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Introdução: Por Dentro Do
Atlas De Cacuaco
CRESCIMENTO E MUDANÇA

e ainda outras como Kikolo com muito
elevada densidade populacional. Todas
essas áreas requerem diferentes serviços e
infra-estruturas. Um dos grandes desafios
do município nos próximos anos será o de
acompanhar as necessidades de mudança
da população para que os moradores
possam encontrar empregos e viver vidas
saudáveis e seguras.

Cacuaco é um município amplo e
diversificado que abrange bairros urbanos
densos, linha costeira e áreas agrícolas.
Está crescendo e mudando muito
rapidamente também. Cacuaco cresceu
mais de 850 mil moradores entre 2000 e
2008. A população aumentou a uma taxa
anual de 28,8%. Na verdade, Cacuaco teve
a segunda maior taxa anual de crescimento
de Luanda depois de Viana.

A COLABORAÇÃO CONDUZ A
TRANSFORMAÇÃO

Um município que cresce rapidamente
significa que aumenta procura de serviços
de públicos, como escolas, água, coleta de
resíduos sólidos, e infra-estruturas, como
estradas. Cacuaco também tem algumas
áreas que são vulneráveis a inundações,
outros como Funda que são remotas,

Os moradores e organizações de Cacuaco
já trabalham juntos com a administração
municipal para fazer melhorias
significativas ao serviço público. Este
atlas deve fornecer um guia aos membros
da comunidade e governos locais para
estudar as características e as condições

HISTORIA DE CACUACO
(POPULAÇÃO DE ANGOLA DE ACORDO COM OS INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO DO BANCO MUNDIAL)
POPULAÇÃO DE ANGOLA
20 milhões

19.6 MILHÕES
2010

1980-1992
RECUPERAÇÃO ECONOMICA DE CACUACO
1960s
Minors of Arts and
Offices (IASA) built

15 milhões

2010
PROMULGAÇÃO
DA NOVA
CONSTITUIÇÃO

13.9 MILHÕES
2000

1961
CACUACO ATINGE
O ESTATUTO DE
CONSELHEIRO

2012
JOSE EDUARDO
DOS SANTOS
ELEITO
PRESIDENTE

1975-1976
CRISE SOCIO ECONOMICA

2002
FIM DA GUERRA CIVIL ANGOLANA

10 milhões
1958
CACUACO INICIA
A PRODUÇÃO DE
BENS

7.6 MILHÕES
1980

4.9 MILHÕES

1975
INDEPENDENCIA DE PORTUGAL

1960

5 milhões

1961
GUERRA ARMADA
COMEÇA EM ECO
CAMPO

1940
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UM DOS GRANDES DESAFIOS DO MUNICÍPIO
NOS PRÓXIMOS ANOS VAI SER ACOMPANHAR A MUDANÇA
DAS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO
da comunidade. Ele fornece o Fórum
Cacuaco com informações para ajudar
nas suas discussões com o governo
local, e indica onde são necessárias mais
melhorias por fornecendo exemplos
de como os moradores estão já
melhorando Cacuaco.
O atlas também se destina a apoiar
esforços das organizações comunitárias
existentes para ajudar a si mesmos.
Ilustrando precedentes de soluções
inovadoras e indicando potenciais novas
lições, o atlas oferece orientação para
campanhas para ganhar consciencialização
e estimular mais trocas de experiências.
Ha varias organizações comunitárias
promissoras em Cacuaco, e o seu trabalho
dificil e o seu desenvolvimento vai ajudar a
determinar o futuro do município.

População de Cacuaco
Cacuaco está localizado ao nordeste do
centro da cidade e tem cerca de 970 mil
moradores, tornando-se o quarto maior
município em termos de população de
Luanda após Viana, Cazenga e Kilambi
Kiaxi. No entanto,diferentes estimativas
populacionais de Cacuaco diferem nos
seus números. Estas diferenças têm
implicações importantes em relação
aos níveis de serviços básicos que têm
números ser fornecidos.
Cacuaco cresceu rapidamente durante
a década entre 2000 e 2008. As actuais
necessidade para novos serviços são
números porque a maioria dos novos
moradores em Cacuaco estabeleceu-se
em áreas sem infra-estruturas.

