI Bus ,  usado, capacidade
de passageiros 15/20km, kilo-
metragem abaixo dos 80.000km,
em bom estado de conservação
e documentos. Tlf: 923419194

(12515)

COLCHÕES Kamaflex, nase
fixa, estrados, bancas, cómo-
das, tapetes, lençóis, Rua da
Maianga. Telefs.  938910826,
991910826             (11956)

TERRENO100 hectares - zona
rica, próximo ao rio. O último
lote - valor especial. Telefones.:
948399762, 912350634

(12097)

TERRENOSà venda 15X20m²,
P r o j e c t o  F e c h a d o ,  V i a
Expressa, Viana. Telefone:
922915479. (12150)  

TERRENO n o  M u s s u l o
18.000m2, 3 casas, piscina,
junto à Roça das Mangueiras.
Telefes: 924037375, 923401470

(12317)

CONTENTOR frigorífico 40´
Carrier, excelente estado,  ano
2006. Telefone: 923345385

(12305a)

MOTONIVELADORA quase
nova, 250 Hs de uso 160 Hp-
motor Cummings. Telefone:
923 345 385 (12305)

GERADOR 110 KVA JHON
DEERE. Telefone: 923345385 

(12305b)

CÂMERAS CCTV, vídeo por-
teiro, C. eléctrica, redes infor-
mática, venda e instalação.
Telefs.: 948079777, 990079777

(12328)

TERRENOno Jardim de Rosas,
Via Expressa , 8 hectares. Telef:
923775879, 923919438 

(12388a)

MÁQUINA de gelado, picolé,
algodão-doce, fritadeira,  chapa
de hambúrguer, fiambreira e
tostadeira. Telefs. 936196882,
917747359 (12400b) 

GERADOR Perkins de 45Kv,
manutenção em dia, por
5.000.000.00 negoc.Dispens.
mediação. Telefs: 925687640,
994622253. (12414b)

SERPENTINA, gelado em
balde, serra-ossos, churras-
queira a gás, banho-maria
para buffet, mesa Inox. Telef.
922799624. (12400d)

PADARIAKit, forno, 3 gavetas,
gás, estufa, amassadeira 50L,
batedeira 20L, carrinho/pão,
balança, tabuleiro.  936196882,
917747359. (12400)

MÁQUINAS de  gelo escama,
liquidificador, 20/40 L, CX. de 10
mil palitos/picolé, amassadeira
130L, divisória 36 furos, novos.
936196882, 917747359 (12400c)

MOINHO de fuba de bombó
e milho, diesel, C/ ignição e
manivela, 25 sacos/hora,
novo. Telefones:  936196882,
922799624. (12400a)

TERRENOcom 4.015 m2, pró-
ximo à cidade financeira, kz
160.000.00/m2.  Telefone:
923723592 (12455)

GBK- Vende-se Materiais de
pesca, canas, linhas, anzóis
chumbadas etc. Telefones:
923 569 797, 912 113 683

(12453)

CAMPASgranito e mármore,
montagem, gravação, cabe-
ceiras, fotos. Casa dos Gra-
nitos. Telefs:   921662309,
990591646 (12516)

TRANSFORMADOR 50Kva,
para PT, 15Kv, pouco uso, em
armazém, Viana. Whatsapp
+244 938768276 (12507)

OBRA inacabada em Viana,
para restaurante e padaria.
Tlfs: 923310386, 923766905,
9126654111 (12490)

TERRENOem obras em Viana,
15mx25m. Telefs: 923766905

(12490a)

ESTALEIRO infra-estruturado
800m2, no Panguila, estrada
principal . Telfs: 990887038,
939566599. (12498)

TERRENO1 hectare, Patriota
1.ª fase,  Zona asfaltada, c/
água e energia eléctrica . Telfs:
990887038, 939566599 

(12498a)

TERRENO4 hectares, no Pan-
guila, estrada principal, com
direito à superfície. Telefs:
990887038, 939566599

(12498b)

TERRENOS no Zango rua 6,
15x15, 20x15 e 30x15. Telefs:
990887038, 939566599 

(12498c)

TERRENOS de 20/30 e 18/20
no Benfica, Zona Verde1 .
Telefs.: 923803815/ 993803815

(12530)

TERRENO 20X30, vedado,
Zona Verde, Akz 6.000.000.
Telefone: 937995311. 

(12561c)

TERRENO defronte ao Con-
domínio Austin com 8 hectares
e meio.Telefs: 995710609/
942613150 (12381c)

DESINFESTAÇÃO desratiza-
ção e desbaratização, sem
cheiro, não precisa sair de
casa. Telefs:  928648007,
917606962. (12181)

AULAS ao domicílio: Mate-
mática, Física, Química, Por-
tuguês e Inglês para crianças
e adultos. Telef: 923336121.

(12418)

ELIMINAMOS infiltração de
água no tecto e na parede,
pintura, estuque e canaliza-
ção. Telf: 941240948 (12413)

CURSOS: Configuração de
Servidores, CCNA, Base de
Dados, Programação, Auto-
cad, Oratória, Excel. Telfs.:
941122850, 914062377 

(12299)

GBK-Desinfestação p/com-
bater ratos, baratas e outros
insectos. Telefones: 923569
797, 912113683 (12453b)

MARKETINGdigital, publici-
dade, logótipos, carimbos,
impressão. Telf: 927822891

(11971)

LOJASonline , portais de notí-
cias, classificados, Cursos
online, desde 78.000 kzs. Telf:
941346399 (12358)

DESINFESTAÇÃO desratiza-
ção e desbaratização, sem
cheiro, não precisa sair de
casa. Telefs:  928648007,
917606962 (12450)

E.M desinfestação s/cheiro,
anti-alérgico não precisa sair
de casa. Telef.: 993 799 015,
923927204 (12469)

GBK- Limpeza e lavagem de
cadeiras, sofás, int. de viatu-
ras,etc. Telefones: 923569
797, 912113683 (12453)

GBK- Colocamos tecto em
chapas de zinco,etc. Telefones:
923 569 797/912 113 683 

(12453a)

DESINFESTAÇÃO s/cheiro
anti-alérgico, disponível todos
os dias. Telef: 936791069/
915283136 (12469)

MORNING LIGHT inglês  e
francês,  domiciliar, intensivo
para Nova Vida, Talatona e
Kilamba . Tele: 923810629

(12505)

DÁ-SEAulas online,  ao domi-
cílio, guitarra, piano, cantar
lendo pauta.  Telefones:
923434502, 992728160

(12509)

DDPrestação de Serviços de
AC e antena parabólica. Tele-
fone: 939918228 (12493)

AVALIAÇÃODE IMÓVELCon-
sulte -nos, somos experientes
em avaliar o preço da sua
casa, p/venda/compra . Telf:
921168299 (12539)

FAZ-SE Capa de Livro, Pagi-
nação, Diagramação, estru-
turação de relatório forma
de Livro / Revista. Telefone:
921168299. (12539a)

INVESTIDOR/Sócio para negó-
cio rentável no ramo Hoteleiro
e  Restauração. Telefones:
923455102, 993455102

(12203)

COZINHEIRO C/experiência
comprovada para um Restau-
rante no Jardim de Rosas. Tele-
fone: 929569207. (12266)

INVESTIDOR/Sócio para negó-
cio rentável no ramo Hoteleiro
e  Restauração. Telefones:
923455102, 993455102

(12203)

PRECISOemprego na área de
restauração, educadora de infân-
cia e babá. Telefones: 922333380,
917706565 (12456)

ENCARREGADOde obras de
estrutura e acabamento, expe-
riência 10 anos, carta de con-
dução. Telefones: 912241030,
940982798.                   (12439)

SENHORAprocura emprego
de doméstica, cozinhar ou
engomar. Telefone. 923399519

(12492)

SENHORA de 44 anos, edu-
cadora infantil, empregada
doméstica, cozinheira procura
emprego. Telf: 937889413. 

(12562)

VAGAp/ técnico Inox, c/ expe-
riência em fabrico de peças
em Inox. Telefone: 939325804

(12535)

JOVEM Licenciada em Auto-
mação Industrial, C/4 anos
de experiência,  procura
e m p r e g o .  Te l e f o n e :
932246312. (12558)

I M O B I L I Á R I O

V E N D E - S E

V I A T U R A S

V E N D E - S E

D I V E R S O S

V E N D E - S E

N E G Ó C I O S

P R E C I S A - S E

A R R E N D A - S E

P R E C I S A - S E

O F E R E C E - S E

C O M P R A - S E

I M O B I L I Á R I O

C L A S S I F I C A D O S
Atendimento
Rua Rainha Ginga, 18/24 — Luanda
de Segunda a Sexta-feira, das 9h às 14h, 
aos Sábados e Domingos, das 9h às 14h V I A T U R A S D I V E R S O S

Mais informações
Telefones: 937 550 262 / 949 770 006

e-mail: publicidade@jornaldeangola.com
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CAMPAS EM GRANITO E MÁRMORE 
MAIS DE 30 MODELOS EM EXPOSIÇÃO

GRAVAÇÕES EM ALÇADO, FOTOS E ACESSÓRIOS FÚNEBRES
DESAFIA-NOS COM AS SUAS IDEIAS

VISITA-NOS
Loja Morro Bento - retorno da Multiperfil

Avenida 21 de Janeiro, Tel. (+244)  938422420 / 923651399
Fábrica: Estrada de Viana, Km 25, Tel. (+244) 946 600 163 / 938 422 420
E-mail: geral@ladystone-angola.com www.ladystone-angola.com

(9
71

7)

PROCURA DE PARADEIRO

Procura-se ELIÚDE ESTER JOÃO HEBO, de 35 anos de
idade. Pede-se a quem a encontrar, o favor de contactar
os terminais telefónicos: 923687810/923535199 ou me-
lhor levá-la ao Cazenga, rua dos Comandos.

(12571)

PROCURA DE PARADEIRO

Desapareceu da casa dos seus familiares a maior de 37
anos de idade, de nome ROSSANA ISABEL DA CRUZ
(Xana), há mais de  seis (6) meses. Desde já, pede-se a
quem a encontrar ou venha a encontrá-la, o favor de in-
formar à esquadra policial mais próxima, ou aos Serviços
de Investigação Criminal e conduzi-la no bairro Coman-
dante Ivadi, casa n.º 22, Sapu (Kilamba Kiaxi), ou ainda
ligar para o terminal 912079227.

(12537)

PUBLICIDADE
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EMPRESA NACIONAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ELECTRICIDADE
Angola

PROGRAMA DE EFICIÊNCIA E EXPANSÃO DO SECTOR DE ENERGIA-FASE 1
Aviso de Aquisição Específica - Documento de Selecção Inicial (ISD)

Convite para Selecção Inicial
Sistemas de informação

(Projecto, Fornecimento e Instalação)

Comprador: Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade E.P. (ENDE)
Projecto:Programa de Eficiência e Expansão do Sector de Energia - Fase 1 (ESEEP)
Título do contrato: Desenvolvimento de sistemas e serviços de integração para melhorar os recursos de gestão de protecção da receita e fraude ENDE
País: República de Angola
Empréstimo N.º 5050200001054 e 2000200004671
ISD N.º: 2/ENDE/ESEEP/G/2020
Emitido em :20 de Novembro 2020 

1.  O Governo de Angola recebeu um financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento para custear o ESEEP (Programa de Eficiência e Expansão do Sector Energético) - Fase 1, e pretende aplicar
parte dos recursos em pagamentos ao abrigo de um contrato de Desenvolvimento e Integração de Sistemas Serviços para melhorar os recursos de gestão de protecção da receita e fraude da ENDE.

2.  A Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade pretende inicialmente seleccionar os Candidatos para o Concurso 02 / ENDE / ESEEP / G / 2020 “Desenvolvimento de Sistemas e Serviços de
Integração para Melhorar as capacidades de gestão de protecção contra fraude e receita da ENDE”. O objectivo é contratar serviços para a implementação de cinco Componentes do Projecto: i) Desenvolver
e implementar uma interface entre os sistemas existentes SAP ISU e Última Plus, (um produto CONLOG) e novas funcionalidades de conexão do cliente, ii) Desenvolver e implementar um GIS (Informação
Geográfica System) sistema de dados, captura dados do cliente e pontos de conexão de rede e integração com sistemas comerciais e operacionais, iii) Desenvolver e implementar um sistema de MDM
(Metering Data Management) e integrar com SAP-ISU, iv) Desenvolver e implementar uma solução móvel para apoiar registros de clientes, leituras, inspecções de fraude e serviços técnicos, iv) Fornecer
serviços de implementação da infra-estrutura de TI necessária para suportar a operação e armazenamento desses sistemas e interfaces adicionais. Será celebrado um único Contrato entre a ENDE e a Pro-
ponente vencedora para todo o escopo dos serviços. A ENDE prevê que a execução dos serviços listados não deve demorar mais de 8 meses, incluindo um período de suporte operacional, excepto para a
componente SIG que pode demorar até 3 anos. A previsão é que a Solicitação de Propostas seja feita em Março de 2021.

3.    A selecção inicial será conduzida através dos procedimentos especificados na Política de Aquisições do Banco Africano de Desenvolvimento para Operações Financiadas pelo Grupo do Banco em
Agosto de 2015, e está aberta a todos os Candidatos elegíveis conforme definido na Política de Aquisições (https://www.afdb.org/en / projectos e operações / aquisições / nova política de aquisições).

4.  Os candidatos elegíveis interessados podem obter mais informações da ENDE no endereço abaixo durante o horário de expediente - 8h00 às 15h00. Um conjunto completo de documentos de Selecção
Inicial em inglês será enviado por e-mail aos Candidatos interessados após o recebimento de uma inscrição por escrito para o endereço abaixo. O pedido escrito pode ser enviado por e-mail.

5.  As inscrições para a Pré-Qualificação Inicial devem ser enviadas em envelopes claramente identificados e entregues no endereço abaixo até às 14h00 do dia 19 de Janeiro de 2021. Inscrições tardias
podem ser rejeitadas.

ENDE -Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade E.P.
Att. Coordenador do Projecto
Endereço: Avenida Cónego Manuel das Neves, 234, 3.º Andar
Luanda- Angola
E-mail:systemdev_tender@ende.co.ao

(12500)

LSG SKY CHEFS TAAG ANGOLA CATERING S.A., O Grupo LSG é líder mundial no fornecimento
de produtos a bordo e ao longo de toda a cadeia de serviços integrados. Neste conjunto de encargos
estão incluídos, catering, vendas e programas de entretenimento durante o voo, concepção e forne-
cimento de equipamentos, logística, bem como serviços de consultoria e operação em lounges. 
O empenho e dedicação da empresa à culinária, com padrões de excelência, e a larga experiência
logística, proporcionaram uma ramificação directa e bem-sucedida pelos mercados adjacentes no-
meadamente, no sector ferroviário e no retalho de conveniência. 
Relativamente às actividades de catering, as mesmas são comercializadas sob a marca "LSG Sky
Chefs", distribuindo anualmente até 628 milhões de refeições e presente em 209 aeroportos no mundo. 
Para nossa unidade de Catering em Luanda, Angola estamos actualmente a procura de um: 

Especialista Sénior PLANEAMENTO de Produção/Vendas (m/f)
Responsabilidades:

• Actuar no departamento de vendas, no tratamento de dados para preparação de Orçamentos
para os clientes. 

• Realizar verificação de facturas, ajuste de preços, actualização das listas de preços e inserção
de preços ERP. 

• Desenvolver planilhas complexas em Excel e fazer a manutenção de dados utilizando programa
em vigor na empresa para análise e correcção da informação.

• Desenvolver tabelas em Excel para controlo das receitas/programas de produção mensais.
• Interpretar informações advindas de outros sistemas, integrá-las no Excel e transformar os nú-

meros em gráficos e planilhas altamente confiáveis em Excel.
• Unir diversas informações de vendas que estão em arquivos separados em uma única planilha.
• Coordenação com área Produção e Compras;
Requisitos exigidos

• Nacionalidade Angolana
• Domínio forte de Língua Inglesa verbal e escrita
• Licenciatura em Gestão/Economia ou áreas adjacente
• Conhecimento AVANÇADO em Excel (PROCV, SE e SOMASE, PIVOTABLES).
• Conhecimentos sobre estruturas de formação de custos, orçamentos. 
• Conhecimentos sobre vendas e facturação.
• Fortes conhecimentos sobre matemática financeira.
• Domínio do Excel e suas funcionalidades.

Oferecemos integração numa equipa jovem e dinâmica numa empresa sólida, com crescimento
forte contínuo. 
Os candidatos cujo perfil corresponde ao descrito, são convidados a enviar as suas candidaturas
com foto recente, documentação, carta de motivação e indicação da pretensão salarial em língua
inglesa para: rh.angola@lsgskychefs.com até 15 de Dezembro de 2020.                      

O LSG Sky Chefs é o maior provedor mundial de serviços de bordo. Isso inclui catering, equipamentos de bordo e
logística, retail em bordo, bem como o gerenciamento de serviços aeroportuários a bordo e relacionados. LSG Sky
Chefs tem parceria com mais de 300 companhias aéreas em todo o mundo e opera cerca de 211 centros de aten-
dimento ao cliente em 52 países, produzindo cerca de 527 milhões de refeições aéreas por ano. Em 2012, as em-
presas pertencentes ao LSG Sky Chefs Group alcançaram receitas consolidadas de € 2,5 bilhões.

Para a nossa unidade de catering em Luanda, Angola, estamos actualmente à procura de um:
Controlador financeiro (M/F)

Nesta função, você vai garantir o planeamento financeiro eficiente e eficaz, controle, relatórios, contabilidade (incl.
facturamento), impostos, gestão de riscos, tesouraria e sistemas de TI.

Suas responsabilidades:
• Cumprir com os requisitos estatutários, do grupo e políticas corporativas e regionais; identificar potenciais

riscos de negócios e garantir que acções correctivas sejam tomadas.
• Elaborar o plano de negócios / orçamento anual, o mapa financeiro periódico e as contas estatutárias do YE

aos accionistas de acordo com os processos definidos. Inicie acções correctivas, se necessário.
• Garantir que todas as actividades fiscais e aduaneiras sejam realizadas e as obrigações fiscais sejam optimi-

zadas.
• Gestão de caixa e tesouraria eficiente e eficaz.
• Garantir a qualidade e integridade dos dados no Sistema de Informação de Gestão / sistema de relatórios fi-

nanceiros; supervisionar e liderar o estabelecimento de sistemas deTI.
• Implementar processos de controlo interno eficazes na unidade de catering; garantir o cumprimento desses

processos na área de responsabilidade.
• Elaborar e entregar estudos financeiros, projecções, análises e estudos de viabilidade para permitir a gestão

à tomada de decisões de negócios despesas de capital.
• Auxiliar e substituir o Director Financeiro em caso de ausência.
• Planejar, implantar centro de custos e controlar o orçamento de custos da área de cada departamento, iniciar

e orientar acções correctivas em caso de desvios.
• Iniciar e liderar projectos dentro da unidade de catering.

Nossas Expectativas :
• Nacional Angolano;
• Pós-graduação em contábil / financeiro /económico;
• Técnico Oficial de Contas de Angola (TOC).
• Mínimo de 3 anos de experiência empresarial em Finanças e Controlo, idealmente em uma empresa interna-

cional
• Conhecimento de IAS e princípios e regulamentos contábeis locais
• Saber fazer em controle e em sistemas de informação gerencial
• Habilidades analíticas, habilidades de apresentação e comunicação
• Fluência em Inglês

Oferecemos integração a uma equipe jovem e dinâmica em uma empresa sólida. Os candidatos cujo perfil corres-
ponda à vaga descrita são convidados a enviar a sua candidatura com CV, foto, carta de motivação e indicação de
expectativa salarial em idioma Inglês para: rh.angola@lsgskychefs.com até 4 de Dez de 2020.                                                                                    (500.1548a)(500.1548)
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ANÚNCIO DE VAGAS

WORLD VISION INTERNATIONAL / ANGOLA, Organização Não Governamen-
tal, constituída ao abrigo das leis regidas em Angola,sobre o Ministério da Justiça
sob o número 06/05, contribuinte número 7401011670, sita no Condomínio
Ocean Ville , casa 126 , Via S8, Talatona, Belas, Luanda.
Pretende recrutar as suguintes vagas. 

