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Gerir em tempo de escassez, sobretudo
recursos financeiros, é uma tarefa árdua
que implica maior acutilância e destreza
na programação das acções perspectivadas
para o bem-estar social. 

A Huíla, com potencialidades incomen-
suráveis nos domínios agro-pecuário,
mineiro, turístico e outros, é uma das pro-
víncias do país que aposta no incentivo
das iniciativas locais.

Tratam-se de iniciativas que ultrapassam
o território huilano e se alongam além fron-
teiras, convidando investidores nacionais
e de outros pontos do mundo para tornarem
esta parcela do território nacional mais
promissora, atractiva e competitiva na
materialização de grandes investimentos.

O foco continua a ser o crescimento e
o desenvolvimento dos sectores-chave,
principalmente a agro-pecuária, a indústria
transformadora e, por conseguinte, criar
mecanismos para que se processe melhor
o escoamento dos produtos do campo para
a cidade e vice-versa.

O rumo certo tende para a diversificação
da economia que encontra suporte na
criação de condições infra-estruturais
essenciais, com destaque para as obras de
requalificação da Barragem Hidroeléctrica
da Matala, que dispõe agora de mais capa-
cidade de acumulação de água, não só para
gerar energia eléctrica, como também abas-
tecer os 42 quilómetros de extensão do
Perímetro Irrigado da região.

Estão igualmente renovadas a Barragem
das Ngangelas, com dezenas de parcelas

de terras aráveis disponíveis para projectos
agrícolas, milhares de hectares de terras
para a agricultura em zonas de sequeiro e
a criação de gado bovino, caprino e suíno
e de aves.

Os empresários agro-pecuários e cria-
dores de gado tradicional há muito que se
batem para o melhoramento das espécies
através do cruzamento com animais de
raça e de alta selecção, criados localmente
e adquiridos na Namíbia, África do Sul,
Brasil e Holanda.

Os dados disponíveis apontam para mais
de um milhão e 500 mil cabeças de gado
bovino existentes na Província da Huíla.
Esta performance, que já oferece algum
conforto aos ganadeiros, motiva agora a
aposta no fomento e repovoamento de ani-
mais com qualidade para abate, de acordo
com as necessidades do mercado nacional.

A troca de experiências entre os criadores
locais e de outras províncias e países está
consolidada com a realização anual da
grande Feira Agro-pecuária, que traz à
tona gado de qualidade e de várias raças.
Os produtores encontram, assim, apoio
suficiente das autoridades locais, que ofe-
recem disponibilidades de espaço para a
implantação de fazendas produtivas.

A gestão realizada nesta parcela do ter-
ritório nacional, apesar do contexto fina-
ceiro difícil mas superável, motivou o
Governador da Huíla, João Marcelino Tyi-
pinge, a descrever que esta Província não
ficou de braços cruzados. Muita coisa tem
sido feita e continuará a ser feita.

O turismo e a agricultura são das principais fontes de receita da Província da Huíla  

3  Novos hospitais nas sedes municipais
Médicos de várias áreas de saúde garantem o funcionamento

4 Madre Trindande e o ensino
Congregação religiosa investe em infra-estruturas escolares

5 Milhares de vagas na educação
Governador Provincial fez a entrega de novas salas de aula

7 Mais energia para as zonas rurais 
Empresa de distribuição reclama elevada dívida de clientes

8 Uso de calcário na produção agrícola 
Indústria extrai rochas para correcção de solos na Huíla 

10 Exploração mineira 
Uma região com grande potencial

12 Indústria transformadora
Província quer ser o segundo maior parque industrial do país

14 Perímetro Irrigado da Matala
Investir em tecnologia rentabiliza  terras aráveis 

15 Aproveitamento hidroeléctrico 
Reabilitada a Barragem da Matala  

16 Entrevista 
A crise não afectou a concretização dos projectos  

18 Auto-construção dirigida 
Programa permitiu distribuir mais de 36 mil lotes 

21 Ruas do Lubango com nova imagem
Consignadas obras de infra-estruturas integradas 

23 Fácil acesso ao precioso líquido  
Mais de 20 mil moradias de zonas suburbanas recebem água 

24 Monumentos e sítios 
A imponência imperdível do património cultural 

26 Turismo tem grande potencial 
Mais de 20 centros turísticos registados pels autoridades  

28 Prática desportiva
Até 2020 o número de atletas vai aumentar para 17 mil  

30 Clube Desportivo da Huíla 
Emblema militar mantém representatividade no Girabola   

Aposta na iniciativa 
que gera crescimento
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Estanislau Costa 

A assistência médica e outros
cuidados especializados estão
a ser feitos em condições dignas
e humanizadas, fruto dos vários
investimentos públicos efec-
tuados no sector da Saúde, na
província da Huíla, onde os mais
recentes resultaram na cons-
trução de 27 Centros de Refe-
rência Municipais e 37 postos
médicos.

A maioria dos centros de
saúde apetrechados com equi-
pamentos sanitários modernos,
foram erguidos muito próximos
das comunidades localizadas
nas zonas rurais, em resposta
às solicitações dos membros da
sociedade civil e autoridades

tradicionais, quanto à implan-
tação de bens públicos nas áreas
suburbanas.

Ao todo, asseguram os cui-
dados médicos, ao nível da pro-
víncia, dez hospitais de referência,
sendo seis no Lubango, dois no
município da Matala, um em
Caluquembe e outro no Cuvango,
onde estão criadas as condições
para a realização de cirurgias de
diversos tipos.

O relatório do Governo pro-
vincial da Huíla descreve ainda
que reforçam o sector 188 postos
médicos, 74 centros de saúde
e outras unidades de iniciativa
privada, que atendem geral-
mente casos de malária, febre
tifóide, sarampo, tuberculose,
intoxicação alimentar e alcoó-
lica, doenças sexualmente trans-

missíveis, contágio de raiva,
tétano e outros.

Asseguram os serviços de
saúde a nível desta Província
acima de 3.900 funcionários,

entre os quais são médicos de
diversas especialidades, a maio-
ria expatriados de nacionalidade
cubana, russa e coreana. Refor-
çam também o quadro de pes-
soal, estudantes finalistas da
Faculdade de Medicina da Uni-
versidade Mandume Ya Nde-
mufayo.

Os finalistas, em regime de
estágio, consolidam a teoria à
prática nas unidades hospita-
lares, facto que tem um impacto
visível na eficiência do aten-
dimento, descentralização dos
serviços e cobertura de áreas
com escassez de técnicos espe-
cializados.

De realçar a Feira da Boa Von-
tade, promovida pela Faculdade
de Medicina e direcção da Saúde,
que regista afluência acentuada.

Os estudantes do 4.º e 6.º anos,
fazem consultas gratuitas aos
populares. São realizados vários
exames entre os quais medição
da pressão arterial, cálculo do
índice de massa corporal e gli-
cémia. Constam também con-
sultas de diabetes, dermatologia,
pediatria, medicina interna,
urologia, gineco-obstetrícia,
teste rápido de malária e apelos
aos cidadãos para serem doa-
dores de sangue.

A recente feira contemplou
mais de 1690 cidadãos. A ade-
rência aumenta a cada edição,
pela razão dos serviços serem
grátis, haver aconselhamento
sobre prevenção de doenças, com
destaque para o controle dos níveis
do açúcar, colesterol e necessidade
de exercícios físicos.

Um serviço
humanizado
é  essencial
para a
recuperação
do  doente

Huíla conta
com dez

hospitais de
referência,
sendo que
seis estão

localizados
no Lubango 

Rede sanitária

Mais de três mil  técnicos, entre médicos de diversas especialidades e várias nacionalidades, asseguram a assistência
médica e medicamentosa na Província da Huíla. Reforçam também o quadro de pessoal estudantes finalistas da
Faculdade de Medicina da Universidade Mandume Ya Ndemufayo

Novos hospitais reforçam o sector da Saúde

Os centros de saúde
apetrechados

com equipamentos
modernos foram
erguidos muito

próximo das
comunidades

localizadas em
zonas rurais em

resposta à
solicitação  das

autoridades
tradicionais

As duas unidades sanitárias cons-
truídas na centralidade da Eywa, a 9
quilómetros do Lubango, estão a aliviar
os pacientes com problemas ortopé-
dicos e psiquiátricos. Os feitos do Hos-
pital Psiquiátrico e Centro Ortopédico
do Lubango, foram já reconhecidos
pelos populares beneficiários.

António Camolossi, 55 anos, defi-
ciente do membro inferior direito,
cancelou as viagens a Windhoek
para adquirir uma prótese tibial, por
ser produzida no actual Centro Orto-
pédico. “Já me sinto bem com a pró-
tese que me deram e estou em fase
de adaptação.” Camolossi descreveu
os treinos realizados na área equipada
com meios apropriados, como sendo
essencial, devido ao apoio dos espe-
cialistas da área, assim como o
ambiente saudável, que envolve
pacientes de Benguela, Namibe e
Cuando Cubango.  

“O tratamento é grátis e isto repre-
senta um grande alívio.” 

As novas infra-estruturas do Centro
Ortopédico, projectadas para internar
20 pacientes, possuem vários con-
sultórios para intervenções nas áreas
psicomotoras, terapia da fala, psi-
cologia, avaliação médica, refeitório,
farmácia, balneários para ambos os
sexos e área de treinos e adaptação.

Mais de 80 técnicos especializados,
entre nacionais e expatriados, asse-
guram o tratamento fitoterapêutico
e produção de vários tipos de pró-
teses. O director de Saúde na Huíla,
Altino Matias afirmou durante a
entrega do imóvel ao público, que
“estão agora salvaguardas as con-
dições para cuidados e produção
de próteses do tipo tibial, femural,
bota ortopédica, tala da mão, pal-
milhas e coletes.

