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% de Familias com ligação ao sistema Publico de esgotos

Viana - 8 pessoas por hectare Luanda - 25 pessoas por hectare

afectados não afectados

% de familias com 
doenças respiratorias

% de familias com 
malaria

% de familias com 
diarreia

cRiAdo PELo FóRum dE ViAnA com 
A coLAboRAção dE

Lacunas nos serviços públicos resultam em 
aumento dos preços de água para os moradores. 
Apenas 13% dos residentes têm serviço público de 
água em Viana.

Quando há falta de ligações de esgoto, espaços 
abertos, canais e ribeiras são utilizados para  
o saneamento.

Mais famílias reportam a recolha semanal de lixo 
em Viana, do que na totalidade de Luanda.

Uma percentagem muito elevada das famílias 
relatou a ocorrência de malária em Viana 
– embora não existam estatísticas oficiais 
sobre o número total de casos da doença.

Porque não há espaços abertos e terra agrícola 
em Viana, a densidade média (oito pessoas por 
acre) não reflete as densidades reais nas áreas 
mais populosas - onde a densidade pode ser 
mais do que 300 por hectare.

Cerca de 15% das crianças em idade escolar 
em Viana, ou aproximadamente 40.000 de 
273.000, não frequentam a escola.

Viana é uma das regiões em maior crescimento 
de Luanda porque ainda tem grandes 
quantidades de espaços abertos. O rápido 
crescimento traz com ele novos desafios, tais 
como encontrar formas de fornecer as escolas, 
unidades de saúde e  serviços basicos para 
uma população crescente.

Atlas de 
Viana 

Viana teve a maior taxa anual de 
crescimento em Luanda. Entre 
2000 e 2008 Viana cresceu 1 
milhão de novos residentes e a 
sua população cresceu a uma 
taxa anual de 42,1%. 

Em 2012, o Fórum questionou famílias sobre serviços 
basicos e condições em Viana. Os resultados da pesquisa 
estão apresentados no Atlas de Viana juntamente 
com outros dados recolhidos pelo Workshop de 
Desenvolvimento. O atlas pode ser transferido em  
http://viana.forum.angonet.org.

Resultados da Pesquisa

População

sambizanga
434,510

samba
698,419

Rangel
195,392

cazenga 
837,438

cacuaco
980,259

Ingombota
353,195

Kilamba Kiaxi
1,042,120

Maianga
628,278

Viana
1,355,256
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cRescIMento da 
população entRe  

2008 e 2010

População de Luanda

“As lAtrinAs são muito 
importAnte porque fAzem 

pArte dA nossA sAúde, 
eles AjudAm As pessoAs A 

evitAr doençAs“.

          Educação

EsCOLAs PArtiCiPADAs PELA COMUniDADE 
AjUDAM A PrOViDEnCiAr OPOrtUniDADEs 
EDUCACiOnAis PArA MiLhArEs DE CriAnçAs EM 
ArEAs DE CrEsCiMEntO POPULACiOnAL rAPiDO 
COMO ViAnA OnDE O nUMErO DAs EsCOLAs 
PUbLiCAs nãO E sUFiCiEntE.

          REsiduos solidos

Os sErViçOs LOCAis DE rECOLhA 
DE LixO rEMOVEM Os rEsíDUOs EM 
MUitAs árEAs DE ViAnA. MAs ELEs 
nãO PODEM trAbALhAr sEM O APOiO 
DOs MOrADOrEs E OrgAnizAçõEs 
COMUnitAriAs. ELEs DEVEM COOrDEnAr 
COM Os MOrADOrEs ACErCA DOs 
hOráriOs DE COLEtA, MAnEirAs DE AtAr 
sACOs DO LixO, E Os MétODOs PArA 
rEDUzir O LixO nAs rUAs.

“utilizAndo redes 
mosquiteirAs e dAndo vAcinAs 

reduz A probAbilidAde dAs 
pessoAs ficArem doentes e 

sobrelotAr os hospitAis”.

          latRinas

PrOMOVEr A UtiLizAçãO DE 
LAtrinAs E sEnsibiLizAçãO sObrE 
A sAúDE DA COMUniDADE AjUDA A 
gArAntir UM AMbiEntE sAúDAVEL 
E A COnstrUir A UniDADE.

“É importAnte ter o bAirro 
limpo pArA evitAr epidemiAs 
como A mAláriA, que vem do  

lixo, e É melhor pArA A sAúde 
em gerAl“.

          Habitação

O MinistériO DA hAbitAçãO 
AtUALMEntE trAbALhA COM 
COnstrUtOrEs ChinEsEs E 
PrOMOtOrEs iMObiLiAriOs PArA 
COnstrUir hAbitAçõEs QUE EstEjAM 
LigADAs A OUtrOs  sErViçOs UrbAnOs.

            agua

EnQUAntO A MAiOr PArtE DEstA árEA 
nãO tEM sErViçO MUniCiPALizADO DE 
ágUA, A EPAL Está EM PrOCEssO DE 
CriAçãO DE COnExõEs inDiViDUAis 
PArA CADA CAsA. nO EntAntO, MUitAs 
PEssOAs AinDA EstãO UsAnDO 
FOntAnáriOs COMUnitAriOs PArA O 
AbAstECiMEntO DE ágUA.

“É um ponto fundAmentAl 
pArA quAlquer ser humAno. 

pArA ser umA pessoA sábiA 
você tem que pAssAr por 

um processo chAmAdo 
educAção.” 

          saudE

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 DELEs sãO EVitáVEis.

coM conexão seM conexão

VIana

luanda

0% 12% 100%

0% 29% 100%

% Familias com Recolha 
semanal de Lixo (Luanda)

% Familias com Recolha 
semanal de Lixo (Viana)

81%

19%

seM RecolhacoM Recolha não Responde

% Familias com 
conexão ao 

Serviço Publico 
de Água

coM conexão

seM conexão

todas as faMIlIas

82%

17%

1%

É fundAmentAl ter águA, 
A águA É vidA. nós temos 

fAmíliAs, ninguÉm pode 
viver sem águA“.

7%

43 %

86%93%

57%

14%

fReQuentaM a escola: 85% não fReQuentaM a  
escola: 15%

vs.