Técnicos de Nutrição

O objectivo da função  é a implementação de actividades relacionadas à Gestão
Comunitária da Desnutrição Aguda (GCDA), bem como a capacitação técnica de
Activistas Comunitários (AC). As áreas de responsabilidade incluem operaciona-
lizar as intervenções do projecto “Manejo Comunitario da Desnutriçao Aguda”
(em inglés, CMAM), criar um sistema de referência da comunidade para as uni-
dades de saúde, bem como estabelecer um bom sistema de coordenação e in-
tegração entre as diferentes partes interessadas. Prestar assistência técnica na
formação de ACs, bem como a supervisão contínua das actividades de imple-
mentação do projecto a nível de Unidades de Saúde e Comunidades. Apoio na
implementação dos centros de tratamento suplementar (CTS) a nível Municipal.
Organizar a logística para as actividades de campo do MCDA.

Requisitos :

•  Educação de nível médio em enfermagem / saúde / Nutrição.

•  Mínimo de três anos de experiência de campo em saúde e nutrição.

•  Competência para avaliar intervenções (mapeamento comunitário, antropomé-
trica, diagnóstico rápido participativo).

•  Competências em logística / administração, gestão de stock.

•  Experiência em gestão de casos de nutrição, técnica alimentar e mobilização
e participação da comunidade.

•  Habilidades de comunicação oral e escrita em português.
•  Domínio de informática em programas de Excel, Word e Power Point.
•  Capacidade de trabalhar de forma independente e sob pressão.

Oficial de Monitoria & Avaliação

O/a titular trabalhará sob a supervisão do Gestor do Projecto “Manejo Comunitário
da Desnutriçao Aguda” (em inglés, CMAM). Ele /a será responsável pelo monito-
ramento das actividades e indicadores do projecto. Ele/a apoia o resto da equipe
no planeamento inicial, estabelecendo as metas e o marco para alcançá-las. For-
nece informações constantes ao Gestor de Projecto, auxiliando-o na tomada de
decisões baseadas em evidências. Detecta problemas e sugere possíveis solu-
ções. Lidera a realização de avaliação rápida inicial e avaliação final.

Requisitos :

•  Licenciatura/Diploma em Ciências Sociais 
•  Fortes habilidades de TI, conhecimento de armazenamento, envio e sistema
de transporte deATPU  e ASPU (Alimentos Terapêuticos e  Alimento Complemen-
tar prontos a usar) é uma vantagem.

•  Experiência comprovada na concepção de inquéritos SMART e de Conheci-
mento, Atitude e Práticas  e análise de Barreiras.

•  5 anos de experiência em concepção e implementação de sistema de monitoria
e avaliação de preferência com ONGs ou Agências da ONU em projectos rela-
cionados a emergências, entrega de mercadorias, etc.

•  Fluente em português, domínio do Inglês seria uma vantagem.

Os interessados devem candidatar-se no site  www.vcenter.com ou enviar as
suas candidaturas com a referência da vaga a que se está a candidatar para o
endereço electrónico: ango_recruitment@wvi.org até ao dia 17 de Dezembro
de 2020.

Luanda, aos 25 de Novembro de 2020.

(700.089)

(500.1554)(500.1555)
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SERVIÇO NECROLÓGICO: DIAS ÚTEIS DAS 9H ÀS 14H, SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS DAS 9H ÀS 14H

FALECEU

Engrácia, Laurindo, Luís e Felisberto Binge
(tios), Elisa Alemão (avó), Ricardina, Edvaldo,
Hernani, Elisandra, Felisberto, Joyce, Domingos,
Yolainy, Lusinaldo e Larissa Binge (primos)
cumprem o doloroso dever de comunicam
o falecimento de seu ente querido EVANDRO
BINGE PEDRO, ocorrido no dia 30/11/2020,
por doença. O funeral realiza-se hoje,
quinta-feira, dia 3/12/2020, no Cemitério
Municipal de Viana, às 10h00. (500.1552a)

EVANDRO BINGE PEDRO

FALECEU

Filhos, primos, sobrinhos,esposa, netos,
bisnetos e demais familiares comunicam
que, o funeral de seu ente querido MIGUEL
DE CARVALHO, se realiza hoje, dia 3 de
Dezembro, pelas 10h00, no cemitério
do Benfica, saindo o préstito do Velório
da Polícia Nacional, junto à Tourada
(Calemba). (12581)

MIGUEL DE CARVALHO

MISSA

A família Correia, esposa, filhas e netos
comunicam aos demais familiares e ami-
gos que, a Missa de 30º Dia, em memória
de CARLOS CORREIA, se realiza amanhã,
sexta-feira, dia 4/12/2020, às 18h30, na
Igreja de Nossa Senhora de Fátima (ex-
São Domingos). Paz à sua alma. 

(12356)

CARLOS CORREIA
(Calulão) 

CONDOLÊNCIAS

É com profunda dor e tristeza que Delfina
Seixas, filhos Sena e Houari, genro Rui, nora
Maria e netos Chantelle, Marília e Houamy
comunicam o falecimento de sua querida
prima, tia e avó JÚLIA MINGAS, ocorrido
no dia 30/11/2020, em Luanda. Nesta hora
de luto endereçam aos filhos Ayonda e Nayama
e família os sentimentos de pesar por perda
irreparável. Que a sua alma descanse em
paz, querida Júlia!                                      (12592)

JÚLIA MINGAS

FALECEU

Armando José Júnior e Isabel F. Sales
(pais), Nando, Armando, Luís, Ngenza,
Patrícia e Sérgio (irmãos) cumprem o
doloroso dever de comunicar o falecimento
do seu ente querido TEOTÓNIO SALES
JOSÉ, ocorrido no dia 1 Dezembro de
2020, por doença. O funeral realizar-
se-á em data a anunciar. O óbito decorre
no Mártires de Kifangondo, rua 17. 

(12566b)

TEOTÓNIO SALES JOSÉ       

FALECEU

Georgina (esposa), Mateus, Florinda, João,
Olga, Simão, Zé Manuel, Sónia, Francisco,
Domingos e Nei (filhos) comunicam o
falecimento do seu esposo e pai , MIGUEL
SIMÃO SEBASTIÃOocorrido no dia 1 de
Dezembro de 2020, em Luanda, cujo
funeral se realizará em data a anunciar
oportunamente. (12560)

MIGUEL SIMÃO SEBASTIÃO

FALECEU

Dongala Kalomgua (pai), Maecela Manuel
(esposa) filhos, irmãos, e sobrinhos cum-
prem o doloroso dever de comunicar o
falecimento de CORIGE MANUEL, ocor-
rido no dia 30 de Novembro de 2020,
por doença. Mais se informam que o
velório decorre em sua residência, no
Maculusso, rua Rodrigo Miranda, e o
funeral se realiza no hoje, quinta-feira,
3/12/2020. (12578)

CORIGE MANUEL

FALECEU

É com a mais profunda tristeza que, o pai,
a esposa, a filha, irmãos e demais familiares
comunicam o inesperado passamento
físico deMANUEL ANTÓNIO TERRA (Nelo
Boda). Mais informam que o seu funeral
se realiza hoje, quinta-feira, 03/12/20
20, pelas 10h00, no cemitério do Benfica.
Paz à sua alma. (12565)

MANUEL ANTÓNIO TERRA
(Nelo Boda)

FALECEU

Maria H. de Sousa Neto (esposa), Zeleni,
Ana, Wette (filhos) cumprem o doloroso
dever de comunicar o falecimento  do
seu ente querido TEOTÓNIO SALES
JOSÉ , ocorrido no dia 1 Dezembro de
2020, por doença. O funeral realizar-
se-á em data a anunciar. O óbito decorre
no Mártires de Kifangondo, rua 17. 

(12566)

TEOTÓNIO SALES JOSÉ       

FALECEU

Arlindo, Michel, Carolina, Zito , Luzia,
São, Nito, António (tios) cumprem o
doloroso dever de comunicar o falecimento
do seu ente querido TEOTÓNIO SALES
JOSÉ, ocorrido no dia 1 Dezembro de
2020, por doença. O funeral realizar-
se-á em data a anunciar. O óbito decorre
no Mártires de Kifangondo, rua 17. 

(12566a)

TEOTÓNIO SALES JOSÉ       

MISSA

Flora Branca Câmia "Tia Lola"(mãe), Irina
Vita, Márcio, Estácio, Domingos, Graciete,
Linda, Zaza, Neko e Domingas Paim
(irmãos), Filipe Alexandre, Arcy e Hélder
Paim (filhos) informam que, a Missa do
7.º Dia, em memória à alma  de ARMINDO
PAIM (Weza), se realiza hoje, quinta-
feira, pelas 17h00, na Igreja da Sagrada
Família. (12586a)

ARMINDO PAIM

CONDOLÊNCIAS

A Direcção da Empresa Transgilas, Lda.
e o colectivo de trabalhadores apresentam
à família do Sr. Dr. EUGÉNIO DOMINGOS,
as suas sentidas condolências e jun-
tam-se, com grande tristeza, à perda
do ente querido. (12477)

EUGÉNIO DOMINGOS  

FALECEU

Armando Pedro e Evalina Binge (pais)
Jureuma e Dorivaldo Binge (irmãos)
cumprem o doloroso dever de comunicam
o falecimento de seu ente querido EVAN-
DRO BINGE PEDRO, ocorrido no dia
30/11/2020, por doença. O funeral rea-
liza-se hoje, quinta-feira, dia 3/12/2020,
no Cemitério Municipal de Viana, às
10h00. (500.1552)

EVANDRO BINGE PEDRO

CONDOLÊNCIAS

Foi  com  profunda dor e  consternação
que o Comando da FAN  tomou conhe-
cimento do falecimento do Sr. Coronel
MANUEL  MIGUEL NETO, oficial da
DIMO, ocorrido no dia 29/11/2020, por
doença. Este Ramo das FAA, em nome
dos Generais, Oficiais Superiores, Capitães,
Subalternos, Sargentos, Praças e Traba-
lhadores Civis endereça à família enlutada
os sentimentos de pesar. (12579)

MANUEL MIGUEL NETO

FALECEU

A família de MANUEL MIGUEL NETO:
Fracisca Miquilina Van-Dúnem Neto
(esposa), Miguel Gonçalves, Weza Neto,
Dilangue Neto, Fátima Neto e Denise Neto
(filhos) comunicam o seu falecimento,
ocorrido no dia  27/11/2020. O funeral
realiza-se  hoje, quinta-feira, 3/12/2020,
partindo o préstito do Bairro “Jacinto
Tchipa” (Viana), às 10h00, para o cemitério
do Benfica. (12547)

MANUEL MIGUEL NETO

FALECEU

Serra Mingas, Ayonda Mingas Bragança (Tonico)
e Nayama  Mingas Bragança (filhos), Hélia Mingas
Bragança (nora), Nayris, Allyah, Ayanda, António,
Edilson e Flávia (netos)  participam o falecimento
de sua querida JÚLIA MARIA DIAS RODRIGUES
MINGAS, ocorrido no dia 30/11/20, nesta cidade.
O funeral realiza-se hoje, quinta-feira, 3/12/2020,
às 11h00, no cemitério do Alto das Cruzes,  ante-
cedido de Missa de corpo presente, às 9h00, na
Igreja de Nazaré.          (500.550)

JÚLIA MARIA DIAS
RODRIGUES MINGAS

FALECEU

As famílias Vieira Dias, Mingas, Pereira
dos Santos Van-Dúnem, Dos Santos Torres,
Aniceto e Bragança participam o falecimento
de sua querida JÚLIA MARIA DIAS RODRI-
GUES MINGAS, ocorrido no dia 30/11/2020,
nesta cidade. O funeral realiza-se hoje,
quinta-feira, 3/12/2020, às 11h00, no cemitério
do Alto das Cruzes, antecedido de Missa de
corpo presente,  às 9h00, na Igreja de Nazaré.

(500.550b)

JÚLIA MARIA DIAS
RODRIGUES MINGAS

FALECEU

Jorge Mingas, Francisco Mingas (Kito), Ruy
Mingas, Norberto Mingas (Beto), Helena
Mingas, Ambrozina Mingas (Gina) e Luís
Mingas (irmãos) participam o falecimento
de sua irmã JÚLIA MARIA DIAS RODRIGUES
MINGAS, ocorrido no dia 30/11/20, nesta
cidade. O funeral realiza-se hoje, quinta-
feira,  às 11h00, no cemitério do Alto das
Cruzes, antecedido de Missa de corpo presente,
às 9h00, na Igreja de Nazaré. (500.550a)

JÚLIA MARIA DIAS
RODRIGUES MINGAS

MISSA

Décio, eras assim tratado por nós. Afinal era essa a viagem sem volta....Papá DÉCIO
chegou, assim dizia o Heldinho Paim com muito orgulho do seu  nome....eu te amo
muito papá...mesmo assim com todo esse amor, carinho e dedicação conseguiste dei-
xar-nos? As lágrimas nos nossos rostos não param de cair em saber que te perdemos
para sempre. ...Até quandoWEZA...Até quando PROCURADO que jamais será achado...teus
filhos Filipe Alexandre, Arcy Marco e Hélder Gabriel, Juracy tua esposa, tua mama,
teus manos, tios, primos, sogros e amigos jamais te esquecerão. Rezaremos Missa do
7.º Dia, hoje, quinta-feira, 03/12/20 20, às 16h00, na Paróquia da Sagrada Família.
Descansa em paz, querido Armindo Paim. (12586)

ARMINDO PAIM
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GOVERNO PROVINCIAL DE CABINDA

ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CABINDA

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CABINDA, vem tornar público, conforme disposto nos artigos 22.º n.º 1 alínea a) e 69.º da Lei dos Contratos públicos, que está aberto o Con-
curso Público, no âmbito do Plano Integrado de Intervenção dos Municípios – PIIM, para a execução das seguintes empreitadas de obras públicas, constantes do Programa de Inves-
timentos Públicos da Província de Cabinda para o presente ano económico de 2020:

1) Ref.ª 001.PIIM-ADMCAB.2020 – CONSTRUÇÃO DO MAGISTÉRIO PRIMÁRIO – MUNICÍPIO DE CABINDA - PREÇO BASE: AKZ 997.500.000,00.

2) Ref.ª 002.PIIM-ADMCAB.2020 – CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 9 (NOVE) ALDEIAS NA LOCALIDADE DE TCHINSUÁ - MUNICÍPIO DE
CABINDA – PREÇO BASE: AKZ 199.070.865,00.

As entidades interessadas em concorrer podem proceder à consulta e levantamento da respectiva documentação do Concurso, contra apresentação do comprovativo de pagamento
do valor definido nos termos do Decreto Presidencial n.º 196/16, de 23 de Setembro, até à data limite para apresentação das propostas, indicando a referêcia a que concorrem, na
morada seguinte:

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CABINDA
GABINETE JURÍDICO, INTERCÂMBIO E APOIO ÀS COMISSÕES DE MORADORES.
AV. DR. ANTÓNIO AGOSTINHO NETO, 1 – ZONA A – BAIRRO MARIEN NGOUABI – CABINDA – PROVÍNCIA DE CABINDA
TELEFONE: +244935304758.

O critério de adjudicação adoptado para todas as referências é o da proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o definido no Programa de Concurso.

O prazo limite para a recepção de pedidos de peças do procedimento ou para aceder aos documentos é de 20 (Vinte) dias, contados a partir do terceiro dia depois da publicação do
anúncio. 
A data limite para a apresentação das propostas será o dia 22/12/2020, independentemente da data de publicação do presente anúncio na III do Diário da República.
Não serão admitidas propostas variantes.
Não é exigível caução provisória.

Todas as informações e esclarecimentos relativos às peças de procedimento, candidaturas e propostas poderão ser obtidas na morada supra referenciada, dentro do horário normal
de expediente da função pública, ou seja, das 08:00 às 15:30, de 2ª a 5ª feira e das 08:00 às 15:00, de 6ª feira.

ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CABINDA, AOS 17 DE NOVEMBRO DE 2020.
A ADMINISTRADORA MUNICIPAL,

HELENA BERTA BUCA VANDO MARCIANO

(12593)

FALECEU

Reverendo Daniel Capitão, irmãos José
Pedro, José Kilola, Filipe Dolulo e João
Américo Capitão cumprem o doloroso
dever de comunicar aos seus familiares
no Uíge (Kimbele) o falecimento da sua
querida mãe MADALENA MUANZA LUN-
VUNHO, ocorrido no dia 1/12/2020, por
doença. O funeral realizar-se-á em data
a anunciar oportunamente. (12597a)

MADALENA MUANZA
LUNVUNHO

FALECEU

Engrácia Nzumba José (nora), Angelina Capitão,
Celso Capitão, Gina Capitão, Teresa Capitão,
Mankenda Capitão, Mitaliano Capitão, Makeleka
Capitão, Kivuvu Capitão, Daniel Capitão, Nelson
Capitão, Salu Capitão, Elsa Capitão (netos),
bisnetos e demais familiares cumprem o doloroso
dever de comunicar o falecimento de sua avó
MADALENA MUANZA LUNVUNHO, ocorrido
no dia 1/12/2020. O funeral realizar-se-á em
data a anunciar oportunamente. (12597)

MADALENA MUANZA
LUNVUNHO

CONDOLÊNCIAS

Foi com profunda dor, incredulidade e
consternação que a família Soito tomou
conhecimento do passamento físico de
JÚLIA MARIA VIEIRA DIAS RODRIGUES
MINGAS. Foi querida e sempre presente
mãe, sogra, avó, amiga e comadre naquela
família. Pelo que, em honra à cordial
relação que une as duas famílias,  endereça
os sentimentos de pesar. Que Deus Pai
lhe conceda um lugar ao Seu lado.       (12599)

JÚLIA MARIA VIEIRA DIAS
RODRIGUES MINGAS

FALECEU

O Conselho de Administração e o colectivo
de trabalhadores da Elisal-E.P., comunicam
o falecimento do trabalhador, ALBANO
MADALENO DOMINGOS JOÃO, ocorrido
no dia 1/12/2020, por doença. O funeral
realiza-se amanhã, sexta-feira, 4/12/2020
no cemitério de Viana, às 10h00. 

(12598)

ALBANO MADALENO
DOMINGOS JOÃO

FALECEU

Beatriz da  Costa Jorge (esposa) e filhos
cumprem o doloroso dever de comunicar
o falecimento do seu esposo e pai
GABRIEL JORGE ANTÓNIO MANUEL,
ocorrido no dia 29/11/2020, por doença.
O funeral realizar-se-á em data a anun-
ciar oportunamente. (12461R)

GABRIEL JORGE ANTÓNIO
MANUEL 

PUBLICIDADE

CONDOLÊNCIAS

Foi com profunda dor e consternação que o
Comando da Marinha de Guerra Angolana
tomou conhecimento do falecimento da Srª.
Tenente de Navio ERMELINDA DA CONSO-
LAÇÃO TONGA FILA INGLÊS, ocorrido no dia
29/11/2020. Nesta hora de dor e luto, o Comando
da MGA, em nome dos seus Oficiais, Cadetes,
Sargentos, Praças e trabalhadores civis, endereça
à família enlutada os seus mais profundos
sentimentos de pesar. O funeral realiza-se
hoje, 3.12.2020 no cemitério do Benfica, às
10h00. (12550R)

ERMELINDA DA CONSOLAÇÃO
TONGA FILA INGLÊS

ABANDONO DE TRABALHO

A empresa Sinotrans Angola, Lda. localizada no Muni-
cípio de Viana, rua Projecto Via Expressa, Fidel de Cas-
tro, com número de contribuinte: 5417114952.

Face aos dados de que dispõe, correctamente analisa-
dos, comunica que os funcionários Francisco Leão Pe-
reira da Silva e Benvindo Kachala Eduardo, pelo que,
ao abrigo do artigo 229º n.º 2 alínea c), da Lei Geral do
Trabalho, encontram-se na em abandono de trabalho há
mais de 10 (Dez) dias, e tal conduta omissiva presume-
se como Abandono de Trabalho, valendo como resolução,
por sua iniciativa, do Contrato de Trabalho.