POPULAÇÃO DE CACUACO por Comuna e por Idade
25%

COMMUNA

PROJECÇÃO DE
POPULAÇÃO EM
2015

20%

15%

10%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CENSUS DA
POPULAÇÃO DE
2000

Sede de Cacuaco 418,035

110,928

Funda &
Kifangondo

189,111

2,382

Kilolo

865,929

Sem Dados

Total

1,474,917

113,310

50+
25 – 49
15 – 24
10 – 14

CURVA DE JUVENTUDE
Aproximadamente dois terços dos residentes
de Cacuaco estao abaixo dos 24 anos de idade.
Este grupo alargado de população necessita de
educação e emprego.

5–9
0–4

Piramide Etaria de Cacuaco
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5

Agua: Guava Fontanarios
geridos pela comunidade
continuam a manter o acesso
Participação da
comunidade para
providenciar
acesso a agua
Juliana tem trabalhado para gerir o seu
fontanário de água da comunidade
ha quatro anos. Ela presta um serviço
importante, organizando as pessoas que
fazem fila para o acesso a água e na coleta
de dinheiro de forma a haver fundos
disponíveis para manter o tubo vertical
e a funcionar correctamente. Como um
membro do comite de água, ela trabalha
em conjunto com o provedor da EPAL
municipal para garantir que há contínuo
acesso a água limpa

A comunidade
agradece o fontanário
porque traz água para
cerca de 500 famílias.
“Antes havia água
suja, que obtinhamos
atraves de riachos e
valas, mas isso deixava
as pessoas doentes “,
afirma Juliana “Agora
todos nós podemos ter acesso à água “.
A manutenção e normalmente o maior
problema - se não houver fundos para
arranjar a bomba, se se estragar não ha
acesso a agua.

Solução: Comites da agua
A ASSOCIAÇÃO TUJIJILA É UMA
COMISSÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE
DEDICADA A SENSIBILIZAR ACERCA DOS
ASSUNTOS SOBRE A AGUA. TUJIJILA
TRABALHA JUNTAMENTE COM A EPAL
PARA GARANTIR QUE OS FONTANARIOS
SÃO BEM CUIDADOS E QUE O DINHEIRO
VAI SER RECOLHIDO PARA PAGAR OS
RECURSOS UTILIZADOS. É ESSENCIAL
PARA GERIR OS FONTANARIOS DA
COMUNIDADE UMA VEZ QUE NÃO HA
OUTRO MEIO DE ACESSO À ÁGUA PARA A
MAIORIA DOS MORADORES. COMISSÕES
DE ÁGUA QUE TRABALHAM EM ESTREITA
RELAÇÃO COM OS RESIDENTES
SÃ0 ESSENCIAIS PARA O ACESSO
SUSTENTAVEL A AGUA. OS MESMOS
TAMBEM AJUDAM O GOVERNO E A EPAL
NA SUA RELAÇÃO COM OS UTILIZADORES.
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Lacunas nos serviços públicos resultar em preços
elevados de água para os moradores. apenas 20% dos
moradores têm serviço público de água em Cacuaco.
Tempo dispendido a recolher agua
POR AGREGADO FAMILIAR

Pessoas que trabalham com o comite
de agua local, como Juliana, estão a

TODOS OS AGREGADOS FAMILIARES

colaborar com o governo para aumentar a
consciencialização sobre a importância da
água potável, o seu preço, a necessidade de
manutenção e organizar a linha de agua. Ela
desempenha um importante papel na sua
comunidade: “A água dá vida, água é tudo “.

12%
6%
6%
1 – 2 HR. 2+ HR. SEM
DADOS

25%
0.5 – 1 HR.

51%
<0.5 HR.