Já o Hospital Psiquiátrico que
funcionava num local sem condi-
ções adequadas e falta de equipa-
mento, possui 32 camas, áreas de
consultas externas, administrativas,
morgue, refeitório, salas de espera,
lazer e recreação. 

Centro ortopédico
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Estanislau Costa 

O novo complexo escolar, com
uma estrutura arquitectónica
cativante, inaugurado recen-
temente na cidade do Lubango,
conferiu um novo cenário  ao
complexo turístico da Nossa
Senhora do Monte. Pertencente
à Igreja Católica, desperta a
atenção do transeunte, o toque
melancólico do sino da capela
logo ao alvorecer e às tardes. 

Os mentores do projecto bap-
tizaram-no de Centro Infantil

e Escola “Madre Trindade”. O
arquitecto António Ferreira efec-
tuou o desenho da obra e a Meta-
losul-Omatapalo tornou real
tudo que estava projectado.

A Congregação das Religiosas
Escravas da Santíssima Euca-
ristia, proprietária do empreen-
dimento, empregou dez milhões
de dólares na construção da
infra-estrutura, apetrechamento
com mobiliário , calcetamento
dos passeios, entre outros.

O arquitecto António Fer-
reira explicou que o complexo
possui um jardim infantil com

nove salas de aula, área do Pri-
meiro Ciclo com doze salas de
aula e outras doze salas no
espaço preparado par albergar

o II Ciclo do Ensino Secundário
e outras áreas.

Compõem os compartimen-
tos auxiliares duas bibliotecas,
um laboratório, refeitório, jardim,
campo desportivo para crianças
dos dois aos 10 anos de idade.
Já a área das irmãs possui dois
pisos com residência e espaço
para a formação de raparigas
interessadas na devoção.

António Ferreira fez ainda
saber que os pilares frontais do
imóvel foram desenhados com
o propósito de dar a entender a
qualquer um que se está perante

uma instituição vocacionada
para o ensino e a aprendizagem.
“Na arquitectura, faço projecções
em que haja um casamento entre
o moderno e o tradicional”,
disse o arquitecto.

Segundo  e le ,  o  t ipo  de
cobertura utilizada no reves-
timento das paredes e outros
sítios do imóvel dispensa a
utilização de ar condicionado.
As salas de aula e áreas admi-
nistrativas são de estrutura
metálica. “Na construção, uti-
lizamos tecnologia favorável
à futura manutenção.”

Os
professores

têm-se
dedicado

com afinco
ao processo

de Ensino 

A construção
de escolas
nas zonas
rurais
garante 
o futuro das
crianças das
comunidades

A satisfação
de estudar

mais
próximo de

casa é
vísivel no
rosto dos

estudantes 

Educação

A Congregação das Religiosas Escravas da Santíssima Eucaristia investiu dez milhões de dólares na
construção das infra-estruturas e apetrechamento com mobiliário diverso e calcetamento dos passeios 

Escola Madre Trindade inova ensino

O complexo possui
um jardim infantil

com nove salas
aulas, área do

primeiro ciclo, com
doze salas e outras
em igual número

para albergar o
segundo Ciclo

ARIMATEIA BAPTISTA | EDIÇÕES NOVEMBRO | HUÍLA

ARIMATEIA BAPTISTA | EDIÇÕES NOVEMBRO | HUÍLA ARIMATEIA BAPTISTA | EDIÇÕES NOVEMBRO | HUÍLA

4 HUÍLA Sexta-feira
7 de Julho de 2017



Estanislau Costa 

O sector da Educação na Pro-
víncia da Huíla está entre os mais
privilegiados, pela razão de apro-
ximar, personalizar e melhorar
a prestação de serviços no ensino
e aprendizagem aos huilanos.
O sector da Educação foi

reforçado com mais de 672
novas salas de aula erguidas
em vários pontos das terras
huilanas, usadas por 40.320
alunos do Ensino Primário e
Secundário do I e II Ciclo. 
Com isso, frequentam aulas

com conforto os alunos do

Lubango, Chibia, Cacula, Calu-
quembe, Matala e Cuvango.
A maioria dos novos esta-

belecimentos entregues ao
público pelo Governador da
Huíla, João Marcelino Tyipinge,
com a merecida satisfação dos
encarregados de educação, alu-
nos e autoridades tradicionais,
permitiu o acesso de novos alu-
nos à formação. 
Os dados estatísticos actuais

provam que estão inseridos no
presente ano lectivo acima de
870 mil alunos. 
Auxiliam a inserção de novas

crianças na educação e instrução
5.962 salas provisórias espalhadas

por vários pontos da Província.
A Huíla registou um cresci-

mento considerável no sistema
de ensino e aprendizagem com
a construção de novas escolas
e a reabilitação das antigas
desde a conquista da paz até
ao momento, tendo criado con-
dições para o aumento de vagas,
gosto pela escola e o combate
ao fenómeno  do absentismo. 

Actualmente, as 195 escolas
enquadram 229.880 alunos. 
O processo de ensino e

aprendizagem é assegurado por
7.176 professores, uma cifra
considerada insuficiente para
corà procuracom a demanda. 
O facto de a maioria dos

docentes estar já na classe dos
licenciados contribui para uma
formação de qualidade.

Escolas intactas
Herança da independência, os
complexos escolares 27 de

Março (ex-escola Artur de
Paiva), 1.º de Dezembro (ex-
Escola Popular), Machiqueira,
n.º  58,  98 e 60, Mandume
(outrora Liceu Diogo Cão), per-
manecem  intactos e desem-
penhando o seu papel.
A Escola 27 de Março, tida

como a primeira do ensino de
base do III Nível na época, do
Município do Lubango, absorvia
a maioria dos alunos que con-
cluíam o II Nível. 
Com a entrada em vigor da

Reforma Educativa, o estabe-
lecimento foi transformado em
Escola do I Ciclo do Ensino
Secundário com cursos até à
9.ª Classe.
O imóvel, com uma capa-

cidade de 1.500 alunos, tem 24
salas de aula, três laboratórios
para a prática de Física, Biologia
e Química, uma biblioteca, área
administrativa, sala de infor-
mática, de professores, de reu-
niões, duas cantinas, dois
campos polidesportivos, um
centro de assistência médica
e outros compartimentos.
As antigas escolas, já referidas,

juntam-se aos estabelecimentos
erguidos de raiz no casco urbano
e na periferia da cidade do
Lubango, com realce para o
Magistério Primário e a Escola
Secundária do Nambambi, na
Arimba, da Nossa Senhora do
Monte, no Mutundo, da Chavola,
complexo escolar da Aldeia SOS,
e Instituto Politécnico da Hum-
pata, na Jamba Mineira.

Com a construção
de novas salas 

de aulas,
frequentam aulas

com algum
conforto, 

os alunos dos
municípios 

do Lubango, 
Chibia, Cacula,
Caluquembe,

Matala e Cuvango 

A implantação de estabelecimentos
com infra-estruturas imponentes
fora dos centros urbanos permitiu
às crianças e jovens evitarem longos
percursos até ao centro da cidade
para  frequentarem as aulas.

O jovem João Nambalo enalteceu
a iniciativa do Executivo por construir
a maioria das escolas próximo das
comunidades e “dar a oportunidade
das pessoas que vivem na periferia
poderem estudar sem despesas de
transporte ou outros encargos”.

“É assim que deve ser, a escola
deve estar localizda cada vez mais
próximo do aluno, por isso tem
influência no processo de ensino e
aprendizagem”, considerou o jovem.

Nambalo, que frequenta a 11.ª
Classe, está ansioso por terminar o
último ano para ser professor do
ensino pré-escolar. “Estou a aprender
as técnicas básicas de como lidar
com as crianças do Ensino Primário,
algo importante para a minha vida,
que é ser um bom professor.”

Já o prelado Francisco António,
que testemunhou a abertura do
Complexo Escolar do Nambambi,
valorizou os imóveis que além de
formarem, despertam o interesse
daqueles jovens despreocupados
com a sua progressão académica.

“Com a construção deste com-
plexo esolar, os jovens já deixam de
ter motivos para não estarem a estu-
dar”, defendeu o padre. 

O padre sublinhou que os bairros
começam a ter nova imagem com
as imponentes obras escolares. “As
escolas com esta dimensão estão a
contribuir para o desenvolvimento
das zonas suburbanas e até eliminar
os índices de delinquência no seio
dos mais jovens.”

Satisfação
dos jovens

Cresce o
número de
crianças no
sistema
normal de
educação

672
Novas salas de aula 

40.320
Alunos no I e II Ciclo 

870
Mil alunos inscritos
em 2017

195 
Estabelecimentos 
de Ensino 

1.176 Professores
em todo o sistema

A realidade
em números
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Impulso ao sector 
da Educação cria 
milhares de vagas 
O Governador Provincial fez a entrega de novas
salas de aula em vários Municípios da Huíla 
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Estanislau Costa  

O aumentogradual da capacidade
de produção de energia eléctrica
permitiu, nos últimos cinco anos,
a expansão do sistema da rede  de
distribuição para mais de 9.095
novos consumidores residentes
nos 14 municípios da Província
da Huíla.

O conjunto das acções do Exe-
cutivo reforçaram a produção de
energia para 130.5 megawatts,
fruto da montagem de potentes
e médias centrais térmicas. Os
níveis de produtividade estão
fixados em 27 megawatts na Cen-
tral Hidroeléctrica da Matala, 80
nas Centrais Térmicas da Arimba
e na Subestação Eléctrica do
Lubango e 15 outros geradores.

Já o fornecimento de energia
eléctrica nos municípios situados
fora do ramal dos postes de alta
tensão da Barragem Hidroeléctrica
da Matala, que parte da localidade

com o mesmo nome passando
pela sede da Província, Lubango,
até ao Namibe, é assegurada por
geradores de diversas potências.