Nos termos do n.º 4 do artigo 229 da LGT, têm os funcio-
nários o prazo máximo de 5 dias úteis para justificarem
as suas ausências. Se não o fizerem, cumpre-lhe informar
que, nos termos do artigo 229º nº 5, o abandono de tra-
balho vale como rescisão do contrato, e constitui o traba-
lhador na obrigação de pagar ao empregador uma
indemnização no valor do salário correspondente ao aviso
prévio em falta.  

Luanda, aos 2 de Dezembro de 2020.

O GERENTE
(12596)
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ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO PARA EMPRESAS

A Cabinda Gulf Oil Company Ltd (CABGOC), subsidiária da Chevron, figura entre as prin-
cipais empresas petrolíferas de Angola, vem, por este meio, anunciar um concurso público
para o fornecimento do seguinte material: 

Concurso Público Número: RFBA-063-FE-2020

Âmbito de Trabalho: 
A Contratada deverá providenciar vários serviços de engenharia, inspecção, serviços téc-
nicos de consultoria para apoiar as operações de gestão de construção nas áreas, mas
não se limitando às seguintes áreas técnicas de especialização: conexões dos poços,
andaimes, instrumentação e eléctricidade, revestimento e pintura, garantia e controlo de
qualidade, mecânica, controlo de custos, bloco de trabalho (work pack), manutenção e
Shut-Down, planificação e programação, elevação e montagem, gestão de projectos, Am-
biente, Saúde e Segurança (HES), manuseamento e gestão de materiais, operações de
mergulho. 

A Contratada será responsável pela gestão de todas actividades de construção no campo.
A Contratada deverá interagir sempre que necessário com outras empresas de prestação
de serviços à Companhia para a execução do trabalho.

A Contratada deverá fornecer a mão de obra e equipamentos necessários, incluindo a sua
própria supervisão para a execução dos serviços de acordo e em conformidade com a in-
dústria de petróleo e gás e com os códigos e especificações que regem a Companhia.

As empresas qualificadas que estejam interessadas em serem consideradas para o con-
curso acima descrito, poderão accessar a página https://angola.chevron.com/ na secção
de Fornecedores, Concurso Público; preencher o formulário informativo do fornecedor e
remeter para o endereço electrónico concurso@chevron.com no prazo definido na página
da internet. 

Cabinda Gulf Oil Company Limited
Edifício da Chevron – Chicala
Nova Marginal
Caixa Postal 2950 Luanda, 
República de Angola

(500.1553)

O Grupo Casais com forte presença em Angola e experiência nas áreas da construção civil, obras públicas, tra-
balhos no domínio das hidráulicas, eletricidade e canalização, procura, no âmbito de projecto de Interesse Nacional,
profissionais que partilhem valores como inovação, crescimento, eficiência, qualidade e profissionalismo.

Função: Topógrafo 
Profissão: Técnico de Topografia

Requisitos para Candidatura
- Ensino Médio concluído;
- Formação especializada em Topografia;
- Experiência de Autocad, Auto Desk Land Desketop, Agisoft Photscan e Pix4Dmapper; GPS e Drone
- Experiência entre 10 a 15 anos em projectos e preparação ao nível de infraestruturas;
- Capacidade de trabalho em equipa;
- Dinamismo e sentido de responsabilidade;
- Capacidade de organização e planeamento;
- Domínio Línguas – Português. - Nacionalidade Angolana – Factor preferencial;
- Domínio Línguas - Português

Função:
- Efectuar reconhecimento das áreas e traçar os pontos; 
- Executar levantamentos topográficos;
- Elaborar plantas, esboços, relatórios técnicos, cartas topográficas e aerofotogramétricas.
- Promover o aferimento dos instrumentos utilizados;
- Realizar cálculos topográficos e desenhos;
- Executar tarefas pertinentes à área de actuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática.
- Zelar pela manutenção e guarda dos instrumentos;
- Executar outras tarefas para o desenvolvimento das actividades do sector, inerentes à sua função.

O processo de candidatura deve ser enviado somente para o endereço de e-mail
recrutamento@casaisangola.co.ao, mencionando no campo assunto a função e referência à vaga que se can-
didata. Deve ser apresentada num único ficheiro em formato .PDF contendo a seguinte documentação:

-Curriculum Vitae e Fotografia
-Certificado de Habilitações e Declaração de Notas
-Bilhete de Identidade de Cidadão Nacional
Os candidatos selecionados serão contactados no prazo de 15 dias.

VENDE-SE
QUADRO GERAL de distribuição eléctrica de baixa
tensão, a bom preço, c/ as seguintes características:

- Potência instalada: 1000KW/800kVA
- Tensão de serviço: 3x380V+N
Nr. de circuitos de saídas instaladas: 8x400Amps.
Tel: 00244 941 896 017

(12458)

(12588)

REPÚBLICA DE ANGOLA  
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS

CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL DA COMARCA DE BENGUELA

EDITAL
Feijó Cortez David, Conservador em exercício do Registo Civil da Comarca de Ben-
guela.
FAZ SABER que Anabela Tavares de Carvalho Sachombele Martins, de 49 anos de
idade, natural da Freguesia de Espinhel, Concelho de Águeda – Portugal, filha de Ernesto
Lima de Carvalho e de Maria Arlete Pereira Tavares Lavoura, nascida aos vinte e seis de
Agosto de mil novecentos e setenta e um, portadora do Passaporte nº CB3448890, resi-
dente em Benguela há mais de cinco anos, casada com o cidadão angolano António Sa-
chombele Nunes Martins, pretende adquirir a nacionalidade angolana por Casamento.

São, por isso, convidadas as pessoas que souberem de alguns impedimentos, pelos fun-
damentos da Lei 2/2016, de 15 de Abril, publicada no Diário da República nº 60, 1ª Série
da mesma data, que regula a Lei da Nacionalidade, a deduzir oposição até ao décimo
quinto dia após a afixação deste Edital.

E, para constar, passou-se este Edital, que será afixado por quinze dias, nos lugares de-
signados por Lei.

CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL DA COMARCA DE BENGUELA, AOS 14 DE AGOSTO DE
2020.                                             

O CONSERVADOR EM EXERCÍCIO,
FEIJÓ CORTEZ DAVID

(12589)

PROCURA INVESTIDORES
Homeschooling Angola, Startup de Ensino e Aceleração Profissional
para estudantes de todas as idades continuarem a aprender sem sair de
casa, com professores presenciais, procura investidores para escalar
em todo o território nacional e participar deste grande negócio que se tor-
nou a melhor opção para estudar nos países de 1.º Mundo, durante e de-
pois da Pandemia.

geral@homeschoolingangola.com 
924525121/+244 915 247 457 (12574)

INFORMAÇÃO SOBRE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
A Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA) é uma Organização não-governamental
de apoio Humanitário, com sede em Luanda.
A ADRA em conjunto com a Ajuda das Igrejas Norueguesas (NCA), assinaram um protocolo, para a
implementação do Projecto PAJUDEL- (Participação Juvenil para o Desenvolvimento Local de An-
gola) com objectivo de fortalecer as capacidades das organizações juvenis. Desta feita, a ADRA con-
vida potenciais e qualificados fornecedores de um ou mais produtos e serviços abaixo indicados, a
responderem a este anúncio. 
Os fornecedores que responderem a este anúncio e fornecerem a informação requerida, poderão
vir a ser convidados para participar nos processos de aquisições para os seguintes lotes:

1. Lote A01 – Equipamentos de escritório: computadores, Impressora, projector, Máquina fotográfica
e seus componentes, Gravador (caça palavras) e Cavalete. 
2.  Lote A02 – Material de Promoção e Visibilidade - Placas de identificação, Coletes, Chapéus, Dís-
ticos e Roll-ups.
3.  Lote B05 – Viatura e Motorizada - Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux, Motorizada Yamaha, etc.
4.  Lote B06 - Alimentação: fornecimento de serviços de alimentação. 
5.  Lote C07 – Serviços de hospedagem e acomodação. 
6.  Lote D10 – Arrendamento de salas para eventos.

Os fornecedores potencialmente interessados, devem apresentar a seguinte informação, nos escri-
tórios da ADRA (no Lubango, ou Cunene), com os seguintes detalhes:
a.  Indicar quais os lotes com interesse em fornecer;
b.  Fornecer a seguinte informação:
O nome da empresa e contactos:
A pessoa responsável
Breve descrição da empresa e ramo de negócio:
Experiência no fornecimento deste tipo de bens / serviços.

O presente documento é apenas uma informação sobre potenciais oportunidades de negócio e não
constitui nenhum compromisso de compra nem qualquer compromisso contractual com a ADRA.
Qualquer contrato subsequente, será sujeito aos Termos Gerais e Condições para Contratos e ao 
Código de Conduta para Fornecedores, disponível no link abaixo mencionado: Uma versão impressa,
em língua portuguesa, poderá ser disponibilizada quando solicitado.
O presente anúncio tem a duração de 31 dias úteis a partir da data da sua publicação.
https://www.kirkensnodhjelp.no/en/about-nca/for-contractors/
A informação deverá ser disponibilizada para os seguintes endereços:
E-mail: adra.opn@gmail.com

CONTACTOS:
Daniel Wilson - 924923788
Jamba Macedo - 924603657
Secretaria - 222785761 (12590)

Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente
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COOPERAÇÃO

Manuela Gomes

Jovens empreendedores de
todo o país beneficiam de
acções formativas consagradas
à elaboração de planos de
empresa, bem como à criação
e incremento de cooperativas,
fruto de um  protocolo de coo-
peração entre os Institutos
Angolano da Juventude (IAJ)
e de Apoio às Pequenas e
Médias Empresas (INAPEM)
que também os habilita à
obtenção de empréstimos.
O presidente do IAJ, Jofre

dos Santos, disse à nossa
reportagem que o protocolo
já permitiu a capacitação de
300 empresários  só  em
Luanda,  depois  de,  em
Janeiro, ter começado a ser
aplicado para fomentar o
empreendedorismo e o coo-
perativismo juvenil, quali-
ficado como ferramenta
essencial para a geração do
auto-emprego e promoção
da participação económica
da juventude.
“Inicialmente tínhamos

preconizado trabalhar apenas
com 100 jovens em cada pro-
víncia mas, hoje, só na pro-
víncia de Luanda, temos em
orientação 300 jovens com
projectos nos vários ramos
do empreendedorismo, entre
eles os sectores Tecnológico

e o Produtivo”, disse Jofre
dos Santos. 
De acordo com o res-

ponsável,  os  projectos,
depois de avaliados e cons-
tituídos com o devido apoio
do INAPEM, habilitam-se
a financiamentos do Fundo
Activo de Capital de Risco
(FACRA) de até sete milhões
de kwanzas.
Segundo Jofre dos Santos,

o protocolo visa, também,
realizar acções de orientação
económica para os jovens,
de modo que os seus negócios
estejam melhor estruturados
e se tornem exequíveis, além
de terem uma componente
de flexibilização do apoio. 
Para Jofre dos Santos, é pre-

ciso que se estimule o empre-
sariado juvenil dotando-o de
ferramentas que o tornem cada
vez mais preparado para os
principais desafios da econo-
mia nacional. 
Os jovens empresários

formados em cooperativas
e particulares podem ins-
crever-se para as acções for-
mativas, que tem um custo
de cinco mil kwanzas por
módulo, nas Casas e Centros
Comunitários da Juventude,
em locais indicados pelos
Governos provinciais ou na
pagina www.nossosaber.
inapem.gov.ao. 
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Oferta tarifária ainda tem taxas agravadas no início de Janeiro 

Angola não pode efectuar
trocas ao abrigo da Zona de
Comércio Livre Continental
Africana (ZCLCA) já no dia
1 de Janeiro de 2021, quando
ainda apresenta vários pro-
dutos nacionais na lista de
exclusão e com taxas de
importação agravadas, noti-
ciou ontem a Angop.
A agência cita a Proposta

da Oferta Tributária  de
Angola para a abertura da
ZCLCA, um documento apre-
sentado terça-feira à classe
empresarial numa video-
conferência organizada pelo
Ministério da Indústria e
Comércio e pela Adminis-
tração Geral Tributária.
“Não estamos apressados

e tão pouco a correr com
tempo para que possamos

fazer parte deste grupo que
vai começar a fazer as trocas
comerciais em Janeiro de
2021, tendo em conta alguns
procedimentos que precisam
ser revistos com o maior
cuidado”, declarou o res-
ponsável do Intercâmbio do
Departamento Ministerial.
Alcides Luís referia-se à

submissão do documento
para a promulgação pelo
Titular do Poder Executivo
e a entrega à União Africana
que, a 5 de Janeiro, realiza
uma Cimeira de Chefes de
Estado  e de Governo para
discutir o arranque das trocas
comerciais no continente.
Angola, acrescentou Alci-

des Luís, quer garantir que
este processo seja o mais
inclusivo possível.   

Angola sem pressa e 
com taxas agravadas

A Agência Nacional de Petró-
leo, Gás e Biocombustíveis
(ANPG) anunciou, ontem,
ter concluído a negociação
directa (uma das modalida-
des contratuais de atribuição
de poços) e assinado con-
tratos de concessão dos Blo-
cos 30, 44 e 45 da Bacia do
Namibe, colocados em lici-
tação no ano passado.
Além disso, a concessio-

nária nacional de hidrocar-
bone to s  re cebeu  s e i s
propostas para contratos de
partilha e produção de três
blocos da Bacia do Namibe,
revelou o chefe de Departa-
mento de Negociações da
ANGP, Hélder Lombo, durante
um seminário online sobre
licitações que serviu para
capacitação de jornalistas.
Foi recebida uma pro-

posta da Sonangol Pesquisa
e Produção para o Bloco 27
e uma da italiana ENI mani-
festando interesse sobre o
Bloco 28, além de diligências
semelhantes encetadas pela
empresa Tip Top sobre o
bloco 29, sobre o qual há,
ainda, uma proposta de um
consórcio que,  liderado
pela Total, integra opera-
dores prestigiados no mer-
cado  ango lano  como  a
Equinor, Petronas e Sonan-
gol Pesquisa e Produção.
No quadro da estratégia

geral de atribuição de con-
cessões petrolíferas para
2019/2025, a ANPG dispõem
de um total de 56 blocos por
licitar, que com a sua entrada
em exploração e produção
vão superar o declínio de 24
por cento da produção regis-
tado entre 2016 e 2019.
Informações difundidas

no seminário indicam que
o concurso público das lici-
tações da Bacia terrestre do
Congo e Kwanza, que estava

previsto para o primeiro tri-
mestre deste ano, não foi
realizado devido aos efeitos
da pandemia da Covid-19,
mas, também, por questões
técnicas relacionadas ao
diploma legal publicado em
2019, o qual proíbe a reali-
zação de actividades em
reservas naturais do país
seja, parques nacionais.
Questionados, represen-

tantes da ANPG reafirmaram
que a atribuição de novas
concessões vai substituir as
reservas,  mesmo que o
período de licenciamento
das novas operações e o
desenvolvimento de produ-
ção seja de alguns anos, por-
que a concessionária está a
empregar diferentes opções
para atingir esse objectivo.
“A concessionária nacional

tem vindo a empreender
esforços para colmatar o declí-
nio, não apenas com licitações.
Existem também vários diplo-
mas legais, nomeadamente,
os que aprovam os campos
marginais e os que permitem
a exploração em áreas de
desenvolvimento de produ-
ção: estes decretos vieram
dar a possibilidade que muitas
das descobertas já feitas pelas
empresas, que não eram eco-
nómicas no regime fiscal na
altura existente, passassem
a ser económicas neste regime
fiscal especial”, afirmou um
dos oradores do encontro.
A  ANPG  l ançou ,  em

Setembro do ano passado,
um concurso público para a
licitação de dez blocos das
Bacias do Namibe e Benguela,
para acelerar a substituição
de reservas. Os nove blocos
da Bacia do Namibe estão
numerados de 11 a 13, de 27
a 29 e de 41 a 43, enquanto
um bloco, o 10, está localizado
na Bacia de Benguela.

INDÚSTRIA PETROLÍFERA

DR

Sonangol Pesquisa e Produção propôs contrato de partilha 

ANPG cedeu blocos
da Bacia do Namibe
Concessionária também recebeu propostas 
de investidores para contratos de partilha

António Eugénio |* 

A Unicargas,uma transpor-
tadora de carga, transitária
e operadora de terminais
portuários e aeroportuários,
prevê um crescimento das
receitas superior a 10 por
cento, para 6,6 mil milhões
de kwanzas, depois de, em
2019, ter obtido proventos
situados em seis mil milhões.
A informação foi avançada

ontem, em Luanda, pelo coor-
denador da Comissão de Gestão
da companhia de capitais
públicos, Joaquim Piedade,
no fim do encontro que teve
como objectivo apresentação
dos presidentes e vice-presi-
dentes do Comité de Ética dessa
empresa e do Porto de Luanda.
Joaquim Piedade adiantou

que, depois de registar saldos
negativos em 2017 e 2018, a
previsão de crescimento
resul ta  do  aumento  do
volume de trabalho, con-
tando com uma frota de 120
camiões  que,  em 2021,
aumenta em mais 50 viaturas
para assegurar a actividade
logística no país. 

Anunciou que a empresa
está a aprimorar a actuação
no sector, tendo em carteira
iniciativas que passam pelo
apoio ao escoamento da pro-
dução agrícola, ao que se junta
um investimento, já em curso,
para apoiar os empresários
nacionais na exportação para
o mercado internacional.
No acto em que Joaquim

Piedade proferiu estas decla-
rações, a Unicargas e o Porto
de Luanda apresentaram o
presidente e o vice-presidente
do Comité de Ética das duas
empresas públicas do sector
dos Transportes, funções
exercidas pelo bastonário da
Ordem dos Advogados de
Angola (OAA) Inglês Pinto e
o docente universitário Lau-
rindo Miji Viagem.
Ontem, também foi apre-

sentado o Comité de Ética e
Sustentabilidade da Empresa
Portuária de Cabinda, que
tem o docente universitário
Flaviano Capita  como pre-
sidente e é constituído por
cinco outros integrante.
O Comité de Ética tem a

missão de verificar e detectar
actos de gestão danosa nas
empresas,  contribuindo para
que as organizações empre-
sariais e institucionais trilhem
o caminho de sustentabilidade
nos negócios.

*Bernardo Capita | Cabinda

A Angoflex, uma empresa
angolana instalada no Lobito,
tinha previsto a primeira
exportação nacional de umbi-
licais (cabos flexíveis eléctricos
e tubos usados na indústria
petrolífera), uma remessa de
13,2 quilómetros de extensão
destinada a um campo de pro-
dução de gás denominado
Mirax, na Indonésia.
A operação constitui-se no

envio de cinco bobinas de
umbilicais a bordo do navio
“Jumbo Vision Rotterdam, de
pavilhão holandês, e teve início
na sexta-feira, no cais da Sona-
met, no Lobito, onde, de acordo
com a Angop, deveria ter ficado
concluída ontem.
A directora-geral da Ango-

flex, Isabel Paulo, indicou que
a carta de intenção do cliente,
a Technip/FMC Malasia, foi
apresentada em 2019 e tinha
o mês de Março como o fim
do prazo de entrega, o que foi
adiado devido a atrasos na
importação de equipamentos
e acessórios causados pela
pandemia da Covid-19.
Além das cinco bobinas

que vão ser instaladas em
“offshore”, na Indonésia,
outras duas com um total de
6,5 quilómetros ficam arma-
zenadas na Angoflex para
substituir umbilicais que apre-
sentem problemas durante a
operação do cliente.

