Cacuaco vai de “Kupapatas” às zonas nevrálgicas
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hóspedes dos hotéis e similares, o
pessoal em serviço e a chamada "gente
de rua".
Relativamente ao "modus operandi" do
processo, o responsável principal do
censo garantiu que será feito um balanço
da actividade censitária ao fim de todos
os dias para aferir dos êxitos e
dificuldades encontradas.
"Estes relatórios serão encaminhadas
para
os
órgãos
imediatamente
superiores", garantiu Luís Garcia.

O membro do grupo técnico municipal
de Cacuaco, Luís Garcia revelou, a O
PAÍS, que o censo arranca hoje "sem
sobressaltos" em toda a extensão
territorial, que compreende a comuna
Sede, Kicolo e Funda.
Os recenseadores desta última deverão
desdobrar-se
também
para
a
Centralidade Cacuaco", a título
excepcional".
Luís Garcia escusou-se a revelar o
úmero de agentes do censo mobilizados
nem o número de brigadas que deverão
assegurar a demanda.
"Temos todas a região censitária sob o
controlo do ponto de vista de cobertura",
declarou a fonte que garante que, a
exemplo de outras zonas do país, os
primeiros cidadãos a cadastrar serão os

Segundo afirmou a fonte, todos os
recenseadores terão, no local, grupos de
assistentes e técnicos, denominados
"Equipas Técnicas do Censo (ETEC)",
que irão prestar a devida assessoria ao
pessoal no terreno e " para facilitar o
acesso
dos
recenseadores
às
residências".
Relativamente à segurança do pessoal e
dos materiais do censo, Luís Garcia
garantiu que haverá policiamento de
proximidade
para
assegurar
a
integridade física tantos dos cidadãos
como dos recenseadores.
A Polícia Nacional deverá também
garantir a segurança dos locais onde se
encontram armazenados os diversos
materiais do censo, segundo o
interlocutor de O PAÍS.
"Temos três viaturas de apoio para as
três comunas", afirmou a fonte que
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admite que para as zonas de difícil
acesso, poderão ser usadas motorizadas.
O membro municipal do censo disse
dispor de informações em como existe
no seio da população uma grande
expectativa e vontade de colaborar com
os recenseadores.
"Tendo em conta a rigorosidade do
Processo o recenseador tem um número
limite de questões a apresentar ao
cidadão", assegurou.
Luís Garcia afirmou que o município
cumpriu todos os passos preliminares
previstos para este processo desde o
recrutamento criterioso dos brigadistas à
formação
dos
supervisores
e
recenseadores. Disse terem sido
mobilizados para a campanha de
propaganda sobre o processo censitário,
personalidades ligadas às igrejas, às
actividades desportivas e à sociedade

civil, e realizado debates radiofónicos e
programas comunitários específicos.

Um levantamento feito pela ONG
Development Workshop Survey em
2012 revelou que Cacuaco tinha uma
densidade populacional média de 17
pessoas por hectare (pouco mais do que
o tamanho de um campo de futebol).
Na altura havia uma grande quantidade
de terra desabitada e terra agrícola o que
fazia com que a densidade média da
população fosse muito menor do que nas
zonas onde existia uma grande
quantidade de habitação. Estes dados
podem ter sido ultrapassados por causa
da pressão demográfica a que a
município está submetido, estimulada
pela chamada "auto-construção dirigida"
e palas novas urbanizações e
condomínios.
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