Os dados a que o Jornal de
Angola teve acesso indicam que
a cifra de consumidores ascende
os 70 mil, representando um cres-
cimento quantificado de 46 mil
comparativamente ao período
colonial. “A meta é dar cobertura
a mais moradias de modo a redu-
zir consideravelmente o déficit
do fornecimento de energia”.

Lubango, com uma população
estimada em 776.249, está com
a maioria do sistema de distri-
buição eléctrica renovada com
à execução de vários projectos. 

Orçadas em 39 milhões de
dólares, um financiamento do
Governo chinês, as obras que
requalificaram toda a rede de
distribuição do casco urbano
cobriram também a zona peri-
férica com a colocação de um
número considerável de postes

de iluminação pública que con-
feriram nova imagem a alguns
bairros.

Neste momento, estão supe-
rados os embaraços que se regis-
tavam no abastecimento ao
domicílio, às empresas públicas
e privadas e ao sistema de ilu-
minação da cidade.

Instalação de contadores
Os consumidores ensaiam há
três anos um novo modelo de
gestão de consumo de energia
eléctrica, com a instalação de
mais de 20 mil contadores pré-
pagos, fundamentalmente nas
moradias das zonas periféricas
da cidade do Lubango, numa pri-
meira fase.

Os bairros da Machiqueira,
Tchioco, Comercial, Mitcha, Nam-
bambi e outros usufruem já do
novo sistema, com a maioria dos
clientes satisfeitos com as faci-
lidades de funcionamento do
actual sistema.

O sistema pré-pago tem muitas
vantagens para os clientes por
evitar deslocações mensais aos
bancos ou à direcção da Empresa
Nacional de Distribuição de Elec-
tricidade (ENDE) para o paga-
mento do consumo, e às vezes
até pelo que não consumiu,
devido à ausência de energia.

Elias  de Sousa,  um chefe
comunitário tradicional, consi-
derou que o sistema pré-pago
contribui para a racionalização
da utilização de energia eléctrica
nas residências. “Hoje, muitas
famílias já ensinam os filhos a
poupar energia obrigando-os a
desligar as lâmpadas, electro-
domésticos, entre outros apare-
lhos eléctricos.”
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A zona
periférica
beneficiou

da colocação
de um

número
considerável
de postes de
iluminação

pública 

A Província
da Huíla 
tem uma
produção 
de 130,5 Mw
com a
montagem
de potentes
centrais
térmicas

Aumentou a
capacidade
de produção
e a rede de
distribuição 

Capacidade de produção

Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade
reclama uma dívida de 4,5 mil milhões de kwanzas
dos consumidores 
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Energia eléctrica
atinge zonas rurais

Ao todo, 4,5 mil milhões de
kwanzas é a dívida acumulada
dos consumidores baseados
nas províncias da Huíla,
Namibe, Cunene e Cuando
Cubango. 
A Empresa Nacional de Dis-
tribuição de Electricidade
(ENDE) na Região Sul, conce-
beu planos para os devedores
regularizarem a situação a
curto médio e longo prazo.
O Director da ENDE da

Região Sul, João Furtado, des-
creveu que os passos definidos
para a sensibilização dos clien-
tes devedores consistem em
estimular a sua reaproximação
à empresa e numa fase pos-
terior promover a amortização
parcelar dos montantes.
“Estamos a desenvolver

um trabalho intenso de sen-
sibilização para mobilizar e
converter os consumidores
em bons clientes, promovendo
a reconciliação com os ante-
riores e incentivar a celebração

de contratos com a área
comercial da empresa”, disse,
acrescentarndoque urge des-
pertar o hábito de pagar os
consumos.
Para aproximar cada vez

mais a empresa dos clientes,
na fase inicial na cidade do
Lubango, a empresa fixou nos
Bairros do Tchioco, Mitchia e
na Comuna da Arimba, agên-
cias personalizadas de paga-
mento. Posteriormente, as
casas de pagamento chegam
aos Municípios da Humpata,
Chibia, Quipungo e Matala.
“Com a realização da Feira

da Huíla, realizámos a sensi-
bilização aos clientes, dizendo
que independentemente de
fazerem os pagamentos, tam-
bém são apresentados ser-
v i ç o s  d o s  c o n t a d o r e s
pré-pagos e nesta conformi-
dade, os clientes têm a opor-
t u n i d a d e  d e  f a z e r em
reclamações e também a aber-
tura de novos contratos”.

Dívida acumulada
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Para além da abundância em terras
férteis para a prática agrícola com
que a natureza bafejou à Província
da Huíla, quis ainda o destino
natural incorporar nela o calcário
dolomítico, uma matéria química
pura extraída de rochas, que apre-
senta um grande poder de neu-
tralização, por isso é utilizada
para corrigir a acidez do solo,
aumentar a disponibilidade de
elementos nutrientes para as
plantas e permitir a maximização
dos efeitos fertilizantes, assim
como da cal hidráulica, útil para
dar mais consistência às obras
na construção civil. Foi a pensar
nas valências deste produto e

para contribuir na vigente batalha
da diversificação da economia
em que o país inteiro está envol-
vido, visando complementar a
importação de adubos e de mate-
riais de construção, que surgiu
a empreendedora iniciativa
industrial, apelidada “Calcários
da Huila”, instalada numa mina
descoberta nas cadeias  monta-
nhosas que cercam a  Comuna
do Tchivinguiro, Município da
Humpata, pioneira neste ramo
de actividade em Angola.

A Fábrica “Calcários da Huila”
foi constituída em 2007, depois
seguiram-se os passos para a sua
instalação que culminou com o
seu arranque efectivo em 2011.
A fábrica foi inicialmente pro-
jectada para a produção de cal

hidráulica para a construção civil,
produto que teve muita procura
no período em que havia carência
de material de construção, sobre-
tudo do cimento, mas com a
entrada em massa do cimento da
China vendido a preços muito
baixos, desestabilizou a sua saída
no mercado.

Para debelar esta situação, a
fábrica teve que mudar de foco,
fruto de uma experiência bebida
do Brasil, onde descobriram que
a mesma rocha que fazia a cal
hidráulica também serve para
extrair o calcário dolomítico apli-
cado na agricultura para a cor-
recção de solos. A diferença reside
no facto de para se fazer a cal
hidráulica a rocha tem que ser
calcinada em forno de alta tem-

peratura e para produzir o calcário
dolomítico  de correcção de solos,
a rocha natural é britada primeiro
e depois moída, um processo que
no início passa pela análise de
laboratório, para se saber do res-
pectivo teor químico.   

Os resultados dos laboratórios,
conta ainda o gerente, confir-
maram que a mina do Tchivin-
guiro, “tinha um bom calcário
dolomítico para a correcção de
solos”. Por isso, “isto é o que
agora virou a cara da fábrica,
como uma indústria vocacionada
para a produção deste calcário
”, assegurou.

Experiencias palpáveis cons-
tataram ainda que, para aqueles
solos ácidos onde foi incorporado
o calcário, a produção ultrapassou

as cifras dos 100 por cento. O
sócio-gerente da “Calcários da
Huila” apresenta um exemplo
real que ocorreu quando do ensaio
da aplicação do calcário por parte
do Ministério da Agricultura, em
2015. Com as mil toneladas de
calcário compradas na fábrica
foram feitos ensaios no município
de Loduimbale, na Província do
Huambo, cujos resultados foram
“extremamente positivos”.

Os técnicos do Ministério con-
firmaram que naquele ano fize-
ram uma comparação com os
rendimentos dos anos anteriores
e onde antes tiravam 500 a 800
quilos de milho, por exemplo,
em um hectare de terra, com a
aplicação só do calcário eles
colheram acima de três mil quilos.  

Métodos de utilização
O calcário dolomítico é um agro-
mineral importante para a cor-
recção da acidez dos solos, a sua
regeneração proporciona o
aumento da produção e da pro-
dutividade, bem como melhora
a qualidade dos produtos.

Para as culturas em geral, é feita
a correcção utilizando duas tone-
ladas de calcário por hectare,
devendo ser aplicado entre 30 a
90 dias. Antes das sementeiras
deve-se, primeiro, passar a charrua
e em seguida aplicar o calcário e
a gradagem, e só no espaço de 30
a 90 dias efectuar a sementeira.

Em geral, a maioria dos ter-
renos em Angola são ácidos e
sem a aplicação do calcário apre-
sentam índices de produção muito
baixos. Mesmo com a aplicação
de adubo, amónio, entre outros,
sem a correcção do solo, os ren-
dimentos são muito baixos. Entre-
tanto, convém realçar que o
calcário não substitui o adubo,
nem o inverso, porém deve-se
aplicar primeiro o calcário para
corrigir o solo e só depois aplicar
os fertilizantes, tais como o adubo.
O calcário e os fertilizantes com-
plementam-se. 

O calcário dolomítico alimenta
várias culturas, desde os cereais
às hortícolas e frutícolas, dos
quais nos alimentamos. A sua
aplicação nos solos corrige a aci-
dez, elevando o seu PH, melhora
o teor de cálcio e magnésio que
são nutrientes para as culturas e
garante uma produção e renta-
bilidade melhor.

