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Introdução:
Por Dentro Do Atlas De Viana

RECEM-CHEgADOS ESTÃO 
A MUDAR A CIDADE

a população de Viana cresce todos os dias 
pois há mais pessoas que se deslocam 
para Luanda e áreas vizinhas para 
tentar encontrar emprego e habitação. 
Viana é uma das regiões de Luanda 
com crescimento mais rápido porque 
ainda tem grandes quantidades de terra 
desabitada. pessoas de outras partes de 
Luanda deslocam-se para aqui à procura 
de terrenos. a chegada de novas pessoas 
influencia a habitação disponível, a 
paisagem urbana e potencia riscos físicos 
para os moradores.

Viana tem um grande potencial como 
centro de desenvolvimento económico e 

criação de emprego. Há um grande porto 
de contentores, uma zona industrial e 
muitas fábricas. também há planos para 
construir um novo aeroporto internacional, 
bem como uma nova estrada e um sistema 
de auto-estrada que liga o município ao 
resto da cidade e a outras areas. Com terra 
desabitada existe um grande potencial para 
a expansão e desenvolvimento.

o rápido crescimento traz consigo 
desafios, tais como encontrar maneiras de 
providenciar escolas, instalações de saude 
e serviços básicos para uma crescente 
população. a administração municipal, os 
cidadãos e as organizações da sociedade 
civil de Viana estão a encontrar maneiras 
de atender a essas desafios e o perfil de 
Viana partilha exemplos de maneiras pelas 

av. deolinda rodrigues

Mapa de Viana

VIANA

Centralidade de Viana

Infrastrutura em  
hora de ponta

Centro de saude
Cabolomoba

Luanda

3 KM
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quais as necessidades urgentes estão 
a ser atendidas. mas muito mais precisa 
de ser feito e o futuro de Viana está a ser 
determinado por ações e decisões diárias.

POPULAÇÃO DE VIANA

Viana está com um crescimento muito 
mais rápido do que outras áreas da cidade. 
entre 2000 e 2008 Viana acrescentou 1 
milhão de novos residentes e a população 
cresceu a uma taxa anual de 42,1%. isto 
significa que Viana tinha a maior taxa anual 
de crescimento de Luanda; a segunda 
maior taxa de crescimento foi em Cacuaco 
onde a taxa anual foi de 28,8%. É provável 
que Viana se torne o maior município em 
Luanda nos próximos anos.

VIANA É UMA DAS REGIÕES QUE MAIS CRESCE DE LUANDA 

POIS AINDA TEM UMA GRANDE AREA DE TERRA LIVRE

CresCiMent anual (Por MuniciPio)

desenVolViMento eM Viana (eM 2014)

Crescimento da 
população em 

Viana

Crescimento da 
população em 

Luanda

2008

1,030,303

2010

1,355 , 256

2008

5 ,334,321

2010

6 ,524,867

o complexo habitacional 
Centralidade de Viana em Zango é um 
dos vários grandes empreendimentos 
habitacionais que estão a mudar 
a face de Viana e a vida dos seus 
habitantes. o Governo de angola esta 
actualmente a desenvolver conjuntos 
habitacionais para recém-chegados e 
para os moradores já existentes.
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aGua para todos e um proGrama 

do GoVerno Que Visa LeVar aGua 

a todas as Casas do pais. Fundado 

em 2007, o o proGrama introduZiu 

mudanças enormes para aJudar 

a transFormar a Cidade. as 

aCtiVidades prinCipais inCLuem 

estender a rede de abasteCimento 

de ÁGua e a instaLação de  ConeXÕes 

em Casa e Fontanarios em Zonas 

rurais e urbanas. 

uma Comissão de ÁGua  asseGura 

Que os moradores são responsaVeis 

peLa manutenção dos sistemas 

em areas de CresCimento rapido 

Como Viana. o proGrama torna-se 

partiCuLarmente importante pois Ha 

pouCas outras aLternatiVas ViaVeis. 