VIGAS DA PURIFICAÇÃO | EDIÇÕES NOVEMBRO

TRANSPORTES

Unicargas 
cresce 10 
por cento
este ano

HIDROCARBONETOS

Angola exporta
tecnologia para
campo de gás
na Indonésia

NO ARRANQUE DA ZCLCA

Institutos capacitam
jovens para o negócio

3,5
TONELADAS DE BATATA
SÃO APREENDIDAS 
POR FUGA AO FISCO
A Polícia Fiscal anunciou
ter apreendido, na
madrugada de ontem,
3.450 quilos de batata-
rena na comuna do Luvo,
Mbanza Kongo, Zaire,
quando eram
transportadas para a
República Democrática
do Congo (RDC) sem a
observação das
obrigações fiscais e
aduaneiras, noticiou a
agência Angop. 

55
CAIXAS DE PEIXE
DETECTADAS 
NO ACTO DE
CONTRABANDO
No dia anterior, as
autoridades já tinham
apreendido, no Posto
Fiscal de Laumba, Soyo,
um carregamento de 55
caixas de peixe congelado
que tinham o país vizinho
como destino, sendo
detectadas a bordo de
uma embarcação de
fabrico artesanal cuja
tripulação se pôs em
fuga, segundo a
mesma fonte.

ECONOMIA



22 MUNDO

Breves

Quinta-feira
3 de Dezembro de 2020

As NaçõesUnidas anuncia-
ram, ontem, terem chegado
a um acordo com o Governo
da Etiópia que permitirá o
acesso humanitário, “sem
impedimentos”, às áreas do
Estado etíope do Tigray, no
Norte do país, controladas
pelas forças federais. 

O acordo permitirá que
os primeiros alimentos,
medicamentos e outra ajuda
humanitária entrem na
região de seis milhões de
pessoas, palco de combates
entre as forças dos Governos
federal e regional, desde 4
de Novembro. 

As Nações Unidas e outras
Organizações Não-Gover-
namentais  vêm a  pedir
acesso à região há semanas.
Saviano Abreu, um porta-
voz das Nações Unidas, citado
pela Associated Press, indi-
cou que chegaria ontem ao
terreno uma primeira missão
para avaliar as necessidades.
“Estamos, evidentemente,
a trabalhar para garantir que
será prestada assistência em
toda a região e a cada pessoa
que dela necessite”, disse. 

A ONU e os parceiros estão
empenhados em compro-
meter-se com “todas as par-
t e s  em  c onfl i to ”  p a ra
assegurar que a ajuda a Tigray

O Exército do Ghana foi
enviado para a região de Volta
em preparação para as eleições
presidenciais de 7 de Dezem-
bro, noticiou ontem, a Efe.

A região de Volta é vista,
principalmente, como o
reduto da oposição. Os líderes
locais lamentaram já a deci-
são do Governo, alegando
que provocará medo e inti-
midação junto dos eleitores. 

A Câmara dos Chefes
Regionais de Volta, junta-
mente com a oposição, exi-
giu ao Governo que retire
os militares da região. O
Governo, afirmou que a
colocação dos militares acon-
teceu apenas nos locais mais
vulneráveis, para prevenir
ataques terroristas, descar-
tando que a decisão é poli-
ticamente motivada. 

O Governo de Ghana des-
tacou  forças armadas após a
violência de Setembro por
parte dos separatistas da Togo-
lândia occidental, que exige
a criação de um Estado inde-
pendente entre o Ghana e Togo.

A votação antecipada para
os trabalhadores essenciais,
antes das eleições nacionais
começou ontem. Segundo a
Reuters, mais de 100 mem-
bros das forças de segurança,
jornalistas e funcionários da
Comissão Eleitoral, que esta-
rão ocupados no dia das elei-
ções, exerceram, ontem, o
direito de voto.

O Presidente Nana Akufo-
Addo tem, na tentativa de
reeleição, como forte opo-
sitor, o ex-Presidente John
Mahama. As suas promessas
de campanha surgem entre
a preocupações com a eco-
nomia deste país da África
Ocidental e o aumento do
perfil da dívida.

Uma pesquisa recente
do Centro para o Desen-
volvimento Democrático,
re a l i z ad a  e n t re  2 8  d e
Setembro e 16 de Outubro,
mostra que o actual Presi-
dente Nana Addo Dankwa
Akufo-Addo desfruta de
ligeira vantagem nas inten-
ções de voto. 

e às regiões vizinhas de
Amhara e Afar seja “estri-
tamente baseada nas neces-
sidades” e de acordo com os
princípios de humanidade,
imparcialidade, indepen-
dência e neutralidade, acres-
centou Saviano Abreu.

O Governo da Etiópia não
fez quaisquer comentários. 

D u ra n t e  s eman a s ,
camiões  carregados  de
ajuda foram bloqueados nas
fronteiras do Tigray. A ONU
e outras organizações huma-
nitárias manifestaram-se,
por diversas vezes, ansiosas
por obter acesso livre e neu-
tro ao Tigray, à medida que
aumentava o número de
relatos de fome e escassez
de medicamentos básicos
nos hospitais da região.

“Temos pessoal nosso a
contactar-nos para dizer que
não têm comida para os  filhos”,
disse um trabalhador huma-
nitário à AP, que falou sob con-
dição de anonimato, devido à
sensibilidade da situação.

Estima-se que mais de um
milhão de pessoas na região
se encontrem deslocadas,
incluindo cerca de 45 mil que
fugiram para uma área remota
do vizinho Sudão. 

As comunicações e as liga-
ções de transporte de e para

o Estado autónomo,  no
Norte da Etiópia, continuam
quase completamente cor-
tadas. O líder em fuga do
governo regional, Debret-
sion Gebremichael, disse,
esta semana, à AP, que os
combates continuam, apesar
da declaração de vitória, no
sábado, do Primeiro-Minis-
tro etíope, Abiy Ahmed.

Continua a  ser  quase
impossível verificar as rei-
vindicações de ambos os lados. 

“É extremamente impor-
tante obter informações
objectivas sobre o que se
passa”, disse à BBC o principal
diplomata norte-americano
para África, Tibor Nagy. “A
fase militar activa está basi-
camente terminada. Não
estou a dizer que os combates
acabaram. Portanto, nesta
altura, a fase humanitária é
a mais importante”, afirmou.

Particularmente vulne-
ráveis, e no centro das preo-
cupações das Nações Unidas,
está cerca de meio milhão
de pessoas em Mekele, a
capital de Tigray, mas, tam-
bém, aproximadamente  100
mil refugiados da Eritreia,
cujos campos, na fronteira
entre este país e o Estado
etíope, estão na linha de fogo
das forças beligerantes. 
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Governo alega que o destacamento é  para prevenir ataques terroristas

ETIÓPIA PRESIDENCIAIS NO GHANA

FRANÇA

Exército enviado a Volta 
em véspera das eleições

DR

Entendimento permitirá entrada de alimentos e medicamentos na região palco de combates 

ONU anuncia acordo 
para acesso a Tigray

O polémico artigo 24 da lei
geral de segurança interna
em França vai ser reescrito.
O artigo proibia a captação
e divulgação de imagens das
forças políciais em ação,
como as que foram captadas
por uma câmara de vigilância
e mostram quatro agentes
da autoridade a agredir Michel
Zecler, um músico negro,
num estúdio em Paris. 

O vídeo divulgado, na
semana passada, e desen-
cadeou uma série de mani-
festações por toda a França.
Milhares de pessoas que
questionavam a intenção da
lei por colidir com a liberdade
de imprensa e poder travar
a denúncia de casos de abu-
sos de autoridade.

Christophe Castaner,
antigo ministro do Interior
e actual líder da bancada
parlamentar do partido de
Emmanuel Macron, pro-
meteu que o artigo vai ser
completamente reescrito e
que a intenção da lei será
clarificada.

O Presidente francês reagiu
às imagens do ataque ao
músico,  considerando a atitude
dos polícias “ inaceitável e ver-
gonhosa”, mas, também, rea-
giu de forma crítica à maneira
como o Governo, e em parti-
cular o ministro do Interior,
lidou com a legislação.

Gérald Darmanin defen-
deu-se perante a comissão
parlamentar e tentou evitar
a retirada total do projecto.
“Não tenho uma fixação por
números, mas tenho a fixação
de proteger a Polícia e a
Guarda. A protecção da Polí-
cia e a protecção da liberdade
de imprensa não estão em
competição, são comple-
mentares. Não há vitória de
uma contra a outra; nem vitó-
ria de uma sem a outra,” afir-
mou no parlamento.

A polémica legislação cor-
reu o mundo, sobretudo
depois dos protestos, do fim-
de-semana, em França.
Manifestações que estão entre
as maiores e mais violentas
da história recente do país.

Lei de segurança interna 
devolvida ao legislador

Nações Unidas chegaram a acordo com o Governo da Etiópia 
para permitir acesso, “sem impedimentos”, às áreas de conflito

CNE DA GUINÉ BISSAU
PRETENDE ACTUALIZAR
RECENSEAMENTO     
ELEITORAL
O presidente da Comissão
Nacional de Eleições 
(CNE) da Guiné-Bissau,
José Pedro Sambú, disse,
ontem, que a actualização
do recenseamento eleitoral
no país deverá ocorrer 
no primeiro trimestre 
do ano, conforme está 
previsto na lei.
“A lei prevê os meses de
Janeiro, Fevereiro e Março
e vamos fazer o trabalho
em conjunto com o
Gabinete Técnico de Apoio
ao Processo Eleitoral no
sentido de actualizar os
dados de recenseamento
eleitoral”, afirmou José
Pedro Sambu.
O presidente da CNE falava
aos jornalistas após uma
audiência com o Chefe de
Estado guineense, Umaro
Sissoco Embaló.
Sobre o encontro, 
José Pedro Sambú disse
que foi uma reunião 
de trabalho para 
abordar “questões 
relativas ao novo
cronograma eleitoral”.
O novo cronograma
eleitoral “prevê, entre
outras actividades, três
principais acções,
nomeadamente
actualização da cartografia
eleitoral, actualização 
do recenseamento 
eleitoral e realização 
de eleições municipais”,
precisou o presidente 
da CNE.
A Guiné-Bissau 
nunca realizou 
eleições autárquicas e,
segundo fonte da CNE,
estas poderão 
realizar-se até ao início de
2022.

AUTORIDADES DO TOGO
DETÊM DOIS MEMBROS 
DA OPOSIÇÃO ACUSADOS 
DE CONSPIRAÇÃO
As autoridades togolesas
acusam dois líderes da
oposição de conspiração
para desestabilizar a
segurança interna do
Estado. Brigitte
Adjamagbo-Johnson, que,
em 2010, foi a primeira
mulher do país a
candidatar-se à
presidência, está presa,
desde sábado, 
e Gerard Djossou, 
foi detido, na sexta-feira,
noticiou a Reuters.
O promotor público 
do país disse que uma
investigação está em
andamento para
estabelecer o papel dos
dois políticos na acusação.
Ambos convocaram uma
manifestação, no fim de
semana, para denunciar o
Presidente Faure
Gnassingbé, reeleito  em
Fevereiro, que a oposição
considerou suspeita. 
Faure Gnassingbé
lidera o país desde 2005,
quando o seu pai,
Eyadema, faleceu durante
o mandato, depois 
de ter governado 
durante 38 anos. 

As comunicações foram parcialmente resta-
belecidas, ontem, em Tigray, Norte da Etiópia,
após quatro semanas de conflito armado. A
rede de telemóveis e Internet, que tinha sido
cortada, a 4 de Novembro, foi restabelecida
em várias localidades de Tigray ocidental, que
está sob o controlo do Exército federal.

A região esteve privada de abastecimentos
desde há quase um mês, quando o Primeiro-
Ministro etíope, Abiy Ahmed, enviou o Exér-
cito federal para atacar as forças da Frente
Popular de Libertação do Tigray (TPLF),
que governou a região.

Abiy Ahmed reivindicou a vitória, no sábado,
depois de as tropas governamentais terem
anunciado a tomada da capital regional,
Mekele. O presidente regional de Tigray,

Debretsion Gebremichael, que prometeu con-
tinuar a luta contra “os invasores”, disse que
os confrontos continuavam, na terça-feira,
perto de Mekele e da cidade de Wukro, 50
quilómetros a Norte.

A União Europeia  está a ponderar suspender
o apoio orçamental à Etiópia devido ao conflito
na região de Tigray, podendo adiar o desembolso
de 90 milhões de euros previsto para este mês.

De acordo com a agência de informação
financeira Bloomberg, Bruxelas pode adiar o
financiamento devido ao impacto da violência
nos direitos humanos. Qualquer decisão sobre
a redução de financiamento de 13 por cento
do orçamento do país pode prejudicar, ainda
mais, as finanças públicas, já afectadas pela
pandemia da Covid-19.

Comunicações parcialmente restabelecidas 



23Quinta-feira
3 de Dezembro de 2020

LUANDA

Alberto Quiluta

Um total de 50 agentes do
Serviço de Fiscalização das
administrações municipais
de Talatona e de Luanda, está
a participar, desde quinta-
feira da semana passada, até
dia 4 de Dezembro, no pri-
meiro curso sobre direitos
humanos, promovido pelo
Centro de Direitos Humanos
e Cidadania da Faculdade de
Direito da Universidade Cató-
lica de Angola (FDUCAN),
em parceria com o Ministério
da Família e Promoção da
Mulher (MASFAMU).
O curso com duração de

sete dias, que abarca aulas
teóricas fundamentalmente,
visa a formação dos agentes
de Fiscalização do Governo
Provincial de Luanda (GPL),
nos planos da legalidade,
ética, psicologia comporta-
mental e a sua relação com
os cidadãos, em especial,
mulheres, crianças e ven-
dedores ambulantes.

A acção visa dotar os par-
ticipantes de conhecimentos,
visando à redução dos níveis
de violência contra vende-
dores ambulantes, em especial
mulheres e crianças nesta fase
da pandemia da Covid-19. 
O Centro  de  Direitos

Humanos e Cidadania da
Faculdade de Direito da Uni-
versidade Católica de Angola
(FDUCAN), aconselha a
adopção de medidas para
eliminar ou mitigar o uso de
violência contra os vende-
do re s  ambu l an te s  em
Luanda, principalmente nos
municípios onde estão a ser
formados os agentes de Fis-
calização do GPL.

Estão a ser ministrados
os módulos para reforçar o
conhecimento dos agentes
do Serviço de Fiscalização
de princípios e procedimentos
norteadores da sua actividade,
bem como os métodos para
prevenir situações de poten-
cial conflito, numa perspec-
tiva de direitos humanos.

ALBERTO QUILUTA | EDIÇÕES  NOVEMBRO

Responsáveis da JMPLA visitaram centros do INEFOP

Alberto Quiluta

Pelo menos 17 mil jovens estão neste momento em formação
nos 160 centros especializados de formação profissional
implantados no país, deu a conhecer, em Luanda, o direc-
tor-geral do INEFOP, Manuel Mbangui, num encontro
com o primeiro secretário Nacional da JMPLA, Crispiniano
dos Santos.
O director Nacional de Emprego e Formação Profissional

(INEFOP), informou que actualmente encontram-se em
formação no Centro Feminino do Distrito Urbano do Rangel,
452 mulheres que frequentam cursos de Adorno do lar e
artes domésticas, Decoração, Empregada doméstica, Mas-
sagem e Estética, Culinária e Pastelaria.
Manuel Mbangui disse ainda que o Centro de Empreen-

dedorismo do Kicolo, no município de Cacuaco, em Luanda,
estão matriculados 350 jovens de ambos os sexos que fre-
quentam os cursos  de Caixilharia de Alumínio, Corte e
Costura, Informática, Empreendedorismo e Electricidade.
Os centros de Formação Feminino do Rangel e o de

Empreendedorismo do Kicolo, estão a prepararem-se para
abrir novos ciclos de formação, a partir do 22 de Dezembro,
até o primeiro semestre de 2021 e poderá beneficiar mais
de 200 jovens.
O 1º secretário Nacional da JMPLA, Crispiniano dos

Santos, considerou que, apesar do bom trabalho que vem
sendo desenvolvido neste domínio, é necessário mais
comunicação sobre as actividades dos centros, tendo
advogado a necessidade de se intensificar a divulgação
deste importante  programa, para que a juventude esteja
preparada, do ponto de vista técnico e profissional, para
a elevação do conhecimento. 

17 mil jovens em formação
no INEFOP em todo país 

Manuela Gomes

A obra inacabada de um tre-
cho de 700 metros levada a
cabo na ponte da Estrada
Nacional 100, que liga os
municípios do Nzeto e Soyo,
na província do Zaire, e
Bengo, na foz do rio M´brige,
constitui a principal causa
da degradação dos mangais
naquela zona costeira do país.
Em entrevista ao Jornal

de Angola, a coordenadora
do projecto ambiental deno-
minado “Otchiva”, disse que
a obra de construção civil
alterou todo ciclo geológico
que permitia a troca ou cru-
zamento das águas doces e
salgadas naquela área.
De acordo com a ambien-

talista Fernanda Renée, a
degradação dos mangais tem
causado vários impactos
negativos como o surgimento
de calemas, inundações, ero-
sões costeiras e a morte de
peixes, crustáceos, moluscos,
aves e deixou as comunida-
des pesqueiras locais vul-
neráveis da sua única  fonte
de subsistência. 
Fernanda Renée, que pro-

cedeu, ontem, em Luanda,
a apresentação de um  rela-
tório à propósito do impacto
ambiental naquela região,
disse que a degradação des-
ses ecossistemas constitui
um problema grave e apon-
tou  como solução  uma
rápida intervenção política
para o retomar das obras
daquela ponte.
De acordo com a espe-

cialista, chegou-se a essa
conclusão após a realização
de uma expedição, de cinco
dias, envolvendo ambien-
talistas ligados ao Projecto
Otchiva, que realizaram uma
operação para avaliar o
impacto da extinção dos
mangais no N'zeto e Soyo,
na foz do rio M´bridge. 
O projecto foi desenvol-

vido por um grupo de espe-
cialistas angolanos entre
geólogos, cartógrafos, enge-
nheiros civis, florestais, quí-
micos e ambientalistas que
trabalharam afincadamente
na busca de respostas para
o  p rob lema  ambienta l
naquela região do litoral
Norte de Angola.
Os trabalhos dos espe-

cialistas visou fazer a cons-
tatação e avaliação ambiental
na região onde ocorre os
manga i s  na  Foz  do  r i o
M’bridge, a equipa técnica
foi unânime nas suas ava-
liações e abordagens.

Apoio internacional
A expedição contou com
apoio da Embaixada do Reino
da Bélgica em Angola, com
financiamento de cerca de
sete milhões de Kwanzas. 
O embaixador da Bélgica

em Angola, Jozef Smets,
louvou a iniciativa do grupo
de especialistas angolanos,
“pois a promoção desse
tipo de acções ajudam na
promoção e protecção da
biodiversidade”.
Para o diplomata belga,

a protecção da biodiversi-
dade é uma questão univer-
sal. “Todos países têm os
mesmos desafios em termos
ambientais e não só. Assim
como estão engajados no
combate à Covid-19, tam-
bém temos o mesmo com-
promisso  em manter  a
biodiversidade salva”, decla-
rou a diplomata belga.

IMPACTO AMBIENTAL NA PROVÍNCIA DO ZAIRE
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Ambientalistas que participaram na expedição no Zaire pousaram com o embaixador belga

Obra na EN-100 degrada
ecossistemas no Nzeto e Soyo  
Muitas famílias nos municípios do Nzeto e Soyo perderam a
principal fonte de sustento, a pesca, devido à obra na região Cem lotes de terrenos loca-

lizados nas centralidades da
Baía Farta, Catumbela e Lobito,
na província de Benguela, são
colocados à disposição da
população, a partir de hoje,
no âmbito de uma campanha
levada a cabo pela Empresa
Gestora de Terrenos Infra-
estruturados (EGTI), no cum-
primento dos Planos Directores
concebidos para àquelas
regiões do litoral angolano. 

O administrador para
Área Técnica da EGTI, Kilson
Gouveia, disse, em confe-
rência  de imprensa,  na
segunda-feira, em Benguela,
que os primeiros lotes infra-
estruturados a colocar à dis-
posição da população das
centralidades do Lobito,
Luhongo e Baía Farta têm
tipologias para o comércio,
uso misto e saúde.
“A EGTI está aproveitar

as centralidades existentes
nestes municípios da pro-
víncia de Benguela para a
construção dos mais de 100
lotes de terrenos voltados
para os serviços sociais, para
dar uma melhor imagem e
comodidade a todos  os
moradores”.