Capacidade instalada 
Tecnicamente, a Fábrica “Cal-
cários da Huila” está equipada
com materiais de extracção da
rocha e o básico funciona com
as análises de laboratório para
se certificar se determinado pro-
duto serve, depois parte para a
extracção, a exploração, a bri-
tagem e depois moída até atingir
um pó fino abaixo dos 0,5 milí-
metros para poder ser absorvida
pelas plantas. 
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Comuna do Tchivinguiro

Em Angola é a primeira indústria de extracção de rochas úteis para a correcção de solos
agrícolas bem como para a ração animal e a construção civil 
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Calcários revolucionam a agricultura

Com mil toneladas
de calcário

dolomítico foram
feitos ensaios na

província do
Huambo, onde

antes tiravam entre
500 a 800 quilos de
milho, conseguiram

colher  acima de
três mil quilos

Trabalhos de exploração na mina de rocha de calcário na Comuna do Tchivinguiro onde já é usado para corrigir os solos na produção agrícola
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A fábrica ocupa um espaço de
100 hectares comprados e uma
área da mina concedida pelo
Estado, onde se faz a exploração,
com cerca de 300 hectares. O
processo de produção do calcário
na fábrica é feito com máquinas
escavadoras para a limpeza das
minas, depois são utilizadas per-
furadores através do martelo
hidráulico para a quebra da rocha,
que mais tarde passa pelos bri-
tadores e daí para os moinhos.
A sequência é essa no fabrico do
calcário dolomítico. Para a cal
hidráulica e a virgem existe outro
processo, que consiste na extrac-
ção da rocha que depois é que-
brada no tamanho ideal, passa
pelo forno e em seguida vai para
os moinhos. 

Para o seu arranque, a fábrica
beneficiou de um financiamento
de cerca de 1,9 milhões de dólares
concedido pelo BAI, mas tem
outros investimentos paralelos,
que neste momento perfazem
um total de três milhões de dólares
já investidos.

A fábrica tem uma capacidade
instalada de produção de cerca
de 20 mil toneladas por ano.
Desde o início da produção, em
2011, as quantidades colocadas
no mercado devem estar a rondar
as mesmas 20 mil toneladas, que
é a capacidade de produção anual.
“Isto evidencia, logo de imediato,
a fraca procura do produto que
houve nos anos anteriores, o que
não nos permitia também tra-
balhar saudavelmente”.

O responsável da “Calcários
da Huila” queixa-se que, em ter-
mos de negócios, desde 2011 a
fábrica nunca teve uma carteira
de clientes ideal que permitisse
o bom desempenho da sua acti-
vidade. “Só a partir de finais do
ano de 2016 é que começámos a
notar sinais positivos para esse
calcário começar a ter alguma
saída. Neste ano de 2017 pre-
vêem-se já movimentos de ven-
das massivos fruto dos apelos
que temos feito junto do Ministério
da Agricultura”, informou.

Produtos da “Calcários”
Neste momento a “Calcários da
Huila” está a fornecer a título  de
experiência o carbonato de cálcio
em quantidades consideráveis a
um grande projecto de produção
de aves em Angola, a Fazenda
“Pérola do Quicuxi”. Este produto,
que é fundamental para o fomento
da produção de ovos, é extraído
também da rocha do calcário cal-
citico. 

Outra empresa nacional que
deixou também de importar e
optou pela aquisição de produtos
da “Calcários” é a construtora
Omatapalo que agora está a come-
çar a comprar alguma produção
significativa de cal hidráulica.
“A Omatapalo, no ramo da cons-
trução, é a única que está a con-
sumir em grandes quantidades
a nossa cal, com probabilidades
de aumentar nos próximos dias”,
assegurou João Teixeira.

Neste momento, por insufi-
ciência de meios técnicos na
extracção da rocha a fábrica tra-
balha apenas com uma máquina
e um martelo hidráulico. “Devido
a esta insuficiência de meios téc-
nicos, às vezes recebemos várias
encomendas, mas não conse-
guimos satisfazer. Chegámos a
uma altura que por falta de equi-
pamentos tivemos que parar”,
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Sócio-Gerente da Fábrica Calcários da Huíla João Teixeira
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O moinho produz um pó fino facilmente absorvido pelas plantas
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Britagem de calcário dolomítico depois de ter sido extraído da mina

Produto de
qualidade 
e em
quantidade
já ensacado
e pronto
para ser
vendido aos
agricultores  

O Sócio-Gerente da “Calcários
da Huila”, João Teixeira, destacou
o apoio institucional “inequívoco”
que têm recebido da Direcção
Provincial da Indústria e Geologia
e Minas que, segundo disse,
“nunca deixou de nos encorajar
a resistir a essas intempéries da
crise”. 
Outro apoio institucional que

esperam venha a ser efectivo é
da parte do Ministério da Agri-
cultura, caso passe este ano a
comprar o calcário dolomítico
para os programas de correcção
de solos que foram anunciados.
“Esperamos que isto venha a
ocorrer, o que seria até funda-
mental para escoar a produção
que nós temos e podermos assim
ter uma viabilidade financeira
para trabalhar à vontade esten-
dendo a rede de clientes que só
é possível ser feito por via do
Estado com uma educação peda-
gógica, oferecendo primeiro o
produto para depois virem com-
prar”.  
Quando isso for concretizado

o beneficio nesta vertente não
será apenas  da empresa, mas
também de âmbito  social “muito
grande”, porque o camponês vai
começar a ter colheitas superiores
àquilo que ele tinha com o mesmo
esforço. 
João Teixeira revelou ainda

outras valências que podem ser
tiradas do carbonato de cálcio e
da rocha dolomítica: dá para
fazer cargas minerais industrias
que vão desde o fabrico de PVC
entre 80 por cento e até na indús-
tria petrolífera é usado para a
cimentação dos poços petrolí-
feros. “Infelizmente, estes pro-

dutos todos estão até agora a ser
importados, mas nós temos cá
matéria-prima para isso, só faltam
máquinas para desenvolver.
Temos pólos indústrias em Viana
que andam a fazer tubos de PVC
e nós sabemos que o nosso país
ainda precisa de uma rede de
tubagem muito grande para os
programas de água para a popu-
lação e aí o nosso contributo tam-
bém seria fundamental”, disse.
Com 15 milhões de dólares,

disse,  podiam produzir para estes
sectores todos. “Provavelmente
o que se importa em termos de
matéria-prima deve ser de 100
milhões de dólares anualmente,
quando com menos podíamos
ampliar esta fabrica”, frisou João
Teixeira. 
O responsável da “Calcários

da Huila” aguarda também pelo
Programa Nacional de Correcção
dos Solos a ser financiado pelo
Governo em algumas províncias,
augurando que o calcário pro-
duzido no Tchivinguiro e seus
derivados, tais como o carbonato
de cálcio, importante para incor-
porar na ração das aves poedeiras,
venham a ser solicitados. 
“Isto vai concorrer para a supe-

ração das necessidades das nossas
fábricas, pois o número de indús-
trias que já existem no país, e em
função do nível que se atingiu
na produção de ovos e todas elas
a usarem carbonato de cálcio
fundamentalmente importado...
– é um desperdício, quando temos
tanta rocha aqui para produzir
isso. É imperioso evitarmos mais
gastos das divisas do país impor-
tando estes produtos que podem
ser produzidos localmente.”

Apoio institucional “inequívoco”
Relativamenteà saída e uso da cal
hidráulica no mercado, o gerente
queixa-se de “barreiras” que no seu
entender são engendradas por algu-
mas empresas de fiscalização das
obras públicas aliadas à falta de
conhecimento técnico.
“A cal hidráulica tinha sido aban-

donada há cerca de seis anos, pri-
meiro por causa da entrada massiva
do cimento, mas por outro lado por-
que passámos a ter uma geração
de empreiteiros novos sem expe-
riência técnica para o uso de materiais
de construção. Os antigos sabem
que, sobretudo, nos revestimentos
externos das obras tem que se incor-
porar a cal hidráulica para evitar
fissuras”, aflorou João Teixeira.
O sócio-gerente da “Calcários

da Huila” afirma ter ouvido relatos
de empresas de construção civil
que realizam obras do Estado e
dizem que os fiscais rejeitam o uso
da cal hidráulica. Indignado, diz
que ouvir  isto, “é uma vergonha”.
Os  fi sca i s  re j e i tam  o  u so  da
cal“quando as empresas estrangeiras
dão primazia ao seu uso para a obra
ficar mais consistente. Algumas que

não sabem que há este produto cá,
provavelmente estão a importar.
Estes fiscais deviam saber que
mesmo rejeitando e prejudicando
a produção nacional as grandes
empresas sempre usaram este pro-
duto, mas importado. Esse pro-
blema é que ofusca as empresas
nacionais, por culpa do argumento
de certas pessoas inexperientes
que andam por aí a rotular de que
tudo que vem  do estrangeiro é
que  é bom e o nacional não presta”,
desabafou Teixeira, desapontado. 
As empresas de referência nunca

deixaram de utilizar a cal hidráulica
e João Teixeira deu como exemplo
o caso de uma empresa nacional
de grande porte sedeada na Pro-
víncia da Huila, que é a Omatapalo.
“Esta empresa já consome o nosso
produto. Vieram cá, solicitaram
algumas amostras, fizeram expe-
riência e viram que está certo.
Agora estão a começar a comprar
alguma produção significativa da
cal hidráulica, se bem que acredito
que isto só acontece desde que
começou a haver dificuldades em
divisas”, disse.  

Falta de conhecimento técnico



Arão Martins 

A exploraçãode rochas ornamen-
tais na Província da Huíla continua
a ser incentivada pelo Executivo,
através do Ministério da Geologia,
por constituir um importante
contributo no programa de diver-
sificação da economia.

A Huíla é uma das províncias
de Angola cujo potencial é obser-
vável em quase toda extensão do
seu território, no que diz respeito
à indústria transformadora e de
materiais de construção, explo-
ração de rochas ornamentais,

anortozitos, calcários, caulinos,
inertes, água mineral e uma varie-
dade gama de ocorrências de
metais ferrosos, não ferrosos,
gemas (pedras preciosas e semi-
preciosas).

Paula Joaquim, Directora Pro-
vincial da Indústria e Geologia
e Minas da Huíla informou que
no período compreendido entre
2009 a 2016 foram licenciadas
152 Unidades de Produção,
nomeadamente: 42 moagens a
martelo, 47 panificadoras, 24
indústrias de produção de mate-
riais de construção, 16 serralharias
e caixilharia de alumínio, uni-

dades de fabrico de pipocas, gin-
guba torrada e batata palha, três
de produção de gelo, uma indús-
tria de óleo e essência e outras
de compotas, recauchutagem e
uma de chapas de zinco.