Agregados Familiares com acesso a Serviço de Agua Publica

Com acesso
Sem acesso

Fontanários com gestão comunitária A boa manutenção garante o acesso continuo

Manutenção regular e
essencial
Ambiente limpo e
ordenado significa
que a comunidade
trata do seu
fontanario

O Zelador recebe
o dinheiro para
encher os tanques
Há 51 fontanarios em Cacuaco,
e o governo municipal opera sete
camiões para distribuir água.
No entanto, o camiões têm
frequentes avarias.

As pessoas esperam
na fila
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Resíduos sólidos: Melhor
colecta de resíduos reduz os
riscos à saúde
Limpo significa saudavel
José Tiago trabalha com uma organização
comunitaria em Cacuaco para promover
uma melhor coleta de resíduos sólidos. O
lixo é um problema enorme em Cacuaco,
porque se não for recolhido pode levar ao
aparecimento de mosquitos e epidemias
como a febre amarela, malária e dengue.
Com a criação de uma relação de trabalho
entre os moradores, o governo local e
empresas de recolha de lixo, os resíduos
sólidos podem ser geridos e eliminados,
tornando a ruas mais seguras e saudáveis.
José acredita firmemente que “a coleta de
lixo é uma forma de prevenção de doenças
“Quando as famílias estão conscientes dos
horarios de coleta e eliminam os resíduos
corretamente, podem economizar em

contas médicas.
José diz: “Quando
a comunidade luta
contra o problema do
lixo, reduz o número de
pessoas em hospitais
e ajuda as famílias
a poupar dinheiro.
“Melhor gestão do lixo
começa em casa e por manter as ruas
limpas, as famílias serao mais saudáveis.
Toda a comunidade tem que trabalhar em
conjunto para melhorar gestão de resíduos,
e os benefícios são claros. A colaboração
entre residentes, a empresa de resíduos
sólidos, e a administração municipal já tem
eve um impacto positivo sobre a aparência,
saúde e economia de muitas comunidades.
solução:
conscientização da comunidade
Gupo locais, como a Associação
comunitaria Esperança Viva
Nascente tem papel vital
na promoção da melhor
colecta de lixo, elevando a
consciencialização da comunidade
Eles fazem a coordenação entre
os donos das lojas, empresas,
polícia, Governo Local, e os
moradores, treinando-os sobre a
higiene publica. Ao fazê-lo ajudam
a garantir que o lixo vai ser posto
fora a horas e no sitio certo e isso
ajuda a criar bairros mais limpos.
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A gestão de residuos solidos é importante porque
elimina questões de saúde pública em muitas frentes.

Um assunto
fundamental em Cacuaco

% de agregados
familiares com recolha
de lixo semanal
(Luanda)

% de agregados
familiares com recolha
de lixo semanal
(Cacuaco)

A recolha de resíduos em Cacuaco é pouco
frequente. Cerca de 13% das famílias
dizem que os resíduos são recolhidos
regularmente, em comparação com 81%
das famílias em Luanda como um todo. A
colecta de resíduos no mercado em Kicolo,
que gera uma grande quantidade de lixo, é
também irregular.

17 %

9%

13 %
70 %

A recolha de resíduos sólidos é importante
porque importante porque abordam
abordam questões de saúde em várias
frentes: em casa, no trabalho e em espaços
púbicos por todo Cacuaco.

81 %

Sem recolha

Sem recolha

Com recolha

Com recolha

Sem resposta

Campanhas comunitarias para promover a recolha de lixo O que fazer e o que não fazer
4% dos domicílios
depositam os resíduos
nos caixotes de
lixo formalmente
designados para tal

13% dos domicilios
dizem ter um
sistema de recolha
de lixo

61% das famílias
deposita
resíduos em
áreas designadas
informalmente

As campanhas
envolvem ir a lojas
e postos de policia
e associações de
residentes

Use os media como
a radio e os jornais
locais para difundir a
informação

Residuos
Solidos O
que fazer

Coordenar os
horarios e locais de
deposito de lixo com
o sistema de recolha

Organização bairro
a bairro para criar
consciencia nos
residentes

Residuos solidos O que não fazer
70% das familias não
tem acesso a serviço
de recolha de lixo na
zona onde vivem