Kilson Gouveia reconhe-
ceu ser difícil aos moradores
das centralidades o facto de
não existir  áreas de serviços,
o administrador considerou
ser oportuno a execução das
obras nos locais. 
“Apelamos aos empresá-

rios, entidades e comerciantes
a apostarem na execução de
serviços nas centralidades.
Portanto, é uma oportunidade
para beneficiar a todos os
intervenientes, pois criamos
condições para implantar
serviços sociais”, considerou
Kilson Gouveia.

A EGTI foi criada para
prosseguir os objectivos pre-
conizados pelo Governo, rela-
tivamente aos  terrenos
infra-estruturados, assim
como o de  garantir a requa-
lificação e expansão das cida-
des e centros rurais, de acordo
com uma lógica económica
para o Estado angolano.

Hermínio Fontes| Benguela
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Administrador  da EGTI,
Kilson Gouveia

BENGUELA

Terrenos infra-
estruturados
à disposição 
da população

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Fiscais do GPL aprendem 
sobre direitos humanos

Com a degradaçãode 50 hectares de mangais
no Nzeto, o país perde, aproximadamente, 3
milhões de dólares por ano. Sendo que, um
hectare conservado é capaz de produzir  até
11 mil quilos de mariscos e 4,5 de pescado
diversos, segundo dados das Nações Unidas. 

Para o director nacional da Biodiversidade,
Nascimento António, a construção da infra-
estrutura que está a causar a degradação dos
mangais na província do Zaire, podia ser melhor
estruturada.

“Não havia necessidade daquela auto-estrada

terminar nos mangais. Acredito que para a cons-
trução, podia-se gastar um pouco mais e o
mangal todo ficar por baixo da ponte, para pro-
tegermos aquele ecossistema”, advogou Nas-
cimento António, para quem “seria bom que
isso fosse acautelado para não termos as perdas
económicas avaliadas pelas Nações Unidas”.

De acordo com o director Nacional da Bio-
diversisdade, os mangais são zonas protegidas
pela lei, dentre elas a Lei de Bases de Florestas,
que protege todas zonas costeiras de Angola e
a Lei Geral de Conservação. 

Extinção de mangais provoca grandes perdas ao país
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APOIO AOS EX-MILITARES NA LUNDA-NORTE

Victorino Matias |Lubalo

No âmbitodo Programa Inte-
grado de Desenvolvimento
Local e Combate à Pobreza,
a Administração Municipal
do Lubalo, na Lunda-Norte,
investiu, este ano, 75 milhões
de kwanzas em projectos de
reintegração social e pro-
dutiva, destinado a um grupo
de 92 ex-militares, respec-
tivas famílias e jovens da
localidade, organizados em
cooperativas agrícolas e
pecuárias, disse, ao Jornal
de Angola, o administrador
municipal Silvestre Cheleca.

Os ex-militares benefi-
ciaram de sementes, fertili-
zantes, meios de trabalho,
motorizadas de três rodas para
o escoamento dos produtos
agrícolas do campo para os
centros comerciais, e cabeças
de gado bovino e caprino,
para o fomento animal.

Com vista a promoção de
pequenos negócios e melho-
ria da prestação de serviços
nas comunidades locais, as
23 mulheres seleccionadas,
entre esposas, viúvas e filhas
dependentes de ex-militares,
beneficiaram de equipamen-
tos de corte-e-costura e kits
de cabeleireira. A Adminis-
tração Municipal do Lubalo
distribuiu motorizadas de
duas rodas para o exercício
da actividade de mototáxis,
e kits de informática e ser-
ralharia a um grupo de 68
jovens associados.

Belita da Silva, viúva de
um ex-militar e responsável
de uma cooperativa agrícola
do município do Lubalo, que
beneficiou de uma motori-
zada de três rodas, disse ao
Jornal de Angola que a ini-
ciativa das autoridades locais
faz jus a lendária frase, “o
mais importante é resolver
os problemas do povo”, mui-
tas vezes pronunciada pelo
primeiro Presidente da
República de Angola.

“Desta forma, o Governo
rende homenagem aos ex-
combatentes angolanos”,
disse Belita da Silva, enal-
tecendo o facto de o apoio
ter sido dado no quadro das
festividades dos 45 anos da
Independência Nacional. De
acordo com a responsável,
a falta de assistência aos
camponeses do município
inviabiliza o aumento da
produção agrícola.

“Os camponeses querem
sair da agricultura de sub-
sistência para uma activi-
dade mais  sustentável .
Queremos contribuir na
melhoria dos projectos de
combate à pobreza, promo-
vendo mais empregos para
a juventude”, disse.

Além da assistência téc-
nica dada aos agricultores,
através do departamento
provincial do Instituto de

Desenvolvimento Agrário
(IDA), Belita da Silva defende
a criação de estratégias capa-
zes de alavancar o sector
agrícola no Lubalo. “Estamos
muito mal. Também faltam
meios de transporte para
facilitar no escoamento de
produtos do campo para os
centros de comercialização”,
disse, para sublinhar que a
motorizada de três rodas
chegou em boa hora.

“Vamos ter mais rendi-
mentos. A motorizada vai
facilitar no escoamento dos
produtos cultivados nos
nossos campos agrícolas.
Mas é preciso que os gover-
nos (central e provincial)
intervenham mais na cons-
trução de infra-estruturas
de impacto social e econó-
mico”, disse.

José Xanuma, ex-militar
cuja cooperativa beneficiou
de cabeças de gado bovino,
defendeu a necessidade de
retoma das obras de reabi-
litação e  asfaltagem da
Estrada Nacional nº 170, que
estabelece a ligação entre a
comuna  do  Camax i lo ,
município do Caungula, a
sede municipal do Lubalo

e a localidade de Xinge, no
município do Capenda-
Camulemba.

“As obras, na Estrada
Nacional 170, estão parali-
sadas desde princípio de
2015, facto que preocupa a
população deste município.
Lubalo está a ficar cada vez
mais isolado do resto da
província da Lunda-Norte”,
disse Xanuma, admitindo
que a entrega de gado aos
ex-militares constitui um
excelente incentivo para o
surgimento de mais cria-
dores na região.

Combate à pobreza
O administrador municipal
do Lubalo, Silvestre Cheleca,
reconhece que a população
residente na localidade

enfrenta inúmeras dificul-
dades, mas acredita que a
implementação do Pro-
grama Integrado de Desen-
volvimento Local e Combate
à Pobreza pode ser o ponto
de partida para a resolução
dos problemas.

De acordo com o respon-
sável, com esse programa
foi possível reintegrar um
grupo de ex-militares e res-
pectivas famílias em acções
produtivas, através de ini-
ciativas de fomento do auto
- emprego, com a atribuição
de imputes agrícolas e cabe-
ças de gado bovino.

“Foram entregues a 93
ex-militares, kits compostos
por sementes, fertilizantes,
utensílios para lavrar a terra
e cabeças de gado bovino e

caprino. Também adquiri-
mos seis motorizadas de
três rodas, para facilitar o
escoamento dos produtos
cultivados na região, e dis-
tribuímos uma para cada
uma das cooperativas agrí-
colas cujos integrantes são
desmobilizados de guerra”,
disse o administrador.

Silvestre Cheleca subli-
nhou que os beneficiários
estão inseridos na estratégia
de inclusão social das famí-
lias vulneráveis, que visa
incentivar a realização de
actividades geradoras de
renda. “Neste âmbito, entre-
gamos também dez moto-
rizadas de duas rodas para
o serviço de moto táxis,
cinco kits de informática e
três de serralharia, para um
total de 68 jovens associa-
dos”, explicou.

Afirmou que para a mate-
rialização dos vários projectos
de inclusão social em curso,
na localidade, a Adminis-
tração Municipal do Lubalo
investiu 75 milhões de kwan-
zas. O município conta com
um total de 206 organizações
agropecuárias, entre coo-
perativas e associações.

Investidos 75 milhões de kwanzas na
promoção do auto-emprego no Lubalo

BENJAMIM CÂNDIDO |EDIÇÕES NOVEMBRO

BENJAMIM CÂNDIDO |EDIÇÕES NOVEMBRO BENJAMIM CÂNDIDO |EDIÇÕES NOVEMBRO

Administrador  admite que a população enfrenta dificuldades
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Mais de 20 mil
habitantes

Impacto 
do PIIM

Lubalo foi contemplado com
dez projectos do Plano Inte-
grado de Intervenção nos
Municípios (PIIM), incluindo
uma acção de saneamento
básico. Segundo o adminis-
trador municipal, entre as
acções inscritas no PIIM cons-
tam duas escolas de sete
salas de aula cada, três furos
de água, igual número de
residências do tipo T3, um
posto policial e uma resi-
dência para o responsável.

Em relação à transportação
dos materiais de construção,
apesar das dificuldades apre-
sentadas pelos empreiteiros,
o administrador do Lubalo
está satisfeito com o nível de
execução física das obras. “Os
empreiteiros solicitaram a
segunda tranche do paga-
mento, cujas facturas e autos
de medição do nível de exe-
cução das obras já foram enca-
minhadas à Direcção Nacional
dos Investimentos Públicos
do Ministério das Finanças,
em Luanda”, garantiu.

Silvestre Cheleca disse
que, até ao momento, os
números indicam que as obras
do PIIM permitiram a criação
de 107 novos postos trabalho
à juventude local. As duas
escolas em construção vão,
de acordo com o administra-
dor da localidade, acolher
um total de 1.260 alunos no
próximo ano lectivo. Avançou
que os três furos de água
serão construídos nas sedes
comunais do Luangue e Muvu-
luege, e na vila municipal.

O município conta com
11 unidades sanitárias. O cen-
tro municipal funciona na
sede do Lubalo, enquanto as
restantes atendem as popu-
lações residentes nas comu-
nas e em vários bairros da
vila municipal. Os serviços
são assegurados, maiorita-
riamente, por enfermeiros.
Apenas três médicos prestam
assistência médica e medi-
camentosa na localidade.

Com umaextensão territorial
de 12.686 quilómetros qua-
drados e uma densidade
populacional estimada em
20.631 habitantes, que vivem
maioritariamente da activi-
dade agrícola, criação do
gado e pesca artesanal, Lubalo
dista cerca de 483 quilómetros
da cidade do Dundo.

O município dispõe de ter-
ras férteis e propícias para o
desenvolvimento da agricul-
tura em grande escala. À seme-
lhança de outros municípios
da Lunda-Norte, a localidade
possui uma extensa bacia
hidrográfica.

Rios como o Cuilo, Luan-
gue, Lubalo, Lulu, Fotongo e
Massai, facilitam na irrigação
das plantações. Desde a era
colonial, o município regista
grande produção de frutas,
com destaque para a laranja,
tangerina e limão. 

As obras, na Estrada Nacional 170, estão
paralisadas desde o princípio de 2015, facto
que preocupa a população deste município.
Lubalo está cada vez mais isolado do resto da
província da Lunda-Norte. A entrega de gado

aos ex-militares constitui um excelente
incentivo para o surgimento de mais

criadores na região

Silvestre
Cheleca 

Belita da Silva  beneficiou de uma motorizada de três  rodas

A localidade foi contemplada com dez projectos do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios
(PIIM). Entre as acções inscritas constam duas escolas de sete salas de aula cada, três furos de água, igual

número de residências do tipo T3 e um posto policial



assinalado a 11 de Novembro,
as primeiras cinco escolas
foram entregues nos muni-
cípios do Cuito, Catabola,
Andulo e Nharea. 

Orçado em 220 milhões
de dólares, o Colégio 17 de
Setembro nº 41, instituição
construída no bairro Militar,
município do Cuito, com-
porta 12 salas de aula e tem
capacidade para acolher
1.150 alunos. A obra esteve
inicialmente alocada ao Pro-
grama de Investimentos
Públicos (PIP), mas foi cons-
truída com recursos do PIIM
num prazo de aproximada-
mente 24 meses.

Os principais beneficiá-
rios, que antes leccionavam
no interior da unidade mili-

tar da Quarta Região de
Infantaria, não esconderam
a sua satisfação. José Agos-

tinho e Sónia Regina, ambos
estudantes, realçam o facto
de agora frequentarem uma
escola nova e a escassos
metros do local onde vivem.

“Estamos mais perto das
nossas casas, e se tivermos
de apanhar uma mototáxi
fica mais fácil.

Na antiga escola, era mais
difícil e os militares são muito
rigorosos”, explicou José
Agostinho. Os sectores da
Habitação e da Saúde tam-
bém foram contemplados.
A conclusão e entrega de
oito residências sociais e um
posto de saúde na comuna
de Chiuca, município de
Catabola, confirmam este
facto. As infra-estruturas
entregues, recentemente,

vão conferir melhor assis-
tência sanitária aos pacien-
tes e condições dignas de
comodidade aos funcioná-
rios públicos que prestam
serviços na localidade.

Segundo apurou o Jornal
de Angola, outras inaugu-
rações de infra-estruturas
públicas hão-de acontecer
até Fevereiro do próximo
ano, nos nove municípios
da província.

Fortalecimento 
de sectores vitais
“O caminho faz-se todos os
dias”, disse o governador
do Bié, Pereira Alfredo, rei-
terando o firme compro-
misso das autoridades da
província no trabalho per-

manentemente, visando o
fortalecimento dos sectores
vitais da sociedade. 

Pereira Alfredo apontou
a Educação e a Saúde entre
as prioridades, e recordou
que o êxito do PIIM não
depende apenas dos recursos
financeiros, mas também da
responsabilidade dos emprei-
teiros e demais intervenientes
do programa.

O governador provincial
apelou ao profissionalismo
e rigor dos empreiteiros
na execução das obras para
as quais foram contratados. 

Em relação às escolas,
Pereira Alfredo salientou “a
instalação de equipamentos
de alta tecnologia para fazer
face aos novos desafios”.

No município do Andulo,
duas escolas do ensino pri-
mário, uma com sete salas
de aula, na comuna de Calus-
singa, e outra com cinco, na
povoação de Kassissa, na
comuna de Chivaulo, foram
inauguradas pelas autorida-
des do Bié. 
A entrada em funciona-

mento das duas escolas vai
permitir o ingresso no sistema
de ensino e aprendizagem
de aproximadamente mil alu-
nos, distribuídos em dois  tur-
nos.  Apetrechadas  com
mobiliário moderno, além
das salas de aula, os estabe-
lecimentos de ensino dis-
põem de gabinetes para o
director e seu adjunto, secre-
taria, sala dos professores e
um pátio vasto.
Andulo conta com 21 pro-

jectos inscritos no PIIM, que
visam o aumento do número
de escolas, melhoria no sis-
tema de abastecimento de
água, reabilitação de estradas

secundárias, hospitais e cen-
tros de saúde, todas em fase
de acabamentos.
A administradora munici-

pal do Andulo afirmou que a
construção das diversas infra-
estruturas decorrem livre de
sobressaltos, tendo em conta
os prazos celebrados com as
empresas construtoras. 
Celeste Adolfo manifestou

satisfação pelo estado de
evolução das obras de duas
escolas de 12 salas de aula
cada, no bairro Canana e no
largo das escolas, ambas na
sede municipal, e uma outra
na  povoação  de  Mbuja ,
comuna de Calussinga. 
Além destas, no Andulo

decorrem obras de reabili-
tação e ampliação do centro
materno-infantil, dos passeios
e lancis na sede municipal,
a construção do edifício da
Administração Comunal de
Calussinga e a construção
de um campo polidesportivo,
entre outras.

Andulo livre de sobressaltos
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João Constantino 
e José Chaves | Bié

Até Junho do corrente ano,
das 167 acções inscritas no
Programa Integrado de Inter-
venção nos  Municípios
(PIIM), na província do Bié,
foram gastos mais de dois
mil milhões de Kwanzas para
cobrir despesas com 82 pro-
jectos de âmbito social

Desde o início do mês de
Novembro que os benefícios
das obras inseridas no PIIM
começaram a ser sentidos,
com maior ênfase, pela
população da província do
Bié. Enquadradas nas jor-
nadas comemorativas alu-
sivas ao 45° aniversário da
Independência Nacional,

Infra-estruturas
públicas

aumentam a
oferta de serviços

IMPLEMENTAÇÃO DO PIIM NO BIÉ

No município do Andulo, duas
escolas do ensino primário,

uma com sete salas de aula, na
comuna de Calussinga, e outra
com cinco, na povoação de
Kassissa, na comuna de

Chivaulo, foram inauguradas
pelas autoridades do Bié
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Inauguradapelo governador
Pereira Alfredo, no recém-ter-
minado mês de Novembro,
uma escola com sete salas de
aula e capacidade para acolher
perto de 700 alunos em dois
períodos de formação consta,
igualmente, entre as obras
recentemente entregues no
âmbito do PIIM, às populações
da comuna da Lúbia, município
de Nharea. Construída em 12
meses, custou aos Estado
60.800.500 Kwanzas. 
O município acolhe outras

empreitadas, como as obras
de reabilitação e ampliação
do hospital municipal que,
segundo o encarregado de
obras da construtora contra-
tada, João Flores, decorrem
dentro dos prazos acordados.
Com mais de 80 por cento

de execução física, os trabalhos
incluem a melhoria dos com-
partimentos de consultas exter-
nas, bloco operatório e área
administrativa. Além dos equi-
pamentos técnicos de ponta,

a unidade sanitária terá uma
capacidade de internamento
de 58 pacientes e comportará
seis zonas distintas.
No local, a dinâmica e o

empenho dos operários levam
o encarregado de obras a acre-
ditar que o edifício fica con-
cluído em Janeiro de 2021.

“Estamos a trabalhar com
afinco para entregarmos a obra
dentro dos prazos contratuais”,
garantiu João Flores.
Em declarações à imprensa,

à margem da visita que realizou
ao local, a administradora
municipal de Nharea, Maria
Lúcia Chicapa, disse esperar

que o funcionamento do hos-
pital possa aproximar os ser-
viços sanitários de qualidade
à população rural.
“No âmbito da municipa-

lização dos cuidados primários
de saúde, pretendemos prestar
serviços de assistência médica
nas áreas de pediatria, obs-
tetrícia, medicina interna,
maternidade, hemoterapia,
vacinação, oftalmologia, radio-
grafia, farmácia, laboratório,
entre outras”, garantiu.
Em  Nha rea ,  a i nda  no

âmbito do PIIM, está em cons-
trução um centro de saúde
na povoação de Catacala,
comuna da Lúbia, uma quadra
polidesportiva, a reabilitação
dos troços entre a sede muni-
cipal do município e as comu-
na s  d e  C a i e i e  e  D ando ,
Nharea/Gamba, duas escolas
de 12 salas de aula na sede
municipal, e na comuna do
Dando,  respectivamente,
entre outros projectos de
impacto social.

Canteiro de obras em Nharea

Pereira Alfredo
apontou a Educação
e a Saúde entre as
prioridades, e
recordou que
o êxito do PIIM
não depende

apenas
dos recursos

financeiros, mas
também

da responsabilidade
dos empreiteiros e

demais
intervenientes 
no programa.
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MUNICÍPIOS DO CUVANGO, CHIPINDO E JAMBA

Arão Martins |Huíla

No Cuvango, Chipindo e na
Jamba, a revitalização do sec-
tor agrícola e mineral exige
a criação de infra-estruturas
como estradas, rede de tele-
comunicações, subestações
de energia eléctrica e sistemas
de água potável.

Com terras aráveis, esses
três dos 14 municípios que
compõem a Huíla, são ricos
em recursos hídricos e mine-
rais. Há dias, na 8ª Reunião
do Governo local, que decor-
reu no Cuvango, a 317 quiló-
metros da cidade do Lubango,
foram analisadas várias ques-
tões ligadas ao desenvolvi-
mento socioeconómico do
Leste da província.