A responsável particularizou
que a exploração do potencial
existente, particularmente de
rochas ornamentais exploradas
na região, está a contribuir posi-
tivamente para a robustez da eco-
nomia nacional, ao garantir receitas
avultadas aos Cofres do Estado.

A Indústria Mineira na Huíla,
referiu, durante o ano transacto
registou um desenvolvimento
razoável, devido à crise económica
e financeira mundial derivada
da baixa do preço do petróleo, o
que causou escassez de divisas.
Como consequência disso, os
concessionários tiveram dificul-
dades para adquirirem equipa-
mentos e peças subressalentes
para as Minas. A realidade, acres-
centou, fez com que os níveis de
produção, embora um pouco
superiores em relação aos de
2015, fossem pouco expressivos.

Paula Joaquim salientou que
foi construído na zona do Con-
jenje, Comuna da Huíla, no
Lubango, o Laboratório Regional
de Análise Geológica, no âmbito
do Plano Nacional de Geologia
(PLANAGEO), que é um projecto
de carácter central que vai bene-
ficiar o sector, e não só. “Com a
conclusão do PLANAGEO, já vai
ser possível termos uma noção
mais real do potencial mineiro
da província”, disse Paula Joa-

quim, esclarecendo que existem
várias empresas a operar no sec-
tor, num total de 23, distribuídas
por 12 no ramo das rochas orna-
mentais, britadeiras (5), areeiros
(3), agro-mineral 1 e igual número

de prospecção. Paula Joaquim
disse que a exploração do granito
negro na Província da Huíla atin-
giu em 2016 um total de 41.713,449
metros cúbicos, sendo a comer-
cialização interna na ordem de
4.652,960 metros cúbicos, o que
resultou na arrecadação de receita
bruta de 7.922.443,52 de dólares.
A Directora Provincial da Indús-
tria, Geologia e Minas da Huíla,
Paula Joaquim, referiu que durante
os meses de Janeiro e Fevereiro
de 2017 o movimento foi positivo,
o que leva as autoridades a acre-
ditar que, mesmo com o actual
momento financeiro, o sector
nesta a Província continua firme.
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A exploração
de granito
negro 
em 2016
resultou na
arrecadação
de receitas
superiores a
sete milhões
de dólares 

A Província
tem 23
empresas,
sendo 12 
das rochas
ornamentais
e outras
tantas
britadeiras,
agro
minerais 
e de
prospecção

Paula
Joaquim

apontou os
caminhos

para o
aumento da

produção 

Rochas ornamentais

A Huíla é uma das províncias de Angola 
cujo potencial é apreciável em quase toda 
a extensão do seu território.

Exploração mineira
desempenha papel
fundamental 

A criação da nova zona indus-
trial na Centralidade da Eywa
está a criar mais oportunidades
para as empresas que operam
na Província da Huíla, com o
propósito de dinamizar a explo-
ração de granito negro e a sua
transformação em unidades
fabris na região.

Paula Joaquim informou
que a nova zona industrial foi
criada pelo Governo Provincial
da Huíla na Centralidade da
Eywa, Comuna da Arimba, Muni-
cípio do Lubango, o que está
a permitir o incentivo da aber-
tura de mais empresas no sector
da indústria. 

A abertura da nova zona está
a garantir que mais empresas
tenham a oportunidade de tra-
balhar na área. “A Direcção Pro-
vincial da Indústria, Geologia
e Minas tem registado várias
solicitações de empresas que
manifestam interesse em explo-
rar o granito negro”, disse Paula
Joaquim, salientando que o
processo vai contribuir para a
diversificação da economia e
a criação de postos de trabalho. 

A responsável afirmou que
a criação de novas empresas
que actuam no ramo, constitui
um desafio das autoridades
para que seja dado um valor
acrescentado ao processo de
exploração e transformação
do granito na Província.

“Existe abertura para todos
aqueles que pretendam abrir
mais empresas de exploração
e transformação de granito na
região. Há uma área destinada
ao Pólo de Desenvolvimento
Industrial,  uma das quais
alberga a área de exploração
e transformação do granito. Já
temos áreas para oferecer a
quem queira investir na pro-
víncia”, disse a Directora Pro-
vincial da Indústria e Geologia
e Minas. O ganho, salientou,
permite criar mais empregos
aos jovens locais e contribuir
na melhoria da qualidade de
vida das populações.

A responsável informou que,
actualmente, dezenas de jovens
encontraram o seu primeiro
emprego ao serem incorporados
nas empresas que exploram e
transformam o granito negro
na Província da Huíla.

Novo pólo 
industrial

Foi construído 
na zona do

Conjenje, comuna
da Huíla, 

no Lubango, 
o Laboratório

Regional de Análise
Geológica no

âmbito do Plano
Nacional de

Geologia, que vai
permitir ter uma
noção mais real 

do potencial miniro
da província 
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Domingos Mucuta  

O parque industrial da Província
da Huíla está a ser projectado
para ser o segundo maior do país.
O esforço neste sentido decorre
no trabalho que o governo da
Huíla desenvolve na criação de
condições infra-estruturais.Um
dos indicadores para a concre-
tização  deste desiderato é a criação
do pólos industriais nos muni-
cípios. A primeira fase já bastante
avançada começou na infra-
estruturação dos pólos industriais
da capital provincial, nos muni-
cípios da Matala e da Jamba.

No encontro com a Ministra
da Indústria e os empresários do
sector, o Governador Provincial
da Huíla disse que a região dispõe
de condições favoráveis e agentes
económicos capazes de alcançar
esta meta. João Marcelino Tyipinge
definiu três pólos industriais na
Comuna do Dongo, Município da
Jamba, Matala e Lubango, criados
em consenso com a direcção
nacional do sector. 

O Pólo do Dongo tem 400 hec-
tares, da Matala 170 hectares e

do Lubango, com 1500 hectares,
faz parte da reserva fundiária da
Eywa, que inclui zonas habita-
cionais de acordo com o projecto
da Direcção Provincial do Urba-
nismo e Habitação.    

O Pólo da Zona da Eywa tem
duas áreas. A primeira está reser-
vada a indústrias pesadas e a
segunda a unidades fabris ligeiras.
Os dois terrenos, que contam já
com três indústrias instaladas,
carecem de infra-estruturação. 

Os critérios de acesso aos pólos
industriais são definidos pelo
Ministério de tutela que dimen-
siona os espaços para os empre-
sários interessados. 

João Marcelino Tyipinge reco-
nhece que a Província tem con-
dições para se tornar no segundo
parque industrial, mas enfrenta
ainda problemas conjunturais
como a falta de energia eléctrica,
fornecida neste momento por
centrais térmicas, compostas por
grupos geradores.

O Governador referiu que as
unidades industriais em funcio-
namento na região não sentem
muito a pressão dos custos da
energia eléctrica porque o Estado

subvenciona as principais des-
pesas de produção. Considerou
os empresários do ramo da indús-
tria na província como “verda-
deiros guerreiros e patriotas”
porque “apesar das dificuldades
diversas e o fraco apoio do Estado
continuam a empreender e a pro-
duzir em grande escala”. 

“São esforços enormes que
realizam para alavancar a eco-
nomia da província e do país no

seu todo. Os sinais apontam que
no futuro as coisas melhorem.
Há dificuldades que estão a ser
ultrapassadas”, disse João Mar-
celino Tyipinge.

Província de vanguarda
A Huíla é considerada pela Minis-
tra da Indústria como Província
charneira no sector pelo potencial
existente e dinamismo dos agentes
económicos engajados na ele-
vação dos níveis de produção.
Bernarda Martins constatou a
aposta das empresas industriais
no sector estratégico dos  materiais
de construção onde a quantidade
e qualidade não têm rivais na
Província.
“A Huíla é líder na produção

de materiais de construção apesar
da baixa procura. Visitámos
empresas com muita categoria e
capacidade para obrigar o país a
deixar de importar. Há outros
sectores da vida nacional que
continuam igualmente a dar pas-
sos positivos.”
Um exemplo vem  do cimento,

segundo a ministra. O cimento
tinha alguns problemas de con-
corrência com os produtos impor-
tado s .  A  c o l abo ração  d a s
associações de produtores de
cimento com os Ministérios da
Indústria e da Construção tornou
possível controlar a entrada de
cimento no país.

“Se conseguimos controlar a
entrada destes produtos, também
vamos conseguir proteger outros
produtos que começam a dar
agora sinais positivos quer em
quantidade como em qualidade”,
assegurou a Ministra.
Bernarda Martins elogiou o

esforço dos empresários nacionais
em trabalhar, desenvolver a
indústria e diversificar a econo-
mia, num ambiente adverso.
“Os empresários nacionais com

a sua força e coragem não cru-
zaram braços e estão a dar passos
muito positivos no sentido da
industrialização do país e da
diversificação da economia nacio-
nal”, reconheceu a Ministra.

Gestão de pólos 
A possibilidade de estabeleci-
mento de parcerias público-pri-
vadas para os loteamentos dos
espaços dos pólos industriais
identificados em todas as pro-
víncias do país, levou 

Bernarda Martins a pronun-
ciar-se, no encontro com os
empresários do sector das Indús-
trias transformadoras da pro-
víncia da Huíla, sobre a estratégia

Parque Industrial 

A Província da Huíla quer ser o segundo maior parque industrial do país e o Governo Provincial  já tem estado a criar
condições para a instalação da infra-estrutura para que os empresários instalem as suas unidades fabris
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Grandes metas para o crescimento da Indústria

Os empresários
nacionais com a sua
força e coragem não
cruzam os braços e
estão a dar passos
muito positivos no

sentido da
industrialização do

país  e da
diversificação da

economia nacional
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de gestão dos pólos por agentes
económicos privados com capa-
cidade.