Água: Infra-estrutura abre 
caminho para novos bairros

SoLuÇÃo agua para todos

VISANDO PROVIDENCIAR AgUA 
PARA TODOS OS RESIDENTES

arnaldo, 42 anos, é morador de Viana, 
ele entende a importância da água para a 
comunidade. “É fundamental ter água, água 
é vida. nós temos famílias, ninguém pode 
viver sem água”. Quando arnaldo mudou 
para o bairro Cazomba ha 13 anos o bairro 
era apenas campos vazios, todos tinham 
que levar água por carrinhos de mão. mas 
a área cresceu rapidamente desde então 
e com o crescimento a procura de água 
também aumentou.

o governo pretende fornecer água a 
todos os residentes em Viana, criando 
um impacto significativo em toda a área. 

arnaldo apoia os 
esforços do governo 
“,de um ponto de 
vista economico, se 
o governo trouxer 
água,isso vai realmente 
ser um benefício. Vai 
economizar dinheiro 
e irá melhorar a 
higiene e saúde da 
comunidade. “embora 
quase toda a área atualmente careça de 
serviço de água, a epaL está em processo 
de criação de conexões individuais para 
cada casa. entretanto, muitas pessoas 
ainda usam fontanários comunitarios para 
abastecimento de água”.
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NUMA DISCUSSãO DE GRUPO, OS MORADORES DISSERAM QUE 

99% DAS FAMILIAS PAGAM MAIS DO QUE O PREçO REAL DE 5 

KWANZA PARA UM CONTENTOR DE 20 LITROS.

Lacunas nos serviços públicos resultam em 
elevados preços da água para os moradores. 
Cerca de 13% dos moradores tem acesso 
ao serviço público de água em Viana. a 
coordenação entre epaL e a administração 
Local é importante, as famílias pagam as suas 
dívidas mensais a epaL para acesso ao serviço 
de água em casa.

CoM ConeXÃo ao sisTeMa de agua

seM ConeXÃo ao sisTeMa de agua

Conexão ao serViço públiCo de água  
PercenTAGeM DAS FAMÍLiAS

Fontanarios CoM gestão CoMunitaria   
A BoA MAnuTenÇÃo ASSeGurA o AceSSo SuSTenTAVeL A AGuA

As pessoas 
aguardam numa 

fila ordeira

O Zelador recolhe 
o dinheiro para 

encher os tanques

Manutenção regular  
e essencial

Todas as FaMilias

Novos tubos na rua significam que as 
obras públicas são necessárias para 
construir novas infra-estruturas de 

distribuição de água

Um ambiente limpo 
significa comunidade 

cuida dos seus 
fontanários
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Residuos solidos - Uma comunidade 
limpa começa pelo envolvimento

os FunCionarios LoCais de reCoLHa 

de LiXo remoVem o mesmo em Varias 

partes de Viana. mas estes não 

ConseGuem trabaLHar sem o apoio 

dos residentes e das orGaniZaçÕes 

Comunitarias. tem Que HaVer 

Coordenação Com os residentes 

sobre a Hora da reCoLHa, maneiras de 

atar os saCos de LiXo e metodos para 

reduZir o LiXo nas ruas.

Quando os residentes sabem Como 

os serViços FunCionam podem 

trabaLHar Com os FunCionarios de 

reCoLHa de LiXo para se CertiFiCarem 

de Que Ha CondiçÕes para 

trabaLHar. ainda assim, orGaniZação 

Comunitaria e ConsCienCiaLiZação 

são essenCiais.

SoLuÇÃo  Criar ConsCienCia  
sobre a reColha de lixo

ORgANIZAÇÃO PARA  
gESTÃO DE RESIDUOS

a gestão do lixo tem sido um prioridade da 
associação de Vizinhos Kapalanca, onde 
Francisco tem sido presidente ha sete 
anos. a associação Vizinhos permite que 
os moradores e a administração municipal 
possam trabalhar em conjunto para limpar 
as ruas e deixar o bairro limpo.