Na ocasião, o administrador
municipal do Cuvango, Luís
Marcelo, que apresentou os
dados da região Leste, avançou
que as administrações muni-
cipais do Chipindo, Cuvango
e Jamba trabalham afincada-
mente na definição de estra-
tégias que podem assegurar
o desenvolvimento sustentável
das populações locais.

Luís Marcelo destacou o
papel fundamental das coo-
perativas e associações de
camponeses, em particular
das fazendas Agrikuvango e
Mumba, situados no seu muni-
cípio, que muito têm contri-
buído na elevação dos níveis
de produção de alimentos
agrícolas, sobretudo de cereais.

A banca e o Governo Pro-
vincial da Huíla têm sido os
motores de motivação para
os pequenos produtores, que
depois de apresentarem pro-
jectos viáveis beneficiam de

apoios financeiros, no âmbito
do Programa de Apoio à Pro-
dução, Diversificação das
Exportações e Substituição
das Importações (PRODESI),
e do Projecto de Apoio ao

Crédito (PAC).Um dos agri-
cultores mais famosos da
região, António Ndala, mora-
dor na localidade de Capa-
pala – Km 50, na comuna
de Galangue, produz boas

quantidades de milho, mas-
sango, massambala e hor-
tícolas. Segundo ele, com
mais apoios, os níveis de
produção podem aumentar
significativamente.

No Cuvango, a adminis-
tração local do Estado tra-
balha na criação e legalização
de cooperativas e associações
de camponeses, para per-
mitir o acesso, de forma
segura e organizada, às
sementes, fertilizantes, equi-
pamentos e meios de apoio
ao trabalho agrícola, visando
garantir o crescimento da
produção e produtividade
no Leste da província.

Nos solos do Cuvango, Chi-
pindo e Jamba, também há
ouro, ferro, chumbo e outros
minerais. Luís Marcelo fala
da inexistência, na região, de
organizações que se dedicam
a exploração oficial destes
recursos. Mas reconhece que
a actividade de exploração
mineira permitiria a geração
de empregos para um número
considerável de jovens, além
de contribuir para a balança
económica do país.

Mais de 24 mil famílias participam da Campanha Agrícola 2020/2021. Além da agricultura familiar, com recurso ao gado
de tracção animal, a província tem disponíveis 50 tractores para facilitar as acções de preparação de terras para o cultivo
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Um dos agricultores
mais famosos da
região, António

Ndala, morador na
localidade de

Capapala – Km 50,
na comuna de

Galangue, produz
boas quantidades de

milho, massango,
massambala e

hortícolas 

Região Leste da Huíla dinamiza
produção de alimentos agrícolas

Contributo dos municípios
Na 8ª Reunião do Governo
Provincial da Huíla, o gover-
nador Luís Nunes destacou o
contributo dos municípios do
Leste na produção de alimen-
tos. Afirmou que, para a cam-
panha agrícola 2020/2021, a
província prevê cultivar mais
de 605.300 hectares de terra,
cuja abertura do novo período
aconteceu na localidade de
Kapapala - Km 50, comuna
de Galangue, no Cuvango.
A perspectiva, segundo o

director do Gabinete Provin-
cial da Agricultura e Pecuária
da Huíla, José Arão Nataniel,
é colher 505.135 toneladas
de produtos diversos, entre
cereais, leguminosas, tubér-
culos e outros alimentos.
Mais de 24 mil famílias, agru-

padas em 835 associações de
camponeses, participam da
presente campanha agrícola.
Além da agricultura familiar,
com recurso ao gado de tracção
animal, a província tem dis-
poníveis 50 tractores para faci-
litar nas acções de preparação

de terras, para o cultivo.
O governador assegurou

que a nova fase tem por fina-
lidade o aumento da capa-
cidade de produção agrícola.
“Os municípios  do leste
devem dinamizar e fomentar
a produção agrícola”, disse,
para de seguida sublinhar
que  a  provínc ia  tem um
potencial agro-pecuário bas-

tante peculiar, que resulta
das condições climatéricas
que propiciam a prática da
actividade agrícola em todos
os municípios da Huíla.
De acordo com o gover-

nador, o potencial climatérico
da Huíla deve ser bem apro-
veitado pelos agricultores,
seja pela forma da agricultura
peculiar,  cooperativa ou

empresarial, “na medida em
que as condições permitem
dar resposta às exigências
do mercado, produzindo o
que se necessita para o con-
sumo nos grandes centros
populacionais”.
Reconheceu que o sector

agrícola, pescas e florestas
desempenha, no quadro da
diversificação da economia,
um papel preponderante no
combate à fome, e na garan-
tia da segurança alimentar
e nutricional. Luís Nunes
destacou as obras inseridas
no âmbito do Plano Integrado
de Intervenção nos Municí-
pios (PIIM), em que, vários
projectos de construção e
melhoramento das vias de
comunicação se encontram
em execução.
No Cuvango, realçou, no

troço que liga o desvio Chi-
pindo-Cuvango a sede da
comuna do Galangue, os efei-
tos já se fazem sentir com a
redução em 50 por cento do
tempo de viagem.
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Os três municípioscontrolam
um total de 50 unidades sani-
tárias. O administrador do
Cuvango, Luís Marcelo, disse,
na 8ª Reunião do Governo Pro-
vincial da Huíla, que no Chi-
pindo funcionam sete unidades
sanitárias, 28 no Cuvango e
15 na Jamba.

O responsável esclareceu
que os serviços de assistência

médica e medicamentosa são
assegurados por 27 médicos,
entre nacionais e expatriados
de várias especialidades, auxi-
liados por mais de 320 técni-
cos ,  como enfermei ros ,
técnicos de diagnóstico e
outros funcionários.

De acordo com o adminis-
trador do Cuvango, o número
de quadros que operam nestas

unidades sanitárias ainda é irri-
sório para atender a demanda
da população residente no
Leste da província, onde a malá-
ria, doenças diarreicas agudas,
problemas respiratórios e a má
nutrição constituem as pato-
logias mais frequentes.

“Para contornar a lacuna
existente no sector da saúde,
as administrações municipais

dos três municípios propõem
a admissão de mais médicos
e técnicos de enfermagem, e
a construção de residências
para os quadros do sector”,
disse, acrescentando que a
zona Leste da Huíla, constituído
pelos municípios do Cuvango,
Chipindo e Jamba, necessita
de nove centros, 12 postos de
saúde e ambulâncias.

Os cidadãos residentes no
Cuvango, Chipindo e na Jamba
estão expectantes com o projecto
do Governo Central que visa a
extensão de uma linha de alta
tensão para a região Sul, a partir
da barragem de Laúca, que per-
mitirá os municípios do Leste
resolverem os problemas no
fornecimento de energia eléc-

trica às populações locais.
“Contudo, seria imprescindível

que dentro das prioridades fosse
incluída a recuperação das mini-
hídricas do município do Cuvango.
Depois de recuperadas, alcança-
ríamos maiores ganhos, funda-
mentalmente a industrialização
da região”, sublinhou. Quanto a
água, vários sistemas de estação

de tratamento estão a ser rea-
bilitados e construídos com fun-
dos públicos, nestas localidades.
A Jamba conta com um sistema
de captação e tratamento de
água, enquanto no Chipindo e
Cuvango existem pequenas esta-
ções construídas nos rios, que
ficam próximos das respectivas
vilas municipais. Em algumas

aldeias existem sistemas que
funcionam com painéis solares.

Com base no Censo Popu-
lacional e Habitacional de 2014,
os municípios de Cuvango,
Chipindo e Jamba somam, no
total, mais de 294 mil habitan-
tes, que vivem maioritaria-
mente da agricultura, criação
de gado e comércio.

Distribuição de energia e água
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O número de professores e
escolas é insuficiente. No total,
existem 260 escolas, destas
38 são de construção definitiva
e 222 precárias. As três loca-
lidades municipais controlam
2.344 professores para um uni-
verso de 81.569 alunos matri-
culados em escolas do ensino
primário e do segundo ciclo
do ensino secundário.

Chipindo tem 628 professores
para 28.600 alunos, Cuvango
898 professores e 24.538 alunos,
enquanto a Jamba dispõe de
818 professores para 28.431
alunos matriculados. Luís Mar-
celo lamenta a paralisação dos
trabalhos de construção de
várias escolas na região.

“Apesar disso, estamos
todos optimistas, porque acre-
ditamos que a implementação
do Programa Integrado de
Intervenção nos Municípios
vai ajudar a minimizar o défice
no sector”, referiu.

As populações da região cla-
mam pela construção de mais

escolas primárias e secundárias,
para melhorar as condições de
ensino-aprendizagem de milha-
res de alunos. Com objectivo
de evitar o êxodo académico,
o porta-voz da região Leste da
Huíla, Luís Marcelo, avança que
cada uma das três localidades
municipais sente a necessidade
de ter uma escola do ensino
médio que possa assegurar a
formação de professores.

A admissão de um total de
1.915 professores e 1.060 fun-
cionários administrativos,
para as escolas primárias e
secundárias a serem construí-
das durante o quinquénio
2021/2025), constam das acções
a serem concretizadas.

Outra necessidade mani-
festada durante a reunião tem
a ver com a criação de um ins-
tituto superior politécnico,
com cursos de Agronomia e
Geologia e Minas. “A educação
é a base fundamental para o
desenvolvimento de qualquer
região”, afirmou Luís Marcelo.

Há dificuldades na Educação

Unidades sanitárias da região
Alcance das metas

Para o governador, a pro-
víncia tem a obrigação de
produzir cada vez mais, para
alcançar os objectivos pre-
conizados, tendo em aten-
ção o grande potencial
agrícola que possui. “O
objectivo traçado só será
alcançado, se todos esti-
vermos engajados para o
mesmo fim. Por isso somos
chamados a juntar sinergias
para o aumento da produção
agrícola, criando novas áreas
de produção, trilhando o
caminho da diversificação
da economia, combate à
fome e redução da pobreza,
e melhorar a segurança ali-
mentar e nutricional das
populações”, apelou.

No Cuvango, os campo-
neses integrados em asso-
ciações e cooperativas
agrícolas beneficiaram de
sementes de milho, fertili-
zantes, fruteiras e cabeças
de gado bovino para tracção
animal. E, para facilitar a
mobilidade dos técnicos do
sector agrícola, na monitoria
e assistência técnica em
zonas de difícil acesso, o
Governo Provincial distribuiu
20 motorizadas.

O governador prometeu
dar mais apoios aos agricul-

tores da região, para que as
famílias possam ter o ren-
dimento almejado e susten-
tável do ponto de vista
alimentar e nutricional. Luís
Nunes assegurou que está
a ser desenvolvido um con-
junto de acções, que visam
apoiar o sector da Agricultura,
em particular a agricultura
familiar, através da distri-
buição, aos camponeses
associados, de inputs agrí-
colas, tractores e outros equi-
pamentos essenciais à prática
da actividade agrícola, bem
como a concessão de direitos
de superfície, para legitimar
o uso de terras agrícolas, por
parte dos agricultores.

Acrescentou que, neste
domínio, são desenvolvidas
acções no sentido de garantir
que a produção agrícola
conheça o escoamento dese-
jado. “Por isso, estamos a
fazer um grande esforço
para melhorar as vias de
comunicação”, salientou.

Participaram da cerimó-
nia de lançamento na Cam-
panha Agrícola 2020/2021,
no Cuvango, os administra-
dores dos 14 municípios
que compõem a província,
empresários, camponeses,
entre outros convidados.
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Valter Gomes | Púri

No âmbitoda implementação
do Programa Integrado de
Intervenção dos Municípios
(PIIM), o município do Púri,
no Uíge, beneficiou de 900
milhões de kwanzas para a
execução de três projectos
de impacto social, nomea-
damente de sinalização e
asfaltagem de cinco quiló-
metros de ruas do casco
urbano, construção de um
centro materno infantil,
magistério primário e um
instituto médio politécnico.
A administradora municipal

do Púri, Delfina António Hen-
riques, que avançou a infor-
mação ao Jornal de Angola,
assegurou que os trabalhos
decorrem em ritmo acelerado.
“Para a execução desses pro-
jectos, beneficiamos de 900
milhões de kwanzas, dos
quais 475 milhões foram des-
tinados a terraplanagem e
asfaltagem das ruas da sede
do município”, esclareceu.
A gestora defendeu a neces-

sidade de os responsáveis das
obras continuarem a trabalhar
com o mesmo dinamismo,
“para que os prazos contra-
tuais estabelecidos sejam
cumpridos, e as obras tenham
a qualidade necessária”.
Delfina Henriques subli-

nhou que a conclusão das
obras do PIIM no Púri vai sig-
nificar o aumento da oferta
escolar, melhoria dos serviços
de saúde e das vias de comu-
nicação. “Assim, estaremos
a marcar passos importantes
no desenvolvimento da loca-
lidade”, disse, para realçar
que “com a construção destas
escolas, o município começa
a criar as condições neces-
sárias para que nos próximos

anos se faça a abertura de um
núcleo do ensino superior,
na localidade”.
“E, com a construção do

centro materno infantil, o
município terá serviços de
saúde essenciais, à disposição
da população”, referiu.
Satisfeito com as obras em

curso no município, o soba
grande do Púri, João Mendes,
enalteceu a pronta resposta
do Governo às preocupações
pontuais da população. “Aqui
vivemos há muitos anos e,
nunca vimos trabalhos de
asfaltagem nas ruas da vila.
Os nossos filhos nunca fre-
quentaram escolas de forma-
ção profissional. Com as acções
do PIIM, a nossa população
vai respirar de alívio”, disse.

Apoio aos camponeses
Os camponeses do município
do Púri, a cerca de 88 quiló-
metros da cidade do Uíge,
beneficiam, da administração
local do Estado, de apoios em
terras preparadas para o cultivo
e inputs agrícolas, para garantir
uma boa safra no final da pre-
sente campanha agrícola.
O Jornal de Angolasabe que

mais de 450 hectares de terra
foram preparados e distribuídos

a centenas de camponeses da
localidade, integrados em 43
associações e 22 cooperativas
agrícolas. “Estamos a imple-
mentar o processo de meca-
nização da produção agrícola
no município, para podermos
produzir em maior escala”,
disse a administradora Del-
fina Henriques.
Este ano, disse, além dos

terrenos destinados ao cultivo,
os agricultores beneficiaram
de enxadas, catanas, limas,
botas de borracha, moto-
bombas e regadores. Delfina
Henriques avançou que a
Administração Municipal do
Puri trabalha com os bancos
na implementação do Projecto
de Apoio ao Crédito (PAC),
para que os agricultores da
localidade tenham acesso ao
crédito agrícola.
“Boa parte dos associados

já organizou os requisitos
necessários para aderirem ao
PAC. Temos a plena confiança
que se forem financiados, vão
produzir mais, e obter ren-
dimentos para cumprirem
com as suas responsabilidades
com os bancos, visto que estão
banstante engajados na pro-
dução”, afiançou.
No Puri, a produção de

mandioca, cana-de-açúcar,
milho, amendoim, batata-
doce e rena, banana, melancia
e hortícolas aumentou con-
sideravelmente. Para facilitar
a circulação de pessoas e
bens, algumas vias de acesso
às principais zonas de pro-
dução, fundamentalmente
as que ligam às localidades
de Quimuenga, Quifutila e
Cassinga, com 37, 20 e 23
quilómetros de distância,
respectivamente, em relação
à sede municipal, recebem
obras de reabilitação.

Três projectos 
de impacto social 

em construção 
no município 

do Púri

PROVÍNCIA DO UÍGE

Com um total de 426 tanques,
nos últimos dois anos o
número de criadores da tilá-
pia e bagres cresceu de 73
para 104. “Já se produz quan-
tidades consideráveis de
peixe. Uma parte está a ser
consumida localmente e,
também, já começamos a
abastecer outros mercados,
hotéis e grandes superfícies
comercias da província”, reve-
lou a administradora.
Um criador de peixe no

Púri reclama a falta de redes
para a captura do pescado,
e de um fornecedor de ração
de engorda e reprodução.
Sebastião Artur defende
maior intervenção da admi-
nistração local do Estado
e do Governo provincial,
no sentido de os criadores
ultrapassarem dificuldades
como estas, que condicio-
nam na produção e comer-
cialização do peixe.

Mais consumidores 
de energia
Na vila municipal do Púri,
mais de seis mil moradores
beneficiam de energia eléc-
trica através de uma central
térmica, constituída por
três grupos geradores. O
de 660 KVA fornece energia
eléctrica domiciliária das
17h00 até a meia-noite,
enquanto o gerador de 100
KVA garante a iluminação
pública da vila, das 17h00

às 7h00 horas. Outro, de
80 KVA,  assegura o fun-
cionamento das institui-
ções públicas e privadas,
no per íodo que vai  das
7h00 às 17.
A administradora do Púri,

Delfina Henriques, avançou
que, neste momento decor-
rem trabalhos de reabilitação
e ampliação da rede eléc-
trica, da sede do município
até aos bairros mais recôn-
ditos. Explicou que, neste
âmbito, mais de 100 postes
de iluminação pública já
foram instalados em algumas
ruas da localidade.
“Estamos a substituir todos

os cabos e postes de ilumi-
nação que se encontram em
estado obsoleto, e estender
a rede eléctrica a todos os
bairros da sede municipal”,
informou a responsável.
Quanto a água, dos 6.359

habitantes apenas 368 bene-
ficiam do líquido precioso,
através de um sistema cons-
truído na era colonial. Para
se inverter o quadro, está em
construção, na vila do Púri,
um novo sistema de captação,
com reservatório de 90 mil
metros cúbicos de água.
Nos bairros da periferia

estão a ser construídos cha-
farizes e lavandarias, para
encurtar as longas distâncias
que os habitantes da locali-
dade percorriam, em busca
do produto, ou para lavar a
roupa nas margens dos rios.
Enquanto isso, nas rege-

dorias e bairros com maior
densidade populacional
foram construídos centros
de captação, tratamento e
distribuição de água, e feitos
furos artesianos. Os trabalhos

prosseguem para a constru-
ção de outros equipamentos
nas localidades onde ainda
não existe água potável.
Delfina Henriques esclare-

ceu que os trabalhos de cons-
trução de novos sistemas de
água decorrem no âmbito do
Programa de Combate à Fome
e à Pobreza. A responsável
defendeu a inclusão, no PIIM,
de um orçamento para a cons-
trução de uma mini-hídrica,
pontes e pontecos que ligam
às diferentes localidades da
vila, e a reabilitação de algu-
mas vias terciárias.

Saúde com poucos
médicos
Apenas três médicos, 26
enfermeiros e um técnico de
diagnóstico atendem as
várias situações de saúde
manifestadas pelos cerca de
43.730 habitantes. O sector
funciona com 16 unidades
sanitárias, sendo um hospital
municipal, nove centros e
seis postos de saúde.
“Temos alguns postos de

saúde que não funcionam
por falta de enfermeiros.
Aliás, a maioria dos técnicos
de enfermagem trabalha
no Púri em regime de con-
trato”, revelou a adminis-
tradora, esclarecendo que
a administração municipal
enfrenta dificuldades para
pagar os subsídios aos fun-
cionários contratados.
O município necessita de

pelo menos quatro médicos
cirurgiões para fazer funcio-
nar os dois blocos operatórios
do hospital, equipados com
material cirúrgico de ponta.
Mas não funcionam, devido
a falta de especialistas.

Aposta na
aquicultura

A administradora municipal Delfina
Henriques defendeu a necessidade

de os responsáveis das obras
continuarem a trabalhar com o
mesmo dinamismo, “para que os
prazos contratuais estabelecidos

sejam cumpridos e as obras tenham
a qualidade necessária”
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Os camponeses do
município do Púri, a

cerca de 88 quilómetros
da cidade do Uíge,
beneficiam, da

administração local do
Estado, de apoios em

terras preparadas para o
cultivo e inputs

agrícolas, para garantir
uma boa safra no final
da presente campanha

agrícola
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Manuel Albano

“Fazer muito com pouco” tem sido a pala-
vra-chave de um projecto cultural mural
denominado “Street’Art”, coordenado
por um grupo de jovens arquitectos, que
envolve artistas plásticos e a comunidade,
lançado, recentemente, em Luanda. 