Sem revelar  a  d imensão
exacta dos espaços identificados,
a ministra da Indústria explicou
que o Estado identificou reservas
fundiárias para a instalação de
pólos industriais em quase todas
as províncias. 

Bernarda Martins convidou,
por isso, os empresários do ramo
da província da Huíla interessados
e com capacidade para assumir
este processo a apresentarem as
cartas de interesse ao Ministério
da Indústria.

“Essas são oportunidades que
o Estado cria, que os nossos
empresários devem aproveitar
para implementarem os seus pro-
jectos”, frisou a governante.

A Ministra da Indústria reco-
nheceu também que há dificul-
dades no funcionamento dos
pólos industriais, por falta de
energia e água, um investimento
retardado crise do petróleo no
mercado internacional.

Bernarda Martins referiu que
os três pólos activos, em Viana,
Catumbela e Cabinda, funcionam
em condições indesejáveis, sendo
necessários investimentos para
desempenhar a sua função e cum-
prir o seu devido papel na diver-
sificação da economia.

“Uma das formas encontradas
para o avanço e o funcionamento
dos pólos industriais tem a ver
com estabelecimento de parcerias
público-privadas relativamente
aos loteamentos e gestão das
áreas identificadas”, reforçou

Bernarda Martins. 

A ministra
da  Indústria

visitou
várias

fábricas 
já a

funcionar  

A abertura
de mais

fábricas cria
postos de
trabalho

para a
juventude

Bernarda
Martins, ao
centro,
considera a
Huíla como
líder na
produção de
materiais de
construção  

O Governo
subvenciona
as despesas
com a
energia
eléctica para
as indústrias
continuarem
a produzir 

Os Pólos
Industriais
da Huíla
começam a
ganhar vida
para
satisfação
do Governo
da Província 
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O acesso às divisas foi uma das
questões mais levantadas pelos
empresários do ramo presentes
no encontro de auscultação pro-
movido pela Ministra da Indústria
durante a visita às fábricas.

A Ministra da Indústria asse-
gurou que o mecanismo de acesso
às divisas, criado pelo Executivo
para possibilitar a importação de
matérias-primas, sobressalentes
e peças de reposição, é funcional
e está à disposição dos industriais
de todo o país.

Bernarda Martins frisou que
os casos de atrasos e indeferi-
mentos dos pedidos de divisas
tem a ver com o incumprimento
de requisitos, como documentos
legais para o exercício da activi-
dade industrial. “Se houver alguém
que tenha ainda  dificuldades de
acesso às divisas deve aderir ao
processo. Pelo menos hoje já não

há dificuldades de acesso às divi-
sas. Os que apresentarem preo-
cupações a esse nível, só pode
ser por desconhecimento ou falta
de preenchimento dos requisitos”,
argumentou. 

A Ministra defendeu o trabalho
em associações de sectores como
forma de defender melhor a
indústria e o produto nacional.
“As empresas que trabalham em
associações defendem melhor
os seus interesses”, afirmou,
sublinhando que “é necessária
a conjugação de esforços para
encontrar mecanismos de pro-
tecção da indústria nacional”.  

O sector tem como prioridade
desenvolver a indústria e diver-
sificar a economia num ambiente
adverso e contribuir para o pro-
cesso de industrialização do país,
que é de facto um grande desafio
para empresas activas.

Mecanismo de acesso às divisas

400 Hectares no Pólo Industrial do Dongo

170 Hectares reservados na Matala
1500 Hectares disponíveis no Lubango

Extensão dos Pólos Industriais



Domingos Mucuta 

A introdução de novas tecnolo-
gias agrícolas no Perímetro Irri-
gado da Matala pode triplicar a
produção anual de cereais,
tubérculos e hortícolas, anun-
ciou o presidente do conselho
de administração da Sociedade
de Desenvolvimento do Muni-
cípio (SODMAT).

Cipriano Ndulumba revelou
que, neste momento, a produção
global média é de 50 mil tone-
ladas por ano. A Sociedade de
Desenvolvimento da Matala
está a estimular as empresas
agrícolas a apostarem em novas
tecnologias.

“O perímetro precisa de
introdução de novas tecnologias
para potenciar os empresários
e camponeses tradicionais que
exploram as parcelas de terras,
no sentido de melhor aprovei-
tamento do sistema de rega do
perímetro”, afirmou.

O presidente do conselho de

administração disse que acredita
que o uso da agricultura meca-
nizada é fundamental para o
incremento da produção no
perímetro irrigado, que dispõe
de 6.831 hectares aráveis, abas-
tecidos por um canal de irrigação
com cerca de 42 quilómetros.
O canal, construído há 15 anos,
apresenta algumas fissuras que
provocam o vazamento da água
ao longo do seu curso.

O perímetro da Matala regista
neste momento um tímido
aumento de investimentos de
empresas privadas nacionais e
estrangeiras que cada vez mais
apostam nas novas tecnologias
nas culturas de batata e milho. 

“Os investimentos em novas
tecnologias agrícolas vão cer-
tamente aumentar e superar os
níveis de rendimentos obtidos
nos últimos anos. Por exemplo,
temos agricultores que colhiam
18 mil toneladas de batata por
hectare e hoje contabilizam 25
a 30 mil toneladas”, afirmou,
sublinhando que o uso do

conhecimento e a agricultura
mecanizada é o caminho para
o aumento da produção.

A segunda época agrícola
reserva uma extensão de 2300
hectares para as hortícolas.
Os níveis de produção do ano
passado apontam para 30 mil
toneladas de cereais e tubér-
culos. O escoamento do pro-
duto é feito normalmente
pelos compradores junto dos
produtores. 

Silos subaproveitados 
O perímetro dispõe de uma
unidade de silos que neste
momento está subaproveitado
devido aos baixos níveis de
produção de cereais. Salientou
que os camponeses, como prin-
cipais utentes, dispõem de
oportunidade para a comer-
cialização de produtos direc-
tamente aos compradores.

O presidente do Conselho de
Administração da Sociedade de
Desenvolvimento da Matala
explicou que o maior problema
dos silos, construídos na pro-
víncia da Huíla tem a ver com
a instabilidade da produção de
cereais na região. Cipriano Ndu-
lumba acredita na inversão da
situação nos próximos tempos.

O potenciamento e inves-
timentos realizados por empre-
sas agrárias e camponeses
tradicionais podem aumentar
a produção e o nível de provi-
sionamento dos silos do perí-
metro, orçado em 10 milhões
de dólares.

“Os silos foram concebidos
para arrecadar todos os exce-
dentes de produção em termos
de cereais principalmente no
milho, como principal cultura
das populações locais.

Não existem excedentes de
milho. O incremento da pro-
dução vai também permitir o
fornecimento de unidades
pecuárias que neste momento
recorrem à importação deste
cereal”, explicou.

A SODMAT apoia a ideia
avançada recentemente pelo
ministro da Agricultura, Marcos
Nhunga, para o estabeleci-
mento de parcerias público-
privadas, destinadas à gestão
de silos, tanto do perímetro
irrigado da Matala como de
outros municípios. 
“Nós estamos abertos a parce-
rias. Por isso, estamos a convidar
as empresas com capacidade
técnica e conhecimento para
integrar o perímetro. Há já várias
empresas interessadas e a SOD-
MAT analisa as propostas”, disse.

Os
camponeses
estão
preparados
para a
segunda
época
agrícola
onde serão
cultivados
2.300
hecates

O uso da
agricultura

mecanizada é
fundamental

para o
incremento 

da produção

Agricultura 

Investimento em tecnologia é o caminho para rentabilizar os 6.831 hectares aráveis 

Matala pode triplicar a produção

Os investiemntos
em novas

tecnologias
agrícolas vai
permitir aos
agricultores

aumentar 
as suas colheitas

por hectar 
de 18 mil toneladas

para 25 a 30 mil
toneladas

A fábrica de processamento de
tomate, com capacidade de absorver
12 mil toneladas por ano, é uma das
unidades que está a merecer atenção
da SODMAT. O arranque efectivo e
o funcionamento pleno da fábrica
dependem da conclusão de mon-
tagem de algumas peças e sobres-
salentes em falta.

Está em estudo a adjudicação da
fábrica para empresas privadas,
nacionais ou estrangeiras, com capa-
cidade para a sua exploração. Está
em curso o diálogo com as empresas
interessadas em investir na produção
de concentrado de tomate para a
exploração da unidade fabril con-
siderada por muito como adormecida. 

“Continuamos a receber as pro-
postas. Precisamos daqueles que pos-
sam apostar nesta fábrica como unidade
de negócio, investindo nos equipa-
mentos em falta para superar as falhas
registadas durante a montagem”, disse.

Explicou que a sustentabilidade
da fábrica pode ser feita por três ou
quatro produtores, desde que dis-
ponham de tecnologias para este
tipo de produto. 

Fábrica de tomate
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Estanislau Costa 

Situadaa mais de 180 quilómetros
a leste da cidade do Lubango, a
barragem que gera 27 megawatts
nos dois grupos geradores apre-
sentava um avançado estado de
degradação, sendo que era imi-
nente em algumas áreas o risco
de ruir por força da água do rio
Cunene.Certos pilares que supor-
tam a Barragem Hidroeléctrica
da Matala estavam afectados por
fissuras, o que impossibilitava as
comportas vedarem completa-
mente a passagem de quantidades

consideráveis da água do rio. Por
isso, era difícil poupar ou regular
o caudal do rio ou reter a água
durante o cacimbo.

Com a reabilitação da barragem
num período de cinco anos, esta
infra-estrutura ganha mais con-
sistência para a retenção e regular
a albufeira do rio Cunene, havendo
garantias para mais durabilidade
do complexo hidroeléctrico e
favorecer cada vez mais os 42
quilómetros do canal de irrigação.
Os técnicos, entre nacionais e
estrangeiros, deram o seu máximo
para devolverem a capacidade da
albufeira de armazenar quantidades

maiores de água e oferecer alguma
tranquilidade a dezenas de pro-
dutores que exploram as terras cul-
tiváveis da circunscrição.

