População

Cacuaco está em franco crescimento
pois muitas pessoas estão a
mudarse para Luanda para procurar
habitação. A chegada de tantas
pessoas influencia o tipo de habitação
disponível, como as ruas são, e se as
pessoas enfrentam riscos físicos.
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Cazenga

Cacuaco é uma das áreas de mais
rápida urbanização em Luanda. Quase
um milhão de pessoas mudaram para
aqui desde 2000. Cacauco tem um
“aumento de jovens” uma vez que mais
de dois terços dos moradores tem
menos de 24 anos.
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Habitação
Saude

O desenvolvimento de
oportunidades de habitação
equipada com serviços e
infraestrutura é um processo
necessário porque responde à
crescente procura da população
de Cacuaco.

“Quando a comunidade luta
contra o problema do lixo,
reduz o número de pessoas em
hospitais e ajuda as famílias a
poupar dinheiro“.

A APRODEC espalha a palavra e
aumenta a consciência entre a
população sobre a importância
do uso de mosquiteiros.
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Piramide etaria de Cacuaco

Idade

Residuos Solidos
A Associação Comunitaria
Esperança Viva Nascente
coordenada entre a empresa de
recolha de lixo, donos de lojas,
polícia, governo e moradores, para
treiná-los sobre higiene pública.

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

“Antes as crianças
não podiam estar
perto da retrete, mas
agora podem usá la
normalmente”.

“A água dá vida, água
é tudo “.

Latrinas

“É importante a
ampliação das escolas e
centros técnicos para
que a juventude possa
encontrar empregos”.

O Programa de Serviços para uma
Comunidade Sustentável fornece
suporte técnico e financeiro sobre
como construir manter uma latrina
na própria casa.

water
A Associação Tujijila é um comite da
comunidade para a água dedicado a
aumentar a consciencialização sobre
as questões da água.

Resultados da
Pesquisa

Educação
As escolas comunitárias complementam o
sistema de ensino estatal pois fornecem
oportunidades de aprendizagem flexíveis
para os alunos que não se conseguem
matricular numa escola perto de sua casa.

Em 2012, o Fórum questionou mais de 1.000 famílias sobre
serviços básicos em Cacuaco. Os resultados da pesquisa são
apresentados no Atlas de Cacuaco juntamente com outros
dados compilados pelo Workshop de Desenvolvimento.
Os Atlas pode ser transferidos em http://cacuaco.forum.
angonet.org.

Agua

Latrinas

Lacunas nos serviços
públicos resultam em
aumento dos preços de
água para os moradores.
Apenas 20% dos residentes
têm serviço público de água
em Cacuaco.
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Publico de
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Residuos

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 Cazengaa, do que na totalidade de Luanda.
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Habitação
A densidade média de Cacuaco não reflete
as densidades reais nas áreas mais populosas
em que a densidade pode ser de mais de 300
pessoas por hectare.
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Educação
A educação dá aos jovens as habilidades e
disciplina para encontrar trabalho e ganhar
um salario.
Razões para a juventude não
frequentar a escola
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Saude
Há apenas nove unidades de saúde pública em
Cazenga para servir mais de 1 milhão de habitantes.
Daqui resultam elevados índices de doenças,
especialmente entre as crianças.
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JUVENTUDE NA ESCOLA – 33%
Muito
dispendioso –
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Outra –
38 %

vs.

Sem
trabalho–
13 %

Cacuaco - 17 pessoas por familia

Luanda - 25 pessoas por familia
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JUVENTUDE QUE NÃO
FREQUENTA A ESCOLA – 67%
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