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Luanda - Membros do Conselho de Auscultação e Concertação Social do município de 

Viana reuniram-se sexta-feira, nas instalações da Universidade Técnica de Angola, para 

o balanço do grau de implementação dos diversos programas de desenvolvimento da 

urbe, durante o primeiro semestre do corrente ano.

Em acto presidido pelo administrador 

municipal de Viana, José Moreno, os 

membros do conselho foram informados e 

analisaram o nível de execução do programa 

de combate a pobreza, programa de 

saneamento e limpeza do município, 

processo de cadastramento e 

encaminhamento de vendedores de rua para 

os mercados formais.  

O censo da população a nível de Viana, 

situação das ruas secundárias e terciárias, 

criminalidade, consequências da poluição 

sonora e restrições no fornecimento de 

energia, foram outros aspectos que 

mereceram a apreciação e sugestões dos 

membros do conselho, interagindo com 

representantes das direcções municipais 

técnicas, do Comércio, Juventude e 

Desportos, Polícia Nacional, comissão 

municipal para o censo e EDEL, que foram 

apresentando e explicando os temas em 

análise. 

Os membros do conselho tomaram 

conhecimento, dentre outros aspectos, que 

durante os primeiros seis meses do ano, 

foram recolhidas no município mais de cinco 

toneladas de resíduos sólidos, que o 

programa merenda escolar beneficiou três 

mil 844 estudantes, cerca de três mil 

vendedores de rua foram encaminhados para 

os diversos mercados formais do município, 

bem como de uma tendência de redução dos 

crimes violentos e da necessidade de 

instalação de mais postos de transformação 

de energia eléctrica. 

A propósito do encontro, o administrador 

municipal de Viana disse que a nível do 

combate a  pobreza estão em curso vários 

projectos, com destaque para a construção de 

duas escolas no Zango (III e IV), está 

também em execução um novo edifício para 

albergar a direcção municipal de Saúde e que 

estão a ser feitos investimentos a nível do 

sector das águas, principalmente nas zonas 

periféricas do município (áreas rurais).  

De igual modo, salientou que estão a 

desenvolver aulas de alfabetização, 

fundamentalmente para pessoas que vivem 

nas áreas rurais, melhoria no que concerne 

aos cuidados primários de saúde, 

concretamente na prestação de serviço nos 

postos, centros de saúde e hospital 

municipal. 

Explicou que algumas acções que 

começaram no primeiro semestre só serão 

concluídas no segundo, como obras de 

impacto social que estão a ser erguidas de 

raiz.  

Fazem parte do Conselho de Auscultação e 

Concertação Social do município de Viana, 

os presidentes das comissões de moradores, 

representantes das igrejas, partidos políticos 

com assento na Assembleia Nacional, 

autoridades tradicionais, sociedade civil e 

membros da administração local. 

O município de Viana tem uma população 

estimada em mais de dois milhões de 

habitantes, distribuídas pelas comunas de 

Viana sede e Calumbo.  