Preocupado com as questões ambiental
e ecológica, particularmente na vala de
drenagem do Rio Seco e algumas zonas
críticas na capital do país, o projecto tem
estado a mudar o visual e dar uma nova
imagem ao Distrito Urbano da Maianga,
segundo o mentor da iniciativa, o arquitecto
Bernardino dos Santos.

De acordo com o mentor da iniciativa,
os murais têm estado a mudar o quotidiano
de várias comunidades e de algumas zonas
periféricas da cidade. Becos e ruelas,
espaços baldios, paredes de residências,
zonas precárias ganharam vida, alegria e
cor com desenhos que despertam  a neces-
sidade da preservação ecológica e ambiental. 

Atentos à movimentação dos artistas
plásticos, de um lado para o outro, com
baldes de tintas e pincéis a mãos, explicou,
são os moradores das comunidades que
agradecem a iniciativa e comprometem-se
a colaborar  na higienização do seu bairro. 

A intenção, adiantou o arquitecto Ber-
nardino dos Santos é neste época do ano
procurar sensibilizar as populações das
consequências e os riscos de se depositar
o lixo e outros resíduos na vala de dre-
nagem do Rio Seco, por ser um atentado
à saúde pública.

Os desenhos, ressaltou, vão desde a
imaginação criativa de cada um a temas
ligados, preferencialmente, a questões
ambientais. Todos os anos, nesta fase,
lembrou, a ideia é transformar a vala do
Rio Seco num lugar de massificação cultural
com propósitos ecológicos, na salvaguarda
do bem-estar das populações locais e pre-
servação das infra-estruturas públicas e
do património cultural da cidade, que pre-
cisam ser resguardados como legado para
as gerações vindouras.

Sentimento de pertença
Falar da História da Angola, antes e após
a colonização, associada às questões eco-
lógica contada na perspectiva artística,
disse o arquitecto, deve ser "parte fun-
damental para que os moradores da cidade

possam dar mais valor ao património
material e imaterial". A vala, comentou,
só se transformou num   depósito do lixo
e águas residuais dos moradores e dos
edifícios por falta do sentimento de per-
tença. “Tudo se deposita no local por mora-
dores e há ligações inapropriadas de
colectores que também descarregam as
águas residuais na vala.” 

Para o arquitecto, convencer as auto-
ridades governamentais da importância
de se tapar parcialmente a vala do Rio
Seco seria um das soluções para a dimi-
nuição do depósito de lixo naquele local
a céu aberto.

Parcerias
O projecto conta com a participação de
artistas plásticos da nova geração, com
apoio das “Tintas Sim”, Ministério da Cul-
tura, Turismo e Ambiente, Comissão
Administrativa da Cidade de Luanda,
Governo Provincial de Luanda, Admi-
nistração Distrital da Maianga, instituições
como a Gig One, Mata-Bicho, Cáritas de
Angola, Mãos Limpas, Nossa Sombra,
Igrejas e pessoas anónimas.

Bernardino dos Santos  explicou que o
mural está a ser pintado numa extensão de
400 metros e participam na iniciativa, que
tem como objectivo  a “renaturalização do
espaço”, um total de 25 artistas, com idades
compreendidas entre os sete e os 40 anos.

O projecto mural contempla os troços
da Zona Verde de Alvalade, bairros Azul,
Coreia e Praia do Bispo até à bacia da Chi-
cala, rua Marien Ngouabi, Rio Seco, ime-
diações do bairro Margoso até à encosta
do Hospital do Prenda e parte da Avenida
21 de Janeiro.

Segundo Bernardino dos Santos, a ideia
é conseguir colocar um tampo na vala do
Rio Seco para a construção de um parque
de lazer com quadras desportivas, por
forma a dar maior dignidade à zona, criar
locais de lazer, espaços para o comércio
organizado e de higienização.

Na sua visão como arquitecto, a melhoria
e reaproveitamento dos poucos espaços
ainda existente em Luanda podiam permitir
a valorização destes locais e criar um
ambiente harmonioso e salutar de con-
vivência, levando cidadania às populações.
O propósito é  retratar às águas residuais,
como forma de chamar a atenção para os
problemas ecológicos locais.
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O projecto promovido por jovens arquitectos procura chamar a atenção da sociedade

ARTE DE RUA

Murais transformam bairros 
com temáticas ecológicas

A Tunísia acolherá, de 2 a 3
de Abril de 2021 o 5º simpósio
da rede internacional de musi-
cologia francófona (Episte-
muse), soube a PANA de fontes
próximas dos organizadores
do evento.

O encontro internacional
versará sobre a circulação
dos conhecimentos num
contexto multicultural,
segundo os mesmos.

A rede internacional de
musicologia tem por ambição
fundar uma primeira rede
internacional de investiga-

dores e pesquisadores ver-
sados na história, historio-
grafia e epistemologia da
musicologia, perspectivada
na sua aceitação mais ampla,
tal como é e foi praticada no
mundo francófono.

Os parceiros do projecto
cobrem uma parte repre-
sentativa dos países nos quais
a musicologia é praticada
em francês dentro das estru-
turas institucionais, nomea-
damente Bélgica, França,
Líbano, Quebeque (Canadá)
e Tunísia.

EM ABRIL DO PRÓXIMO ANO

JOÃO GOMESL | EDIÇÕES NOVEMBRO

Músico é o convidado 
da edição deste domingo

DR

Iniciativa tem promovido o debate sobre o empoderamento

Tunísia acolhe simpósio 
de musicologia francófona

SONS E SABORES

O músico Euclides da
Lomba é o convidado do
programa Conversas Acús-
ticas, a decorrer domingo,
no Espaço Luanda.

O evento consiste em
noites multiculturais de
sons, sabores e histórias,
contadas, cantadas, sabo-
readas e apreciadas num
ambiente intimista.

O artista vai partilhar a
história da sua trajectória
artística  através das músi-
cas que mais a marcaram,
enquanto o "chef" Eduardo
Helfer apresentará um
menu de degustação espe-
cialmente criado para a
ocasião, composto por
quatro pratos.

O artista plástico Álvaro
Macieira completará o
elenco das artes, com uma
mini-exposição e a cria-
ção de uma obra ao vivo
sob o olhar atento do
público durante a noite,
que poderá ser depois
adquirida no local.

O projecto é uma série
de 12 “experiências úni-
cas e inéditas em Angola,
que semanalmente, aos
sábados, vão juntar a
música, a gastronomia
e as artes plásticas, em
noites interactivas des-
tinadas a despertar os
cinco sentidos”.

O conceito é unir a
música, o "fine dinning"
e a pintura, mostrando o
que de melhor a cultura
e o turismo de Angola têm
a oferecer.

Por este palco já pas-
saram Yola Semedo, Kyaku
Kyadaff, Ary, Eduardo
Paím, Edmazia, Bruna
Tatiana e Puto Português.

Perfil
Euclides da Lomba nasceu
a 18 de Fevereiro de 1966,
em Cabinda. Começou a
carreira musical como
trovador, em 1984, em
Cuba, onde fez a formação
académica.

Estreou-se no mercado
nacional com o álbum
“Livre Serás”, em 1998,
tendo lançado depois os
discos “Desejo Malandro”,
“Recado num Semba”,
“Três Sucessos em Um”
e “País que Venero”.

Euclides 
da Lomba  
no “Conversas
Acústicas”

“POESIA AO PÔR-DO-SOL”

Manuel Albano

O contributo das mulheres
nas artes ao longo dos 45 anos
de independência tem sido
pano de fundo de muitos deba-
tes e conversas promovidos
por várias instituições socio-
culturais e figuras públicas,
ligadas ao sector no país.

Os encontros têm produ-
zido resultados positivos no
combate à discriminação da
mulher, visando a um maior
reconhecimento da socie-
dade. Há uma semana, rea-
lizou-se na capital do país
mais um encontro, coorde-
nado pela escritora Kan-
guimbo Ananás, no âmbito
do projecto “Poesia ao Pôr-
do-sol”, em parceria com a
Editora das Letras, a União
dos Escritores Angolanos
(UEA) e o Clube Nacional de
Poetas e Trovadores.

Realizado no Jango da
UEA, o debate   inseriu-se
nos festejos  dos 45 anos da
Dipanda, comemorados a 11
de Novembro.

Numa conversa animada
e concorrida, vários foram
os contributos e depoimentos
deixados por mulheres que
tiveram de ultrapassar a “bar-
reiras da discriminação”,
para conseguir se impor
numa sociedade machista. 

A criação de mais opor-
tunidades no mercado de
trabalho, acesso gratuito à
educação e saúde foram
algumas das inquietações

Contributo da mulher 
enaltecido em debate 

apresentadas e vão em des-
favor do empoderamento
da mulher angolana, em
particular, e da africana,
em geral.

Durante o balanço feito
ontem, a coordenadora do
evento, Kanguimbo Ananás,
disse ao Jornal de Angola que
no debate, traduzido em con-
versa aberta e descontraída,
abordou-se o poder e as valên-
cias das mulheres na sociedade
e o seu contributo em prol do
desenvolvimento do país.

Kanguimbo Ananás acon-
selhou as jovens a persistirem
na luta pelos seus direitos
fundamentais, tendo apelado
à ética, civismo, amor ao
próximo e à Pátria: “Estamos
nos últimos anos a trabalhar
na orientação e motivação
dos jovens e famílias carentes
afectivamente. Se queremos
contribuir para uma socie-
dade mais equilibrada, pre-
cisamos todos de dar o nosso
contributo para o desenvol-
vimento harmonioso das
comunidades.” 

Participaram no encontro
figuras das artes como Luísa
André (dançarina), Concei-
ção  D i aman te  “ Sany”
(actriz), Rosa da Graça (psi-
cóloga), Aminata Goubel
(radialista e actriz), Isilda
Paim (apresentadora), Bruna
Botelho (Editora das Letras)
e a própria Kanguimbo Ana-
naz (escritora). O encontro
teve animação musical e
declamação de poesia.



PARTICIPAÇÃO CONDIGNA

Pedro Futa

A ministra da Juventude e
Desportos prometeu ontem,
no encontro com o presidente
da Federação Angolana de
Andebol (FAAND), José Ama-
ral “Maninho”, apoiar a Selec-
ção Nacional sénior masculina
que vai competir no Mundial,
de 13 a 31 de Janeiro, no Egipto.
Em declarações à imprensa

no final do encontro, Ana
Paula Sacramento Neto, sem
revelar o montante, disse que
o MINJUD vai garantir con-
dições para uma participação
condigna no Mundial. “Sem-
pre que uma selecção está
apurada para uma compe-
tição a nível africano ou
mundial é responsabilidade
do Governo  garantir as con-
dições para uma participação
condigna e que não haja pro-
blemas nas missões despor-
tivas”, frisou.
Ana Paula Sacramento

disse ainda que está à espera
da parte da Federação o pedido
de necessidades. “A FAAND
tem de trabalhar no sentido
de nos enviar as preocupações
e de acordo com as necessi-
dades vamos alocar as ver-
bas”, esclareceu.
Já o presidente da Fede-

ração Angolana de Andebol,
José Amaral “Maninho”,
mostrou-se regozijado pela
recepção do MINJUD, e disse
que foi um encontro de cor-
tesia. “Viemos apresentar

cumprimentos de cortesia
como tem sido norma quando
é eleito novo elenco. A selec-
ção masculina está em fase
de preparação para o Mundial,
em condições normais íamos
precisar um valor acima de
cem milhões de kwanzas.
Felizmente, temos a garantia
do alojamento e bilhetes de
passagem para ida ao Egipto,
da IHF”, revelou.
José Amaral “Maninho”

disse ainda à imprensa que
os atletas não receberam aju-
das de custo. “Os atletas têm
direito à ajuda de custo
mesmo antes de viajarem,
mas temos estado a sensibi-
lizá-los e apelar ao patrio-
tismo no sentido de eles
compreenderem que os nos-
sos recursos são escassos e
ainda não estipulamos valores
nesse sentido”.

MINJUD promete apoio
à selecção masculina

MUNDIAL DE ANDEBOL

Pedro Futa

Os integrantes da Selecção
Nacional sénior masculina
de andebol, “Guerreiros”,
estão livres da Covid-19, depois
de serem submetidos, ontem,
ao segundo exame de ras-
treio, no Centro de Medicina
Desportiva, visando a pre-
paração para o Campeonato
do Mundo, a decorrer entre
13 a 31 de Janeiro, no Egipto.
Em declarações ao Jornal

de Angola, o seleccionador
José Pereira “Kidó” disse
que os atletas ainda ressen-
tem do cansaço devido à
longa paragem por causa
da pandemia. “Felizmente
todos testaram negativo à
Covid-19, mas está a ser
uma semana difícil para
eles, pois estão com dores
muscu la re s  e  cansaço
devido à paragem”, frisou.
Kidó revelou ainda que

a evolução é satisfatória. “A
primeira semana de treino
está a corresponder à expec-
tativa, não há lesões e eles
estão motivados, principal-
mente quando treinam com
bola, e sentimos evolução
de forma gradual e satisfa-
tória”, disse.
Os Guerreiros treinaram

ontem na Ilha de Luanda.

Hoje realizam preparação
física no ginásio, no período
da manhã enquanto a tarde
está reservada ao trabalho
de campo, no Pavilhão da
Cidadela Desportiva.

Ausência de Otiniel                                               
preocupa seleccionador
A ausência do ponta direito
do 1º de Agosto Otiniel Pas-
coal “Oti” preocupa o selec-
cionador nacional. Kidó disse
ao Jornal de Angola que o
atleta recupera de um palu-
dismo. “O Oti não está a trei-
nar com a equipa, devido a
um surto palúdico. Vamos
aguardar a sua recuperação
nos próximos dias”.
O técnico trabalha com

os seguintes atletas: Geo-
vani Muachissengue, Cus-
tódio Gouveia “Bana”, Ariel
Silva, Gabriel Teca, Jaroslav
Aguiar,  Cláudio Lopes,
Romé  He b o ,  Ma nu e l
Mamene, Feliz Samassolo,
Agnelo Quitongo, Cláudio
Chicola, Adilson Maneco,
Mayomona Panzo, Agosti-
nho Lopes, Elias António,
Feliciano Coveiro, Adelino
Pestana “Amarelo”, Edgar
Abreu, Manuel Domingos,
Már io  Tat i  “Cab inda” ,
Declerk Sibo, Edivaldo Fer-
reira e Rúben  José.

“Guerreiros” passam
no teste à Covid-19
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GOLFE 

Juscelino da Silva

Com os olhospostos na recon-
quista do campeonato nacio-
nal sénior masculino de
basquetebol, a formação do
1º  de Agosto deu início  à pre-
paração com vista a nova
época desportiva. A equipa
trabalha  no seu quartel-gene-
ral, Pavilhão Victorino Cunha.
Depois de realizarem os

exames médicos bem como
os da Covid-19, os militares,
sob orientação do técnico
Manuel Sousa “Necas”, deram
início ao trabalho de campo.
No primeiro dia de treino

foram notórios o sorriso e a
satisfação no rosto dos atle-
tas, pelo regresso à activi-
dade,  depois de mais de oito
meses de paragem por culpa
da pandemia. Com  o grupo
completo, Manuel Sousa
“Necas” e seu adjunto Walter
Costa mantiveram uma breve

conversa com os seus pupilos
antes de começar o treino,
seguiram-se os indispen-
sáveis exercícios físicos.
Realizar uma boa época

e reconquistar a prova maior
da bola ao cesto é o grande
objectivo da turma militar.
Manuel Sousa “Necas” terá
a grande responsabilidade
de devolver  a  alegria  à
massa associativa.
Quanto aos possíveis

re forços ,  o  nome  mais
sonante que surge na lista é
o do base do Interclube  Ger-
son Domingos, que deve
rumar para o “Rio Seco” no
final do seu contrato.
Os militares garantiram

também o passe do extremo
Benvindo Quimbamba, que
representou as cores do Petro
de Luanda na época passada.
A turma militar perdeu os
bases Carlos Cabral e Ema-
nuel  Quezada e o poste

Mutau  Fonseca .  A inda
assim, a direcção do clube
tem catalogados vários joga-
dores, com realce para o
extremo poste norte-ame-
ricano Helbert Milton, que
representou na época pas-
sada o Interclube.
O elenco liderado por Car-

los Hendrick aguarda apenas
pela retoma das competições
para fechar contratos com
os possíveis reforços para a
equipa de “Necas”.

Fazem parte do plantel
os seguintes atletas: Armando
Costa, Hermenegildo Santos,
Tárcio Domingos, Felizardo
Ambrósio,  Edson Ndo-
niema, Islando Manuel,
Benvindo Quimbamba,
Mohamed Malick Cissé,
Fidel Cabita, Pedro Bastos,
Gilson Bango,  Eduardo Min-
gas, Felizardo Ambrósio,
Jamar Samuels, Juscelino
Ricardo e Teotónio Dó.

Torneio Independência nos Mangais

DESPORTO

Armindo Pereira 

A edição 2020 do torneio
anual de golfe para saudar o
45º aniversário da Indepen-
dência Nacional acontece
domingo, a partir das 7h00,
no Campo do Resort Mangais,
Barra do Kwanza, em Luanda,
organizada pela Federação
Angolana da modalidade
(FAGOLFE). 
“Trata-se de um torneio

com características amadoras,
como todo o golfe que é pra-
ticado no país, e com isso pre-
tendemos  que  se ja  uma
excelente plataforma de pro-
moção da modalidade e de
inclusão social”, lê-se na nota
de imprensa a que o Jornal de
Angola teve acesso. 
Face ao actual contexto

da pandemia da Covid-19,
a organização da prova garan-
tiu a realização de testes a
todos os participantes da
prova. Uma equipa de pro-

fissionais da saúde estará
no local para colher amos-
tras dos golfistas e cumprir
com as normas estabele-
cidas antes da realização
de actividades do género.
Depois de nove buracos,

está igualmente prevista uma

paragem obrigatória para
higienização. O encerra-
mento da actividade está
prevista para as 13h00, com
a recepção dos cartões de
jogo, activação de marca e
entrega dos prémios. 
De acordo com a organi-

zação, o principal objectivo
é inspirar as comunidades
e promover o desenvolvi-
mento do golfe em Angola,
tornando-se assim uma
importante alavanca para o
crescimento do turismo e
consequentemente de infra-
estruturas que o suportam.
Por altura da tomada de

posse, a 14 de Novembro
último, o presidente de direc-
ção da FAGOLFE, Almir Soa-
res, disse que o organismo já
é  reconhecido pelas entidades
reguladoras internacionais
(USGA e R&A), o que permite
os golfistas angolanos dispu-
tarem provas em qualquer
parte do mundo.

OPEN VILA DE CASCAIS

Mbeya elogia
conquista

de karatecas
nacionais

Orlando Mbeya, secretá-
rio-geral da Associação
Provincial de Karaté-do
de Luanda (APKDL), exal-
tou, ontem, a represen-
tação dos atletas nacionais
Sófia Costa, Jair Yoba e
Fa n i l d e  Fe r n a nd e s ,
durante a participação no
Open Vila de Cascais de
Kata, via Zoom, no fim-
de-semana passado.
“Foi uma boa partici-

pação, porque consegui-
mos atingir os objectivos.
A nossa intenção era atin-
gir o pódio. Superámos
as expectativas”, disse
satisfeito com a represen-
tação dos karatecas nacio-
nais na prova virtual.
No torneio, que se dis-

putou no Grupo Despor-
tivo da Banca (GDB), no
D i s t r i t o  U r b a n o  d a
Maianga, Sófia Costa, do
GDB,  a r rebatou  uma
medalha de ouro na com-
petição de kata (conjunto
de movimentos de ataque
e defesa).
Fanilde Fernandes, do

Petro de Luanda, con-
quistou uma medalha de
bronze e Jair Yoba (Aca-
demia de Karaté  João
Silva) classificou-se no
quarto lugar da prova.  
De acordo com Orlando

Mbeya, o convite para a
participação na compe-
tição foi extensiva para
todas equipas, academias
e escolas de Luanda.
Durante o torneio de

cadetes e seniores, a orga-
nização aplicou as regras
da Federação Mundial de
Karaté (WKF). Para as pro-
vas de infantis, iniciados
e juvenis foram indicadas
as regras da Federação
Nacional de Karaté de Por-
tugal (FNKP).
O Open Vila de Cascais

foi disputado no sistema
de pontuação, constituído
por 5 juízes e um oficial
de mesa.  Giliano dos San-
tos André é o novo pre-
sidente da APKDL, após
o pleito realizado no mês
de Agosto, na Academia
Olímpica, no Complexo
da Cidadela.