“É importante ter a vizinhança limpa para 
evitar epidemias, tais como a malária, que 
vem do lixo, e é melhor para a saúde em 
geral, diz Francisco. “o bairro tem sido 
ainda reconhecido pelos seus esforços e 

ganhou o prêmio para  
o bairro mais limpo  
de Viana.

a recolha de lixo 
requer a participação 
e contribuições de 
diferentes grupos 
para se ter a certeza 
que funciona. em 
Kapalanca a empresa de recolha de 
lixo traz máquinas para recolha do lixo, 
enquanto os residentes coordenam com 
a empresa sobre os tempos da recolha e 
consciencialização entre vizinhos. mesmo 
o  administrador municipal já visitou várias 
vezes o bairro para verificar a higiene da 
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reColha de lixo seManal ou diaria  
Por MuniciPio 

CaMpanhas CoMunitarias para proMoVer a reColha de lixo o que FAzer e o que nÃo FAzer

A RECOLhA DE LIXO  É IMPORTANTE PORQUESE DIRECCIONA 

AOS IMPACTOS NA SAúDE DOS RESíDUOS EM VáRIAS FRENTES: 

EM CASA, NO TRABALhO, E EM ESPAçOS PúBLICOS DA CIDADE.

use os Media CoMo 
a radio e os jornais 
loCais para diFundir a 
inForMaçÃo

Coordenar os 
horarios e loCais de 
deposiTo de liXo CoM 
o sisTeMa de reColha

as CaMpanhas 
envolveM ir a lojas 
e posTos de poliCia 
e assoCiações de 
residenTes

organizaçÃo 
bairro a bairro 
para Criar 
ConsCienCia nos 
residenTes

residuos 
solidos - o 
que Fazer

residuos solidos -  
o que não Fazer

Deixar o lixo 
empilhado na rua

Deitar o lixo para 
terrenos vazios ou 
para a rua

Queimar o lixo

Poluir riachos ou 
furos de agua

região. Francisco afirma que no bairro “a 
organização é boa aqui, bem estruturada, e 
o bairro muito limpo! “

NECESSIDADE PARA UMA  
MAIS REgULAR RECOLHA  
DE RESIDUOS

a recolha de resíduos em Viana é pouco 
freqüente. Quase 17% das famílias 
disseram que os resíduos são recolhidos 
regularmente, em comparação com 81% 
dos agregados familiares em Luanda como 
um todo. a recolha de lixo é importante 
porque aborda os impactos na saúde em 
várias frentes: no lar, no trabalho, e em 
espaços públicos da cidade.

% de Familias com 
recolha de lixo semanal 

ou diaria (Luanda)

CoM reColha

seM reColha

19 %

81 %

% de Familias com 
recolha de lixo semanal 

ou diaria (Viana)

CoM reColha

seM reColha

seM resposTa

17 %

1%

82 %
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Educação: Preencher lacunas 
e providenciar oportunidades 
para aprender

SoLuÇÃo:  Co-partiCipação

parCerias entre esCoLas 

Comunitarias Co-partiCipadas 

e os GoVernos LoCais aJudam 

a aumentar o numero de 

oportunidades para Que  

as Crianças possam aCeder  

a eduCação.

as mesmas respondem a enorme 

proCura por eduCação em partes 

da Cidade Com CresCimento rapidoe 

onde não Ha esCoLas pubLiCas 

suFiCientes. os GoVernos LoCais 

podem aJudar ao proVidenCiar 

materiaL esCoLar e paGando o 

saLario de proFessores.

MODELO EFICAZ 
PARA A EDUCAÇÃO

as escolas comunitárias co-participadas 
ajudam a fornecer oportunidades 
educacionais para milhares de crianças 
em areas de rápido crescimento como 
Viana onde as escolas públicas não são 
suficientes. estas escolas respondem 
ao aumento da procura criado por um 
larga população jovem nos municípios de 
Luanda. mas  não são parte do sistema 
oficial de escolas e são de gestão privada.

irma Viriata conhece bem a situação. Já 
trabalhou na escola co-participada santa 
maria Gorette em Zona Verde, Viana, 
desde 2006. Quando começou havia 

mais de mil alunos que 
estudavam em tendas 
temporarias. para ela, 
renunciar a educação 
não é uma opção: “É 
o ponto fundamental 
para qualquer ser 
humano. para se ser 
uma pessoa sábia 
tem que se passar 
pelo processo de educação. senão, como 
teremos bons médicos, engenheiros, 
enfermeiros e professores? “

o Governo apoia as escolas co-
participadas fornecendo materiais, tais 
como cadeiras, livros e mesas, bem como 
pagando o salário de alguns professores.
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uMa sala de aula CoMunitaria tipiCa de Viana eM 2014

presenças PercenTAGeM DAS criAnÇAS eM iDADe eScoLAr 

CERCA DE 15% DAS CRIANçAS EM IDADE ESCOLAR  

EM VIANA OU APROXIMADAMENTE 40.000 DE  273.000,  

NãO FREQUENTAM A ESCOLA.

