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Cazenga

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%.

837,438

população total do
município em 2010

Atlas de
Viana

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.

crescimento da
população entre
2008 e 2010
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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.

“É importante ter o bairro
limpo para evitar epidemias
como a malária, que vem do
lixo, e é melhor para a saúde
em geral“.

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.

“É um ponto fundamental
para qualquer ser humano.
Para ser uma pessoa sábia
você tem que passar por
um processo chamado
educação.”

“Utilizando redes
mosquiteiras e dando vacinas
reduz a probabilidade das
pessoas ficarem doentes e
sobrelotar os hospitais”.

Habitação
O Ministério da Habitação
atualmente trabalha com
construtores chineses e
promotores imobiliarios para
construir habitações que estejam
ligadas a outros serviços urbanos.

“As latrinas são muito
importante porque fazem
parte da nossa saúde,
eles ajudam as pessoas a
evitar doenças“.

É fundamental ter água,
a água é vida. Nós temos
famílias, ninguém pode
viver sem água“.

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.

Latrinas

Agua

Promover a utilização de
latrinas e sensibilização sobre
a saúde da comunidade ajuda a
garantir um ambiente saúdavel
e a construir a unidade.

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.

Agua

Latrinas

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.

Resultados da Pesquisa
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.

Resíduos

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.
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Habitação
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.

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

Sem recolha

Não responde

Saude
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.
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vs.
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