O Director da Barragem da
Matala, Celso Pontes, disse que a
instalação de equipamentos
modernos, apesar de tornar efi-
ciente o controlo do comporta-
mento da estrutura física da
barragem, representa um ganho
pelo facto de o imóvel “ser agora
mais seguro e durável”.

O Executivo, através de um
financiamento canadiano, empre-
gou mais de 249 milhões de dólares
nas obras que envolveram acima
de 400 técnicos angolanos e 200
estrangeiros, com realce para
engenheiros de várias áreas. 

Obras de engenharia
As obras estiveram a cargo do
consórcio SNC-Lavalin, constru-
toras especializadas em engenharia
hídrica, e incidiram em acções
de construção civil, electrome-
cânica, revisão e concerto das
estruturas da barragem na pro-
fundidade aquática, substituição
e colocação de um sistema de
vedação com a vantagem de ser
monitorado, entre outras.

Foram substituídas as com-
portas e consertadas as fissuras
visíveis nos pilares que suportam
os mais de 900 metros de cum-
primento da Barragem Hidroe-
léctrica da Matala. Ao todo, oito
pilares com degradação acentuada,
dos 36 existentes, foram revestidos
com betão armado a uma pro-
fundidade de 13 metros.

FOTOS: ARIMATEIA BAPTISTA | EDIÇÕES NOVEMBRO | HUÍLA

A infra-
estrutura
ganhou mais
consistência
após as
obras de
reabilitação
que
melhoraram
a retenção
da albufeira
do rio
Cunene  

As linhas de
transporte
que vão
levar a luz
eléctrica ao
consumidor
já estão
instaladas

Barragem da Matala

A Barragem Hidroeléctrica da Matala ganhou nova
imagem com as obras que requalificaram as infra-
estruturas com mais de seis décadas de existência

O pulmão do
desenvolvimento
da Huíla e Namibe

A eliminação das áreas res-
ponsáveis pelo desperdício
da água representa uma mais
valia para o funcionamento
cabal dos três grupos gera-
dores nos períodos em que
as chuvas são irregulares.
“Deixamos de ter perdas con-
sideráveis de água ao longo
do caudal e regularizar o

estado funcional dos grupos
geradores”, disse um técnico
da ENDE.
As antigas comportas e as fis-
suras, explicou, faziam com
que a água vazasse, facto que
tinha repercussões no funcio-
namento regular dos dois gru-
pos geradores. A terceira turbina
precisa de restauro.

Corte dos desperdícios

O aproveitamento hidroeléctrico da Matala tem dois
grupos geradores com capacidade poara produzir 
27 megawatts de energia 
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ESTANISLAU COSTA

Como se apresenta agora a
Huíla?
Apesar do contexto polí-
tico-económico menos
favorável para grandes fei-
tos, a província registou
um crescimento possível,
evidenciado no melhora-
mento do fornecimento de
energia eléctrica, no abas-
tecimento de água potável
através do Programa Água
para Todos. Dos vários pro-
jectos de impacto social e
económico, foram entre-
gues às populações 313
obras concluídas, entre
escolas, fogos habitacionais,
comandos e postos policiais,
tanques banheiros e mangas
de vacinação, fábricas de
blocos, centros médicos,
postos de saúde, farmácias.
Constam também geradores
de energia, administrações
municipais e comunais
ampliadas e construídas,
parques infantis, clubes
recreativos, 30 quilómetros
de estradas terraplanadas
em três municípios. 

Considera ter sido uma ges-
tão difícil em função da crise

económica?
Obviamente que sim, pois
grande parte do OGE, é finan-
ciado pelas receitas prove-
nientes do petróleo. Mas, não
ficamos de braços cruzados.
Muita coisa foi feita.

O que foi possível executar
e o que ficou por fazer?
A Huíla é a segunda maior
praça eleitoral, a segunda
em termos de população,
a seguir a Luanda, e deveria
receber mais  recursos
financeiros para melhor
servir a população. Apesar
dos escassos recursos finan-
ceiros, foram executados
14 troços, totalizando 9,7
quilómetros de estrada, no
âmbito do Programa de
Investimentos Públicos,
(PIP), no município do
Lubango, além das obras
sociais já referidas. O abran-
damento da economia em
Angola, fez com que uma
boa parte dos projectos
inseridos no PIP fossem
suspensos. Ao nível do PIP
temos da Huíla, 103 pro-
jectos por executar.

Quais os projectos paralisa-
dos?
Por exemplo, a construção

das estradas Santa-Quartéis,
Estádio da Tundavala-
Subestação eléctrica e o
acesso à Centralidade da
Eiva, no Lubango, as bar-
ragens do Mpopo, da Embala
do Rei dos Gambos e do Rio
Grande. Enfim, fez-se uma
gestão que permitisse cum-
prir os projectos que tinham
suporte financeiro. Por isso,
a província não estagnou.
Enfrentaram-se desafios,
sim. Nessa luta, graças à
experiência adquirida ao
longo de vários anos, os
problemas e as dificuldades
já não nos assustam. Ten-
tamos ultrapassá-los com
a ajuda prestimosa dos nos-
sos colaboradores.

Como estão os sectores da
Educação e da Saúde?
Tivemos no sector da Saúde

a admissão de 20 médicos
no  concurso  de  2016 .
Aguardamos a inserção de
mais 95 médicos para refor-
çar os municípios. Foram
distribuídos um total de 1
milhão 616 mil e 140 mos-
quiteiros impregnados em
todos os municípios. A vaci-
nação contra a febre-ama-
rela efectuou-se com êxito
em  s e t e  mun i c í p i o s ,
incluindo Caluquembe e
Matala, que terminam neste
mês. Com 1 milhão e 622
mil e 845 pessoas vacinadas
nos sete municípios, a Huíla
atingiu 66.3% da população
alvo. Na Educação, tivemos
o ingresso de 461 novos agen-
tes de ensino, fruto do con-
curso  do  ano  de  2016 .
Iniciou-se o processo de
promoções de categorias
com a aprovação do decreto

presidencial n.º 314/16. A
província vai ganhar mais
oito novas escolas na cen-
tralidade da Quilemba,
sendo dois institutos do
ensino médio, três escolas
primárias, duas escolas do
I ciclo e uma do II ciclo. Ao
todo, teremos mais 186
novas salas.

Quais as outras inovações
nos domínios da Educação
e da Saúde? 
Temos 761.377 alunos matri-
culados neste ano lectivo e
100.934 crianças fora do sis-
tema de Ensino. A capaci-
dade é reforçada com os dois
institutos médios, destinados
a fortalecer a estrutura for-
mativa do Subsistema do
Ensino Técnico-profissional.
Em termos de novas infra-
estruturas hospitalares,

16 HUÍLA Sexta-feira
7 de Julho de 2017

João Marcelino Tiypinge

“Não ficamos
de braços
cruzados.
Muita coisa 
foi feita apesar
da crise”
O Governador da Província Huíla, em
entrevista ao Jornal de Angola, considera
que, apesar da crise, a região registou
crescimento. João Marcelino Tyipinge
destaca que a Huíla é a segunda maior
praça eleitoral do país, em termos de
habitantes e deveria receber mais recursos
para melhor servir a população.

“Foram vacinadas
um milhão 

622 mil 
e 845 pessoas 
contra a febre-

amarela 
em sete municípios

da Província” 
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temos novas unidades, como
o hospital psiquiátrico e o
centro ortopédico, todos
localizados na Eiva, assim
como muitos postos médicos
e centros de saúde.

E na Energia?
No sub-sector de Energia,
foram construídas duas
centra i s  térmicas ,  na
Arimba e a substação eléc-
trica do Lubango com uma
capacidade de 40 MW cada.
Ampliou-se a substação
eléctrica da Matala e foi
concretizado o melhora-
mento do fornecimento de
energia aos municípios da
Matala e Quipunpo. Efec-
tuou-se a reabilitação e
expansão das redes de
média e baixa tensão e ilu-
minação pública, ligação
ao domicílio nas sedes dos
municípios do Lubango,
Humpata e Chibia, insta-
lação de duas torres de
monitorização do potencial
eólico da província, insta-
ladas nos municípios da
Chibia e Cacula, construção
de 10 quilómetros de uma
linha duplo-terno, no bairro
da Mapunda e  Fábrica
Ngola, com a capacidade
de 20 megawatts, instalação
de 15,35 quilómetros de
rede de média tensão, 21,81
quilómetros de baixa ten-
são, 15 PTs e 7 ADs, assim
como a realização de 17.886
novas ligações domiciliares,
instalação de 329 novos
focos de iluminação pública
que corresponde a 11,5 qui-
lómetros, instalação de 25

pequenos sistemas solares
em algumas infra-estru-
turas sociais nas comunas
da Capunda Cavilongo, Bata
Ba ta ,  l o c a l i d ade s  d a
Camana e Toco.

O mesmo se pode dizer da
Água?
No subsector das Águas,
instalamos 31 quilómetros
de condutas estruturantes
de  f e r ro  f und ido  no
Lubango, 21 quilómetros
de nova rede de distribuição
de  água,  na  c idade  do
Lubango, reabilitação da
estação de captação de água
da Nossa Senhora do Monte,
construção do sistema de
abastecimento de água na
sede comunal da Huíla e da
comuna da Arimba, a cons-
trução da I fase do sistema
de abastecimento de água
na sede municipal da Jamba,
construção e ampliação do
sistema de água da sede

municipal do Chipindo, ins-
talação de oito Estações de
Tratamento de Água, cons-
trução de 185 pontos de
Água, a construção de 42
pequenos sistemas de água,
a reabilitação de 140 pontos
de água equipados com
bombas manuais nos muni-
cípios do Lubango, Gambos,
Chibia, Matala, Quipungo
e Quilengues.