vs.

estas escolas desempenham um papel 
fundamental no desenvolvimento de 
comunidades jovens como Viana. estas 
providenciam acesso a educação primaria, 
oferecem habilidades valiosas na escrita e na 
leitura e ajuda as crianças a entrar novamente 
no sistema escolar para mais educação.

na esCol a: 8 5%

For a da esCol a: 15%

ToDAS AS criAnÇAS eM iDADe eScoL Ar
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Latrinas: A organização  
em comunidade leva a um  
bairro saudavel

as orGaniZaçÕes de base 

Comunitaria Como as odas 

(orGaniZaçÔes de sesenVoLVimento 

da area) podem ter um papeL CritiCo 

na promoção da Construção 

e utiLiZação das Latrinas 

promoVendo a sesibiLiZação 

Comunitaria.

estas podem CHeGar aos residentes 

Comunitarios, aos neGoCios 

LoCais e ao GoVerno LoCaL e 

treina-Los sobre a HiGiene pubLiCa. 

promoVendo o uso de Latrinas pode 

preVenir o aLastrar de doenças e 

asseGurar Condiçoes de Vida mais 

saudaVeis aos residentes.

SANEAMENTO PARA A SAUDE

promover a utilização de latrinas e 
consciencialização sobre a saúde 
comunitaria ajuda a garantir a saúde da 
comunidade e construir a unidade social.

nos bairros de rápido crescimento 
como Kapalanca, organizações de 
base comunitarias ou odas, podem 
ajudar a aumentar os padrões de vida 
e melhorar a vida de muitas famílias 
através da sensibilização e promover o 
desenvolvimento. Kapalanca é um bairo 
jovem e em rápido desenvolvimento, mas 
devido à escassez de água e saneamento, 
é comum que as pessoas defequem em 
espaços abertos.

mambuene, 35 anos, 
é a secretária da oda 
Kapalanca e ai viveu 
oito anos. mambuene 
compreende o 
significado que as 
latrinas desempenham 
para o toda a 
comunidade: “as 
latrinas são muito 
importantes porque fazem parte da nossa 
saúde, elas ajudam as pessoas a evitar 
doenças; É importante para nós termos 
um bom estado de saúde ao nível da 
comunidade”.  

organizações de base comunitária, 
como a oda Kapalanca, promovem o 

SoLuÇÃo : organizações de 
desenVolViMento CoMunitarias
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desenvolvimento da região através da 
sensibilização sobre saúde pública e 
aderindo a regulamentos da comunidade. 
elas organizam os moradores, 
desenvolvem campanhas e cobram 
dívidas.

PARCERIA COM  
O gOVERNO MUNICIPAL

Juntamente com membros da oda, 
mambuene criou uma comissão para 
encorajar os residentes a construir latrinas 
e mesmo para multar os moradores, uma 
gigir. através da promoção de latrinas nas 
reuniões e fazendo visitas domiciliarias eles 
não estão apenas a melhorar o bairro, mas 
a saúde de todos os seus moradores.

serViço publiCo de esgoto Por MuniciPio

FALTA DE INSTALAçÕES SANITáRIAS EM VIANA LEVA A ALTOS 

INDICES DE DOENçAS TRANSMITIDAS PELA áGUA.

0%

Cerca de 13% dos lares têm uma 
ligação a um sistema de esgoto. isto 
é menos do que a proporção de lares 
com conexões de esgoto em Luanda 
como um todo.

latrinas para uMa Casa saudaVel

Defecar em riachos  
e furos de agua

Defecar em 
espaços publicos

CoM ConeXÃo  

seM ConeXÃo

Todas as FaMilias de viana

Todas as FaMilias de luanda

0% 13% 100%

29% 100%

Usar agua para  
as descargas

Manter um ambiente 
limpo em casa

Lavar as mãos 
depois de usar  
a latrina

Ter um espaço 
afastado da cozinha

A latrina apenas sera 
utilizada por um periodo 
limitado de tempo
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Habitação: desenvolvimentos 
urbanos fornecem novas casas

o ministÉrio da Habitação trabaLHa 

atuaLmente Com Construtoras e 

inCorporadoras para a Construção 

de Habitação Que estÁ ConeCtado 

Com outros serViços urbanos 

Grandes proJetos de urbaniZação 

da Cidade É CapaZ de FaZer um 

impaCto siGniFiCatiVo, ForneCendo 

inFra-estrutura, Como estradas, 

ÁGua e esGoto, e serViços, Como 

o CHinês esCoLas, Hospitais e 

merCados para os Cidadãos. 

dado o CresCimento da popuLação, 

proJetos Como estes FaZem 

a diFerença, respondendo à 

CresCente demanda.