•

Deixar o lixo empilhado na rua

•

Queimar o lixo

•

Deitar o lixo para terrenos vazios
ou para a rua

•

Poluir riachos ou furos de agua
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Educação: Preencher
lacunas vem de encontro à
crescente procura
Escolas comunitarias
ajudam a crescente
procura
“Um dia Kikolo terá médicos e professores,
e eles vão beneficiar o município e o país
“, diz Jovita Vela Wete, 27 anos. Jovita é
professora no Colegio Walter Community
School, onde ela trabalha ha três anos. Ela
é uma defensora do importante papel que
as escolas comunitarias desempenham no
futuro de Cacuaco.
As escolas comunitárias fornecem
oportunidades de educação para os alunos
que não conseguem encontrar um lugar na
escola pública. Com o crescimento rápido
e contínuo da população em Cacuaco, a
procura por educação é crescente. Mas, o

número de escolas públicas
e lugares nas mesmas
é limitado, e muitas
crianças não conseguem
estudar em escolas
que estão perto das
suas casas. As escolas
comunitárias acabam por
ter um importante papel para
preencher estas lacunas e fornecer
lugares para os alunos aprenderem.
Educação dá aos jovens as competências
e disciplina para encontrar trabalho e
ganhar um salario. Jovita acrescenta.
“É importante a ampliação das escolas
e centros técnicos para os jovens
encontrarem postos de trabalho e não
levar a vida de gangues”.
Solução: Escolas Comunitarias
Escolas Comunitarias
complementam o sistema de ensino
público porque preenche as
lacunas e fornece oportunidades
de aprendizagem flexível para
os alunos que são incapazes de
garantir a inscrição em uma escola
perto de sua casa.
Além disso, as escolas comunitárias
registam os alunos que não
têm papeis para que eles possam
qualificar-se para a rede estadual,
distribuem material escolar e
fornece, formação de professores
para que se qualifiquem melhor
para educar crianças.

10

FORUM DE CACUACO | 2014 ATLAS

PRESENÇAS percentagem das crianças em idade escolar fora da escola
TODAS AS CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR

vs.
NA ESCOLA – 33%

FORA DA ESCOLA – 67%

RAZÕES PARA NÃO IR A
ESCOLA

Outro– 38 %

Elevado
custo –
31 %

Sem
trabalho–
13 %

Falta de
professores
–1%

Escola demasiado longe – 7 %
NÃO É IMPORTANTE – 6 %

Os habitantes dizem
que a razão para que
as crianças não vão
a escola e o custo
elevado.

Ausencia de escolas – 3 %

Falta de
tranportes –
1%

Escolas Primarias Acessos desiguais em Cacuaco
escolas primarias

Cacuaco

Sambizanga

Cazenga
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Latrinas: Criar ambientes
saudaveis em casa
Latrinas e saude em familia
Madalena Teixeira conhece o valor de
uma latrina em funcionamento. Antes
de se mudou para Cacuaco ha dois anos
a sua família não tinha acesso a uma.
Como resultado, sua casa cheirava mal e
atraia moscas.
“Antes as pessoas defecavam a ceu
aberto e isso provocou doenças para a
comunidade “, diz ela. Mas quando eles
chegaram a Cacuaco construíram uma
casa nova com uma latrina que usa água
para descargas e é fácil de limpar.
“O benefício é grande. Antes nós não
tinhamos boas condições: estava tudo

sujo, causando doenças
ena água não estava
fluindo.“ As latrinas são
importantes porque
fazem o ambiente
doméstico mais limpo e
saudável. Fora de casa o
benefícios são sentidos por
todos quando muitas famílias as
utilizam uma vez que reduz doenças como
como cólera.
Para Magdalena um dos principais
benefícios de latrinas é para as crianças.
“Antes as crianças não poderiam estar perto
da casa de banho, mas agora eles podem
usá-la normalmente. Isto significou eles
estão mais saudáveis e limpos do que nunca”.

