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CRiAdo PELo FoRum dE CACuACo 
Com A CoLAboRAção dE:

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.

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.

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.

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.

A educação dá aos jovens as habilidades e 
disciplina para encontrar trabalho e ganhar 
um salario.
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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.

Atlas de 
Cacuaco

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.

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.

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 Luanda Population

Piramide etaria de Cacuaco

Tempo dispendido pelas familias para armazenar agua

          water

A AssOCiAçãO TujijiLA é uM COMiTE DA 
COMuniDADE pArA A águA DEDiCADO A 
AuMEnTAr A COnsCiEnCiALizAçãO sObrE 
As QuEsTõEs DA águA.

“A águA dá vidA, águA 
é tudo “.

          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.

“é importAnte A 
AmpliAção dAs escolAs e 
centros técnicos pArA 
que A juventude possA 
encontrAr empregos”.

          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.

“quAndo A comunidAde lutA 
contrA o problemA do lixo, 

reduz o número de pessoAs em 
hospitAis e AjudA As fAmíliAs A 

poupAr dinheiro“.

          latrinas

O prOgrAMA DE sErviçOs pArA uMA 
COMuniDADE susTEnTávEL FOrnECE 
supOrTE TéCniCO E FinAnCEirO sObrE 
COMO COnsTruir MAnTEr uMA LATrinA 
nA própriA CAsA.

“Antes As criAnçAs 
não podiAm estAr 

perto dA retrete, mAs 
AgorA podem usá lA 

normAlmente”.

          Habitação

O DEsEnvOLviMEnTO DE 
OpOrTuniDADEs DE HAbiTAçãO 
EQuipADA COM sErviçOs E 
inFrAEsTruTurA é uM prOCEssO 
nECEssáriO pOrQuE rEspOnDE à 
CrEsCEnTE prOCurA DA pOpuLAçãO  
DE CACuACO.

“umA pessoA Aqui tem outrA 
culturA, estA é umA cidAde; 

estA é umA novA formA de 
vidA pArA mim“.

          saude

A AprODEC EspALHA A pALAvrA E 
AuMEnTA A COnsCiênCiA EnTrE A 
pOpuLAçãO sObrE A iMpOrTânCiA 
DO usO DE MOsQuiTEirOs.
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JuVentude nA eSColA  – 33%
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