DESENVOLVIMENTO  
URBANO ABRANgENTE

o complexo habitacional da centralidade 
Viana no Zango é um dos vários grandes 
conjuntos habitacionais que estão a 
mudar o rosto de Viana e as vidas dos 
seus habitantes. o Governo de angola 
está actualmente a desenvolver conjuntos 
habitacionais para os recém-chegados 
e para os moradores já existentes. 
estes desenvolvimentos incluem infra-
estruturas básicas urbanas como estradas 
pavimentadas, espaços livres e serviços 
como escolas e água corrente.

Conjuntos habitacionais como estes 
ajudam a manter as exigências de um 
crescimento de população e aumento 

das expectativas dos 
moradores. muitos 
recém-chegados à 
procura de casas na 
Centralidade de Viana 
mudaram para lá a 
partir do centro de 
Luanda ou de outras 
áreas que estejam a 
ser renovadas. eles 
vêm em busca de uma cidade com uma 
gama completa de serviços onde podem 
encontrar habitação, lojas e serviços 
urbanos nas proximidades.

a centralidade de Viana simboliza mais do 
que apenas novas moradias, representa 
uma nova face do município e novas 
oportunidades para a cidade. Viana esta 

SoLuÇÃo: eM grande esCala 
Conjuntos habitaCionais 
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padrões de CresCiMento urbano  Por MuniciPio

ThE CENTRALIDADE DE VIANA SyMBOLIZES MORE ThAN jUST 

hOUSING, IT IS ThE NEW FACE OF ThE MUNICIPALITy .

a mudar rapidamente à medida que as 
pessoas se estão mudando para lá para 
encontrar empregos e melhores condições 
de habitação com um gama completa de 
serviços urbanos. este projecto moderno e 
ambicioso demonstra que novos postos de 
trabalho podem ser criados numa época 
de reconstrução e mudança.

à medida que mais pessoas se mudam 
para Viana, sobrelotação da habitação 
torna-se um problema. a densidade média 
da população - o número de pessoas por 
acre - é oito pessoas por hectare, o que é 
mais baixo do que a densidade média de 25 
habitantes por hectare em Luanda.

na Centralidade de Viana (e 
idealmente em todos os outros 
bairros) todos estes serviços devem 
estar acessiveis as familias.

inFrastruturas de serViço urbano

Acesso a escolas

Acesso a serviços de 
recolha de lixo

Acesso a serviços 
de transporte de 

autocarros

Acesso a 
espaços verdes

popul açÃo 1,060,100

6, 524,867

134, 330

259,752

7.9

25.1

172

782

0.1

0.1

are a (heCTares)

densidade Media 
(pessoas por heCTares)

densidade Ma XiMa

densidade MiniMa

viana luanda
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Saúde: cuidados de  
saúde preventivos salvam 
vidas e dinheiro 

SoLuÇÃo: CaMpanhas de  
saude publiCa nos bairros

as CampanHas de saude pubLiCa 

mobiLiZam os membros da Comunidade 

e as orGaniZaçÕes LoCais Como iGreJas 

e esCoLas, Grupos Comunitarios 

e a administração muniCipaL para 

trabaLHarem Juntos na promoção de 

um ambiente saudaVeL. eLes aJudam 

as pessoas a entender Como eVitar 

epidemias Como a poLiomiaLite,  

maLaria e Febre amareLa e tambem a 

distribuir VaCinas. os VoLuntarios são 

essenCiais para o seu suCesso pois eLes 

Visitam as pessoas direCtamente nas 

suas Casas, LoGo CHeGando a pessoas 

Que normaLmente não Vão aos Centros 

de saude.