SOLUÇÃO: PROGRAMA SUSTENTÁVEL DE
SERVIÇOS COMUNITÁRIOS
Programas de consciencialização
sobre a necessidade de latrinas
e apoiar a sua construção são
importantes para CACUACO. Eles
fornecem a informação necessaria
aos moradores sobre porque
as latrinas são essenciais para
saude familiar e comunitaria
para que possam valoriza-los. O
programa de serviço comunitário
sustentável dissemina este tipo
de informação e tambem fornece
apoio tecnico e financeiro para
construir latrinas em casa.

12
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Quando há falta de ligações de esgoto, espaços
abertos, ravinas e riachos são utilizados para o
saneamento.
Serviço publico de esgoto CACUACO VERSUS LUANDA

TODAS AS FAMILIAS DE CACUACO

0%

17 %

100%
TODAS AS FAMILIAS DE LUANDA

0%

29%

A falta de instalações sanitárias em Cacuaco
leva a altos níveis de doenças transmitidas
pela água. Cerca de 17% dos agregados
familiares têm uma conexão a um sistema de
esgoto. Isto é menos do que a proporção de
domicílios com ligações a esgoto em Luanda
como um todo.

100%

Com conexão

Sem conexão

Latrinaspara uma casa saudavel

Defecar em riachos e
furos de agua

Ter um espaço
afastado da cozinha
Usar agua para as
descargas

Wash hands after
using the latrine

Lavar as mãos
depois de usar
a latrina

A latrina apenas sera
utilizada por um periodo
limitado de tempo

Manter um ambiente
limpo e saudavel em
casa
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Habitação: Novos conjuntos
habitacionais levam os
serviços aos moradores
Como a urbanização
transforma vidas
Celso Montel, 29, acaba de se mudar para
a Centralidade de Cacuaco, um enorme e
novo conjunto habitacional com cerca
de 500 edifícios. Mudando-se para lá
mudou a sua perspectiva e agora é mais
otimista e esperançoso.

Durante anos não houve
construção em Luanda.
Novos desenvolvimentos,
como a centralidade de
Cacuaco, construído
pelo governo central,
estão a mudar isso e a
oferecer às pessoas novas
oportunidades de habitação.

“Uma pessoa tem aqui outra cultura, esta é
uma cidade; esta é uma nova forma de vida
para mim “, Celso diz.

“Agora pode encontrar um bom estado
de saúde (no hospital), boa educação
(numa escola pública), e espero que bom
transporte “, diz Celso.

Ele não está sozinho, a maioria dos
recém-chegados são jovens famílias que
estão olhando para começar uma nova
vida numa comunidade completamente
urbanizada com serviços públicos como
água, saneamento, escolas, serviços
de saúde e estradas pavimentadas.

Embora seja um luxo para quem pode se
deslocar para essas novas áreas urbanas,
é um bom sinal que o governo está a
fornecer uma gama completa de serviços
às famílias.

Solução: nova urbanização
Desenvolver oportunidades de
habitação equipadas com serviços
e infra-estruturas é um processo
necessário porque responde ao
crescente pedido da população de
Cacuaco.
Outros bairros em Cacuaco
também devem ser equipados com
hospitais, mercados e escolas.
Desenvolvimentos deste permite
aos residentes o acesso a
construções novas e de maior
qualidade e com acesso a estradas
asfaltadas e serviços.

14
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Estatuto da habitação por tipo de posse

16% NÃO
DECLARADO

15%
CORTESIA
DE AMIGOS
E FAMILIA

9% DE
FACTO

5%
HERDADO

5% CORTESIA
DO GOVERNO

26%
COMPRADA

24%
HOLDING

Padrões de crescimento urbano por Municipio

POPULAÇÃO

AREA (HECTARES)

971,479
6,524,867

57,200
259,752

17

DENSIDADE MEDIA
(PESSOAS POR HECTARES)

25.1

561

MAIOR DENSIDADE

MENOR DENSIDADE

782

0.4
0.1
cacuaco

luanda

À medida que mais pessoas se mudam para
Cacuaco, a habitação torna-se sobrelotada.
A densidade media populacional - o número
de pessoas por acre - é 17, que é menor do
que o densidade média de 25 habitantes por
hectare para Luanda. No entanto, porque
ha espaços abertos e terras agrícolas em
Cacuaco, a média de densidade não reflete as
densidades reais nas áreas mais populosas onde a densidade pode ser mais do que 300
por hectare.