António Cristóvão

1º de Agosto
retoma 
trabalho 

Militares já preparam a próxima época com as atenções viradas na revalidação do título
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Cheia de ambições
competitivas equipa

campeã nacional
reiniciou ontem  a

preparação no Pavilhão
Vitorino Cunha

BASQUETEBOL
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Os estádios do Ferroviário
da Huíla e do Benfica do
Lubango receberam aval
positivo dos instrutores da
Federação Angolana de
Futebol (FAF) para acolher
os jogos oficiais do Des-
portivo da Huíla durante o
Campeonato Nacional da
Primeira Divisão referente
à época futebolística 2020-
2021, com arranque mar-
cado, inicialmente, para 27
deste mês.

Ezequias  Domingos ,
director administrativo do
Desportivo da Huíla, garan-
tiu que dos dois estádios
indicados pela direcção do
clube, o que se apresentou
com menor grau de “pro-
blemas” é o estádio do Fer-
roviário da Huíla.

Esclareceu que a única
inquietação que os instru-
tores da FAF manifestaram
foi mais na vertente eléc-
trica, na necessidade de se
adquirir extintores e tam-
bém ver algumas questões
inerentes ao material de
biossegurança.

Ezequias Domingos asse-
gurou que tirando os porme-
nores acima referenciados,
o campo do Ferroviário da
Huíla reúne condições para
albergar jogos do Girabola
2020-2021.

Acrescentou que quanto
ao Estádio 11 de Novembro,
ads t r i to  ao  Benf ica  do
Lubango, terá que se traba-
lhar muito para o seu melho-
ramen to .  D i s s e  q u e  a
comissão de inspecção dei-
xou recomendações para
que no prazo de 15 e 20 dias,
respectivamente, a direcção
do clube possa suprimir os
condicionalismos encon-
trados nesses dois recintos
desportivos.

Gaudêncio Hamelay/Lubango

Edvaldo Lemos

O treinador do Petro de
Luanda,  o espanhol António
Cosano, mostrou-se preocu-
pado com a ausência do público
no estádio, quando defrontar
sábado, às 15h00, no Estádio
11 de Novembro, o Akonangui
FC da Guiné Equatorial, em
jogo da segunda-mão da eli-
minatória de acesso à fase de
grupos da Liga dos Clubes
Campeões de África.

A equipa equato-gui-
neense, apesar de estar em
desvantagem, é um adversário
a ter em conta e com as suas
ambições. Depois da vitória
petrolífera  na primeira-mão,
fora de portas, Toni Cosano
afina as baterias para a con-
clusão do processo vitorioso
rumo à fase de grupos. No
entanto, o técnico lamenta a
falta do 12º jogador no campo.

“O Governo da Guiné
Equatorial atendeu as preo-
cupações do clube e trinta
por cento dos lugares foram
preenchidos pelos adeptos.

Daí que julgamos que  o
Governo angolano poderia
p e rm i t i r  a  en t rada  d e
público, pelo menos uma
percentagem mínima. Mas
isso não depende de nós,
apenas temos que estar foca-
dos no jogo, treinar para
fazer um bom resultado no
sábado”, concluiu.

Ainda assim, o técnico está
confiante que fará um bom
resultado, a jogar em casa,
mesmo sem presença dos
adeptos, a obrigação de vencer
ainda é acrescida. Toni Cosano
evita entrar em euforia, apesar
da vantagem que traz dos
primeiros 90 minutos.

“Vivemos uma tranquili-
dade depois do trabalho que
fizemos na Guiné. Estamos
calmos, uma vitória sempre
motiva qualquer profissional
do futebol,  agora a ideia é
estar focado e não cair na
conversa de que vai ser um
jogo fácil. Temos que ter os
pés no chão, em África não
tem jogos facilitados”, disse.

O médio Além continua

em dúvida para o confronto.
O técnico garante que tem
tudo controlado para a rea-
lização de uma boa partida
no próximo sábado. 

“Temos a ideia de sair
nos primeiros minutos como
vitoriosos. Sabemos que o
Akonangui é um adversário
muito forte, com boas con-
dições técnicas. Por isso,
não podemos relaxar nem
perder o foco, para que pos-
samos passar a eliminatória,
o que é um dos objectivos
da época”, garantiu.

LIGA DOS CLUBES CAMPEÕES

Cosano gostaria ter algum público no estádio, mas promete na mesma fazer um bom resultado 

Petro recebe sábado no 11 de Novembro o Akonangui FC para o
jogo da segunda-mão da eliminatória de acesso à fase de grupos

Falta de público no estádio
preocupa António Cosano

AFROTAÇAS

João Goma apita
Kaizer Chiefs-PWA
António Cristóvão

João Amado Goma, árbitro
do quadro da FIFA, viaja,
hoje, para Joanesburgo, onde
amanhã apita o jogo entre
Kaizer Chiefs e PWD de
Bamenda dos Camarões, às
18h00, no Estádio FNB, para
a segunda-mão da prelimi-
nar da Liga dos Clubes Cam-
peões Africanos de futebol.

Para este desafio, Goma
vai ser auxiliado pelos árbi-
tros assistentes Evanildo
Martins e Rosário Calem-
bela. António Dungula é o
quarto árbitro, nomeado
pela Confederação Africana
de Futebol (CAF). Ainda
hoje, à tarde, o comissário
ao jogo, o namibiano Shi-
lunga Eratsus, dirige a reu-
nião técnica para o desafio.

Na primeira-mão, o con-
junto sul-africano venceu
com imensas dificuldades
a formação camaronesa, por
1-0. No mês passado, o ango-

lano foi quarto árbitro do
jogo entre Tunísia e Tanzânia
(1-0), referente à terceira
jornada do Grupo J de apu-
ramento ao CAN'2022.

O vencedor desta preli-
minar recebe o 1º de Agosto,
entre 22 e 23 de Dezembro,
para a primeira-mão da última
eliminatória da competição. 

A partida da segunda-mão
disputa-se entre 5 e 6 de
Janeiro, no Estádio Nacional
11 de Novembro, em Luanda.

REPRESENTANTE DA HUÍLA

Desportivo
indica campos
para os jogos
do Girabola 

PAULO MULAZA | EDIÇÕES NOVEMBRO

DESPORTO

Adiadas eleições no Progresso
POR RAZÕES ADMINISTRATIVAS

NA ÁFRICA DO SUL

Sub-20 realiza
adaptação à relva
António Cristóvão                                                                        

A Selecção Nacional Sub-
20 de futebol realiza, hoje,
às 15h30, a segunda sessão
de treino para a adaptação
e reconhecimento à relva
do Estádio Gelvandale no
bairro KwaZakele Ibhayi,
arredores da Baía de Nelson
Mandela, África do Sul, para
aTaça Cosafa.

Nesta preparação, o técnico
Kito Ribeiro volta a privilegiar
o trabalho com bola, para
recuperar os jogadores e efec-
tuar algumas correcções das
situações de jogo, com realce
para a finalização.

Os Palanquinhas seguiram
terça-feira para o cenário da
prova, com um grupo de 16
jogadores, devido à ausência
justificada pela equipa técnica
dos atletas Benarfa (FC Bravos
do Maquis) e Picas, Pedro e
Dos Santos (Petro de Luanda).

Os quatro viajam apenas
na próxima semana, depois
dos jogos da segunda-mão
das Afrotaças, marcadas para
este final de semana.

Ontem, o grupo efectuou
o primeiro treino no bairro
KwaZakele IBhayi, onde o
técnico aproveitou para recu-
perar os jogadores. Para o
torneio da Cosafa, seguiram
os atletas Natah, Vicente,
Gegê, Afonso, Aladair, Telson,
Porfírio, Domingos, Beni,
Maestro, Benvindo, Abdul,
Bito, Manlele, Gladilson e
Zine Salvador.

Além dos jogadores e o
treinador principal, viaja-
ram também os técnicos
assistentes Mário Catala
(técnico assistente), Jorge
Toma z  ( t r e i n a d o r  d e
guarda-redes), Sebastião
Ngola (scouting), Agostinho
Costa (médico), Felisberto
Direito (fisioterapeuta).

Angola estreia-se na
sexta-feira, às 15h30, diante
do e-Swatini, no Estádio Gel-
vandale, em jogo a contar
para o Grupo C. Na segunda
jornada mede forças com o
Botswana no dia 6 do corrente,
às 12h30, no Estádio Isaac
Wolfson, para a conclusão da
primeira fase da compita.

Avelino Umba

Os adiamentos sucessivos
da assembleia de prestação
de contas da direcção ces-
sante, liderada por Paixão
Júnior, estão a preocupar  os
sócios e adeptos do Progresso
Sambizanga. 

De acordo com o calen-
dário eleitoral que o Jornal
de Angola teve acesso, indi-
cava o dia 14 de Novembro
como a data da prestação de
contas, tendo sido adiada
para sábado, (28) e depois
para o dia 5 de Dezembro,
que volta a não acontecer por
razoes menos esclarecidas.    

Miguel Augusto, um dos
sócios e adepto ferrenho
sambila, disse em conversa
com este Jornal que ficou
surpreendido na passada

sexta-feira com a informação
que veiculava no clube,
dando conta que a assem-
bleia de prestação de contas
já não teria lugar no dia agen-
dado, sábado (28), assim
como no dia 5 de Dezembro. 

“Para nós é um pouco
estranho que por três ocasiões
o processo de prestação de
contas tenha sido adiado sem
explicações claras” apontou. 

Lembrou que, em três
ocasiões, “ tudo estava a
posto para que o acto de pres-
tação de contas decorresse
na sua normalidade, mas
infelizmente fomos infor-
mados verbalmente que tal
acto não devia acontecer por
razões menos esclarecidas”,
disse, acrescentando que
“com esta atitude, nós os
sócios e adeptos do clube

nos sentimos indignados,
uma vez que queremos ver
o bem do clube”, concluiu. 

Por sua vez, o presidente
da Comissão Eleitoral, João
Cambowela, afirmou ao Jor-
nal de Angolaque os motivos
que estiveram na base dos
adiamentos deveram-se à
ausência do presidente da
Mesa da Assembleia-Geral,
Mário  Palhares,  que  se
encontra no exterior do país
em tratamento médico,
assim como a falta da docu-
mentação em dia da direc-
ção cessante, que faz tudo
para estar em ordem, mas
garante que, com ou semo
Dr.Mário Palhares, o pro-
cesso de prestação de contas
está agendado para o pró-
ximo dia 12 e no dia seguinte
o acto eleitoral.

Palanquinhas estreiam amanhã diante do e-Swatini

JOSE COLA| EDIÇÕES NOVEMBRO

Ezequias
Domingos, director
administrativo do
Desportivo da

Huíla, garantiu que
dos dois estádios
indicados pela

direcção do clube,
o que se apresentou
com menor grau
de “problemas”
é o estádio do

Ferroviário da Huíla

Vivemos uma
tranquilidade

depois do trabalho
que fizemos na
Guiné. Estamos

calmos, uma vitória
sempre motiva

qualquer
profissional 
do futebol

DR
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PRIMEIRAS DOSES DEVEM CHEGAR NOS PRÓXIMOS DIAS

AJECO
Nova direcção

Banca e Emis
Multicaixas vazios

Começou bem a nova direcção da
Associação de Jornalistas Económicos
(AJECO). Na última sexta-feira, a
nova equipa conseguiu reunir gestores
e responsáveis seniores das maiores
empresas do país, além de especia-
listas em assuntos económicos. Na
presença de dois secretários de
Estado, Nuno Carnaval (Comunicação
Social) e Mário Caetano João (Eco-
nomia), a nova direcção da AJECO
aproveitou a Assembleia Geral para
dar a conhecer os propósitos da
organização que pretende, doravante,
fazer advocacia entre os órgãos de
comunicação e as fontes, além de
contribuir para um jornalismo que
ajude na dinamização da economia.
Numa sociedade em que a abertura
às fontes de informação ainda é um
problema (se calhar mesmo um dos
principais entraves ao bom jorna-
lismo), a iniciativa merece reconhe-
cimento, na esperança de que o
dinamismo manifestado com o gesto
tenha seguimento ao longo dos
quatro anos de mandato. Como
lembrou Mário Caetano João é vital
o papel da imprensa económica
na transmissão de informações
que ajudem a compreender a
actual conjuntura económica e
os seus contornos na vida do cida-
dão.O jornalismo, a economia e
a sociedade aplaudem.

Apesar dos constantes apelos, as en-
chentes nos multicaixas continuam.
Aliás, está pior. As longas filas viraram
rotina, uma realidade vergonhosa,
mas que parece agradar às institui-
ções bancárias, que nada fazem para
reverter a situação. Há ocasiões que,
em cinco ou seis caixas automáticas,
apenas uma tem dinheiro. Os outros,
quase sempre, se não estão fora de
serviço, simplesmente não têm va-
lores nem papel para confirmação
de transferências. A falta de penali-
zação do regulador (pelo menos, não
se tem conhecimento de multas ou
avisos a desencorajar a prática), pa-
rece incentivar as instituições.      
Há até uma empresa gestora do sis-
tema, a EMIS, que não se lhe co-
nhece qualquer empenho para mi-
nimizar o sofrimento dos clientes
deste serviço que devia merecer
mais atenção.

PUBLICIDADE 
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B A I X O

A agênciade medicamentos
britânica anunciou, ontem,
que  ap rovou  a  va c i n a
Pfizer/BioNTech contra a
Covid-19, após “análises
rigorosas”, tornando-se a
primeira autoridade sanitária
ocidental a aprovar uma
vacina contra a doença.
“Equipas separadas tra-

balharam em paralelo para
fazer a revisão mais rigorosa
desta vacina, sem descurar
nenhum aspecto”, assegu-
rou,  em conferência de
imprensa, June Raine, direc-
tora da Agência Reguladora
de Medicamentos e Produtos
de Saúde (MHRA).
A agência, que licencia os

medicamentos no Reino
Unido, recomendou que a
vacina deve ser usada depois
de revistos os resultados dos
ensaios clínicos, que mos-
traram que a vacina era 95
por cento eficaz em termos
globais e, também, oferecia
uma protecção significativa
para os idosos, um dos prin-
cipais grupos de risco. Mas a
vacina permanece experi-
mental enquanto os testes
finais são realizados, segundo
a agência de notícias AP.
“A ajuda está a caminho”,

afirmou o secretário britânico
da Saúde, Matt Hancock, à

Produtores de petróleo
tentam chegar a acordo

PRODUÇÃO PARA O PRÓXIMO ANO

Ministrosrepresentantes da
Organização dos Países Pro-
dutores de Petróleo e parceiros
(OPEP+) tentam hoje um
acordo sobre a quantidade de
barris de petróleo a ser pro-
duzida no próximo ano.  
A OPEP+ resgatou o mer-

cado de petróleo, este ano, de
uma queda sem precedentes,
reduzindo a produção enquanto
a pandemia esmagava a
demanda. Se o pacto for que-
brado, os preços vão cair nova-
mente, derrubando o sector.
Na segunda-feira, diver-

gências entre sauditas e os
Emirados Árabes Unidos
impediram o cartel de chegar
a acordo sobre o adiamento
de um aumento de produção
planeado. Tradicionalmente
aliados fortes, uma fissura
surgiu entre os dois expor-
tadores do Golfo Pérsico à
medida que Abu Dhabi segue
uma política de petróleo mais
independente.
Ontem, delegados pas-

saram o dia em  consultas
com os seus governos e a
trocar ideias por telefone.
Até ontem, os resultados
permaneciam escondidos
no mundo opaco da diplo-
macia do Médio Oriente,
mas vários delegados dis-
seram que as consultas
eram positivas.
“OPEP + geralmente gera

drama e, desta vez, as tensões
estão a aumentar”, disse
Helima Croft, responsável
pela estratégia gista-chefe
de commodities do RBC.
“Mas ainda acreditamos que
o grupo chegue a um com-
promisso para salvar as apa-
rências. Uma curta extensão
dos cortes actuais é o resul-
tado mais provável”, disse.
A maioria das nações na

sessão online, de segunda-
fe i ra ,  pre fer iu  ad iar  o
aumento de fornecimento
diário de 1,9 milhões de
barris, que entrará em vigor
em Janeiro.

Mais de um milhão de crianças
vai ser vacinado contra a pólio

CAMPANHA ARRANCA AMANHÃ

Alexa Sonhi

Ao todo, 1.349.918 crianças,
dos zero aos 4 anos, das pro-
víncias de Luanda, Cuanza-
Norte e Cuanza- Sul vão ser
imunizadas contra a polio-
mielite, durante a campanha
integrada de vacinação, que
decorre de amanhã até ao
dia 12 deste mês.

A informação foi avan-
çada, ontem,em Luanda,
pela coordenadora do Pro-
grama Nacional de Vacina-
ção. Alda de Sousa disse que
se trata de uma campanha
integrada porque, simulta-
neamente, será administrada
vacina da pólio por via injec-
tável e oral em crianças dos
dois meses aos 4 anos.

Noite de golos na “Champions”
PSG, JUVENTUS E BARCELONA VITORIOSOS

O Paris Saint-Germain ven-
ceu na visita ao reduto do Man-
chester United, (1-3), no jogo
a contar para a quinta jornada
do Grupo H da Liga dos Cam-
peões. Com este resultado, o
PSG subiu ao segundo lugar do
Grupo H com nove pontos, os
mesmos do Manchester United
(primeiro) e RB Leipzig (ter-
ceiro). Na última ronda, os pari-

sienses recebem os turcos do
Basaksehir, últimos classifi-
cados. Já no Grupo G, Juventus
e Barcelona venceram o Dínamo
Kiev e o Ferencvaros, ambos
por 3-0. As duas equipas vão
agora jogar no dia 8 pelo pri-
meiro lugar do grupo. O Bar-
celona (12 pontos)  está  em
vantagem, fruto da vitória em
Itália por 2-0.

DR

Reino Unido é o primeiro a aprovar a vacina para utilização

Regulador britânico aprova
vacina contra a Covid-19

BBC, acrescentando que a
situação começará a melhorar
na Primavera. “Agora temos
uma vacina. Somos o primeiro
país do mundo a ter uma
autorização clínica formal,
mas temos de esperar e man-
ter a determinação”, subli-
nhou Matt Hancock.
A Pfizer  afirmou que

começará imediatamente a
enviar fornecimentos limi-
tados para o Reino Unido e
está a preparar-se para uma
distribuição ainda mais alar-
gada, se for dado um sinal
semelhante pela Food and
Drug Administration dos
Estados Unidos, uma decisão

prevista para a próxima
semana. O CEO da Pfizer,
Albert Bourla, considerou
a decisão do Reino Unido
“um momento histórico”.
Os testes finais ainda têm

de ser concluídos. Ainda não
foi determinado se as vacinas
da Pfizer-BioNTech prote-
gem contra pessoas que
espalham o coronavírus sem
apresentar sintomas. Outra
questão é quanto tempo dura
a protecção. A vacina foi tes-
tada num pequeno número
de crianças, nenhuma menor
de 12 anos, e não há infor-
mação sobre os efeitos em
mulheres grávidas.
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Alda de Sousa informou
que, além da vacina contra
a poliomielite, também será
administrada a vitamina A
em crianças com as mesmas
idades. Para a campanha esta-
rão disponíveis um milhão e
500 doses de vacinas.
“Caso a criança tenha feito

a vacina injectável contra a
pólio, já não será necessário
uma segunda dose, daí a
razão de os menores faze-
rem-se acompanhar pelo
cartão de vacina para os vaci-
nadores verificarem antes
de aplicar as doses”, escla-
receu a responsável.
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