VALE A PENA INVESTIR  
NA PREVENÇÃO

euclides é um antigo voluntario da 
comunidade de 29 anos que trabalhou 
como promotor de saúde 13 anos. 
ele coordena um grupo de ativistas 
comunitários que espalham a palavra sobre 
as doenças e prevenção das doenças.

o maior problema de saúde de Viana é 
a falta de saneamento básico que leva 
ao aparecimento da malária e outras 
doenças, mas a maioria dessas são 
evitáveis. Vendo o quão cheios os centros 
de saúde estão, ele quer educar as pessoas 
através da sensibilização e da promoção 
de campanhas de vacinação para que as 
pessoas não precisem de se deslocar aos 
centros de saúde. 

 
euclides diz: “Vale 
a pena apostar em 
prevenção, porque é 
mais barato e reduz 
custos individuais 
e custos para a 
sociedade. usando 
mosquiteiros e 
dando vacinas reduz 
a probabilidade de as pessoas ficarem 
doentes e encherem os hospitais“.

a sua iniciativa comunitaria tem trabalhado 

com a administração e outros grupos para 

mobilizar voluntários e consciencializar a 

comunidade. a escala dos seus esforços 

é impressionante. entre 2012 e 2013, os 

voluntários mobilizaram-se para vacinar 
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passos para Melhorar a saude publiCa

usar a 
laTrina

lavar as MÃos 
depois de usar a 

laTrina

usar rede 
MosquiTeira

reMover o liXo e as 
aguas paradas

23.000 crianças contra a poliomielite. 

a vacinação pode ajudar a reduzir a 

incidência de febre amarela, poliomielite e 

sarampo. esse esforço mantém as crianças 

saudáveis e fora dos hospitais.

A MALARIA CONTINUA A SER 
UM gRANDE PROBLEMA DE 
SAUDE

uma percentagem muito elevada  
das famílias relataram ocorrências de 
malária em Viana - embora não existam 
estatísticas oficiais sobre o número total  
de casos da doença. 

oCorrenCias de doenças reportadas  Por PercenTAGeM De FAMiLiAS

% de familias  
com malaria

% de familias com 
problemas respiratorios

% de familias  
com diarreia

A VACINAçãO PODE AjUDAR 

A REDUZIR AS INCIDENCIAS 

DE FEBRE AMARELA, 

POLIOMIALITE E SARAMPO. 

ESTE ESFORçO MANTEM 

AS CRIANçAS SAUDAVEIS E 

LONGE DOS hOSPITAIS

7%

43 %

86%93%

57%

14%

aFeCTados nÃo aFeCTados
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JUNTE-SE A UMA 
ORgANIZAÇÃO COMUNITARIA

preste apoio a uma das muitas 
organizações comunitarias locais de 
Cacuaco. estas estão a fazer de tudo, 
desde o treino das habilidades das pessoas 
jovens, ensinar as crianças a ler e escrever, 
sensibilização sobre género e problemas 
de saúde como o HiV / aids, e a publicação 
de jornais locais. apoie a sua comunidade, 
encontrando um grupo e oferecendo-se 
para dar-lhes apoio. 

O FORUM DE VIANA

o Forum de Viana existe como uma 
associação de todos os grupos da 
sociedade civil de Cacuaco e encontra  
se regularmente com o governo 
municipal para discutir as necessidades  
da comunidade.

FALE COM O SEU DELEgADO 
DO gOVERNO LOCAL

Contribuições e preocupações  
podem reportadas ao Governo  
municipal e os cidadãos podem  
interagir com os funcionários.

VIANA.FORUM.ANgONET.ORg

os cidadãos podem acompanhar as 
notícias recentes, aceder a informação e 
escrever comentários num novo site criado 
especificamente para o cidadãos de Viana. 
o site, www. viana.forum.angonet.org, 
publica regularmente informações sobre 
serviços básicos e artigos para manter os 
cidadãos atualizados sobre  
sua comunidade.

Como Participar:  
O Forum e a Voz de Viana

ForuM de Viana os MeMbros enContraM Se reGuLArMenTe  
PArA DiScuTir ASSunToS reLAcionADoS coM A coMuniDADe
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ESTA PAGINA FOI INTENCIONALMENTE DEIXADA EM BRANCO.
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