Infrastruturas de serviço urbano
Acesso a
espaços verdes
Acesso a serviços de
transporte de autocarros

Acesso a serviços
de recolha de lixo

Acesso a escolas

Na Centralidade de Cacuaco (e
idealmente em todos os outros
bairros) todos estes serviços devem
estar acessiveis as familias.
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Saúde: Trabalhar em
conjunto para melhorar as
condições de saúde
PREVENÇÃO Através da
consciencialização
Geraldo Basilua tem vindo a defender a
melhoraria da saúde e das condições de
Cacuaco desde 2007. Cacuaco sofre de
muitos problemas de saúde pública como
a febre amarela, malária, e até mesmo
a cólera. Muitas dessas doenças são
resultados de condições de insalubridade,
mosquitos e falta de assistência médica
acessível - elevando a consciência
sobre estas condições pode salvar a
vida das pessoas.
A organização não-governamental
de Geraldo, APRODEC, tem vindo a
trabalhar em conjunto com o governo

local para o lançamento
público de campanhas de
saúde para aumentar
a consciencialização.
Enquanto o governo é
responsável por oferecer
serviços de saúde, muitas
vezes não têm suficiente
numero de recursos humanos. Por
esta razão, a sociedade civil é muito boa a
mobilizar a população.
Combinar forças e promover a saude
pública é muito importante para o
futuro de Cacuaco. Remoção do lixo
em segurança, lavar as mãos, usar
mosquiteiros, e ter latrinas ajuda a criar um
ambiente saudável para os moradores.
Solução:
Programa de redes mosquiteiras
Este programa distribui centenas
de redes mosquiteiras a mulheres
gravidas. As redes mosquiteiras
podem prevenir o alastrar da
malaria, que e especialmente
importante para mulheres gravidas e
crianças, que são mais vulneraveis a
esta epidemia.
A campanha foi coordenada com
trabalhadores locais de saude e
organizações da sociedade civil
como a APRODEC. Estas organizações
espalharam a palavra e ajudaram a
ganhar consciencialização entre a
população sobre a importancia do
uso de redes mosquiteiras.
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Reportar a ocorrencia de doenças Por percentagem de familias
Afectadas

Não afectadas

9%

8%
45 %

35 %
65 %

FEBRE

55 %

91 %

92 %

MALARIA

DIARREIA

RESPIRATORIA

Razão pela qual as pessoas não procuram ajuda medica
SERVIÇOS DE SAUDE
SÃO LONGE – 9%

CUSTOS MEDICOS
DISPENDIOSOS – 16%
SIM, PROCURE AJUDA
MEDICA – 73%
NÃO HA CLINICAS OU POSTOS
DE SAUDE – 20%

A PESSOA SOFRE
DE DOENÇA
NÃO, NÃO PROCURE AJUDA
MEDICA – 27%

PENSAM NÃO HAVER
NECESSIDADE – 20%

OUTRAS RAZÕES– 43%

Razões para não procurar ajuda medica
Centros de saude
Posto de Saúde

Para melhorar as condições de
saúde pública, use as latrinas,
lave as mãos depois de usar
as latrinas, use mosquiteiros e
remova o lixo e a água parada.
Quase metade dos domicílios de
Cacuaco tiveram uma ocorrência
de malária, mas apenas cerca de
39% dos domicílios fazem uso de
mosquiteiros.
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Como participar: O forum e
a voz de cacuaco
JUNTE-SE A UMA
ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA

Fale com o seu delegado
do governo local

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.

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

O Forum de Cacuaco
O Forum de Cacuaco 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.

cacuaco.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 Cacuaco. O site, www. cacuaco.
forum.angonet.org, publica regularmente
informações sobre serviços básicos
e artigos para manter os cidadãos
atualizados sobre sua comunidade.

Forum de Cacuaco 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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