Como estão as zonas afec-
tadas pelas estiagens?
O Governo tem vindo a
tomar medidas mitigatórias
com a construção de repre-
sas ao longo do rio Cacu-
luvar ,  para  fac i l i tar  a
conservação e a regulação
da água com vista ao melhor
fornecimento à população.
Assim, estão em fase de
execução, a construção das
represas da embala do Rei,
nos Gambos, a do Nom-
pombo e da Arimba.

Como caracteriza o sector
agro-pecuário?
No subsector agrícola, com
as potencialidades das terras
aráveis e recursos hídricos,
podemos apostar numa agri-
cultura que evoluirá da fami-
liar em regime de sequeiro,
para a agricultura intensiva
e de grande escala. A aposta
em sementes de ciclo curto
é a melhor via, que deve ser
feita com recurso a regadio.
A mecanização é funda-
mental neste processo para
obter grandes rendimentos
por culturas. Estamos a dar
concessões de algumas par-

celas a empresários com
alguma capacidade no
Lubango e Matala.

E em relação à pecuária?
Com a população ganadeira
que a província possui e
um sector empresarial forte,
poder-se-á apostar no
melhoramento das mana-
das do sector familiar ou
tradicional, para que as
reses atinjam mais cedo a
idade de abate. Também
deve-se fazer uma extracção
anual de manadas na ordem
dos 10% e traçar-se um qua-
dro evolutivo. O sector
empresarial continua em
crescimento, fundamen-
talmente na Tunda dos
Gambos. Destacamos tam-
bém os perímetros agrícolas
irrigados da Matala, Chibia
e Humpata e os projectos
de exploração de rochas
ornamentais, com especial
realce para o granito, como
acções direccionadas à
diversificação da economia.

São satisfatórios os actuais
níveis de produção agro-
pecuária?
Em termos de população
ganadeira, a província
ocupa o primeiro lugar em
termos de armentio. Assim,
considero satisfatórios os
níveis de produção em toda
extensão da Huíla. Há uma
grande força de trabalho
dos produtores agro-pecuá-
r ios  e  do  Governo  em
aumentar e melhorar a pro-
dução agrícola e das mana-
das, uma grande aposta à

diversificação da economia
no nosso país.

Que avaliação faz das acções
dos empresários?
Tenho dito que o empre-
sariado na Huíla é dinâmico,
forte e em franco desen-
volvimento que está a trans-
formar a província. Por
exemplo,  no dia 20 de
Junho, foi feita a consig-
nação da empreitada das
infra-estruturas integradas
da cidade do Lubango, con-
fiadas ao consórcio Omata-
palo-Imosul. Temos na
província quatro unidades
fabris de referência no pro-
cessamento de água, com
algum peso no mercado
nacional e com abertura para
o mercado internacional, de
modo particular para a SADC.

O sector mineiro continua a
despertar a atenção?
A área mineira teve um cres-
cimento significativo nos
últimos 4 anos, contribuindo
para a diversificação da eco-
nomia e para o aumento de

receitas não petrolíferas do
Estado. Temos novas áreas
de concessão mineira nos
municípios da Chibia, Qui-
pungo e Gambos. Está em
construção o Instituto Geo-
lógico-Mineiro na Huíla.
Fo i  inaugurada  a  Vi la
Mineira Roading na comuna
da Chibemba, município
dos Gambos.

Qual é a evolução na área
habitacional?
Estão enquadrados nos pro-
gramas do Executivo, direc-
cionados para o fomento
habitacional, expansão e
ordenamento do território,
que visam a melhoria da
condição de vida da popu-
lação, porquanto se estru-
tura o saneamento básico,
a distribuição de energia
eléctrica e água potável. Na
Huíla, temos programas de
auto-construção dirigida
em todos os municípios,
com a cedência de lotes
com planos urbanísticos,
a partir das administrações
municipais.

“Temos 761.377
alunos

matriculados
neste ano 

lectivo 
e 100.934 crianças
foram do sistema

de ensino”
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INFORMAÇÃO
PESSOAL

João Marcelino
Tyipinge, filho de
José do Espírito

Santo Kambindyi e
de Antonina
Mupopya

Formação
Mestre em

Desenvolvimento
Curricular, opção

Biologia, no
Instituto Superior
de Ciências da

Educação (ISCED)
do Lubango.

Funções exercidas
no Governo 

Chefe de Sector no
Centro Provincial
de Alfabetização.

Director Provincial
do Centro

Provincial de
Alfabetização,
Governador da

Província da Huíla

P E R F I L
O Governador João Marcelino
Tiypinge sublinhou que a assis-
tência médica de qualidade às
crianças recém-nascidas e suas

mães constitui uma das priori-
dades do Governo  Provincial
da Huíla. “Os bebés e as suas
mãe merecem todo o carinho”.

Saúde materno-infantil
A Huíla
apresenta
um sector
industrial
que avança
e dá
resultados
positivos

Lubango é a
capital

provincial e
aquela com

maior
número de
habitantes 

30 Quilómetros de condutas de água

40 Megawatts na Subestação do Lubango

313 Obras concluídas em toda a Província

A Huíla em números
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“O nosso grande programa é a
autoconstrução dirigida e 70 por-
cento das nossas reservas fun-
diárias estão guardadas para este
processo”, indicou o vice-gover-
nador, acrescentando que na
Província, a capital huilana,
Lubango, dada as suas caracte-
rísticas, é das cidades do país
com mais lotes já distribuídos.

Só na cidade do Lubango,
segundo o governante, os cerca
de 36 mil lotes já distribuídos
pelas autoridades representa-
migual número de moradias. O
ganho é um contributo valioso
que vai diminuir a pressão habi-

tacional dos cidadãos. O Pro-
grama de Autoconstrução Diri-
gida permite reduzir o défice
habitacional e possibilita às pes-
soas com menos recursos rea-
lizarem, com a ajuda do Governo,
o sonho de casa própria de forma
aceitável. 

Nuno MahapiNdala disse que,
além do Lubango, o processo de
distribuição de lotes de mil
metros quadrados abrangeu tam-
bém os municípios de Caconda,
Caluquembe, Cacula, Chibia,
Chipindo, Chicomba, Cuvango,
Matala, Jamba, Quilengues, Qui-
pungo e Humpata.

O Lubango é o município que
recebeu o maior número de
superfícies distribuídas. O gover-

nante citou as novas zonas habi-
tacionais da Eywa e de Quilemba
e a região da Figueira como as
de maior número de lotes dis-
tribuídos. O processo de distri-
buição abrangeu em maior
número os jovens, que recebe-
ram, em muitos casos, e dentro
das políticas de apoio às famí-
liasestabelecidas pelo Executivo,
materiais de construção como
tijolos, chapas, pedra e areia.

O processo de autoconstrução
dirigida abrangeu todos os muni-
cípios e obedeceu a parâmetros.
O programa de distribuição de
lotes de terrenos para a auto-
construção dirigida contínua e
os planos de loteamento obrigam
a que as áreas contempladas

sigam as regras e as normas do
ordenamento do território. Os
lotes distribuídos estão locali-
zados em zonas seguras e estão
disponíveis um conjunto de infra-
estruturas que vão proporcionar
os serviços básicos às populações:
rede de estradas ou arruamentos,
energia e água, hospitais, escolas
e o asseguramento policial.

Na Província da Huíla – indi-
cou o vice-governador para o
sector Técnico e Infra-Estruturas
– a distribuição de lotes à popu-
lação é feita na base de um plano
urbanístico seguro e sustentável.
Para Nuno Mahapi Ndala, “o
ganho está em proporcionar
melhor qualidade de vida às
populações”.

Fogos habitacionais 
A par da distribuição de lotes,
foram também construídos 200
Fogos Habitacionais por cada
municípios. Foram também
construídas casas evolutivas que
depois foramentregues aos bene-
ficiários.

De acordo com o vice-gover-
nador, a construção de moradias
nos 14 Municípios da Província
da Huíla está a conferir, além do
bem-estar às famílias, “uma nova
imagem e configuração às sedes
municipais e comunais”.

“O défice habitacional ainda é
considerável. Para colmatar este-
problema existem vários programas
estabelecidos. Vamos continuar
a trabalhar para, progressivamente,
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Habitação

O Programa de Autoconstrução Dirigida na Província da Huíla permitiu
distribuir mais de 36 mil lotes de mil metros quadrados. O vice-governador
da Província da Huíla para o sector Técnico e Infra-estruturas, Nuno Mahapi
Ndala, deu a conhecer que 70 porcento das reservas fundiárias estão
reservadas ao Programa de Autoconstrução Dirigida.
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Lubango é das cidades 
com mais lotes distribuídos

Vice-governador Nuno Mahapi Ndala 



darmos solução às principais preo-
cupações das populações, um
pressuposto prioritário do Exe-
cutivo”, disse Nuno Ndala.

Contributo valioso
A participação das empresas
nacionais e estrangeiras na cons-
trução e reconstrução de habi-
tações na província da Huíla “é
satisfatória”, disse o vice-gover-
nador para o sector Técnico e
Infra-Estruturas. “Este ganho está
a proporcionar uma configuração
mais atractiva às localidades urba-
nas e rurais e uma melhor qua-
lidade de vida das populações.
Por outro lado, as empresas de
construção civil estão a participar
de forma positiva no processo de

desenvolvimento sócio-econó-
mico da província e no combate
à fome e à pobreza”, disse.

Com o processo de construção
de moradias de diversas tipologias
na Província, renovam-se as
zonas que antes eram conside-

radas baldias. No quadro do espí-
rito de empreendedorismo muitos
jovens optam pela criação de
empresas de construção civil.

Os Municípios da Província da
Huíla registam um crescimento
considerável, mas apesar dos
ganhos conquistados, ainda há
muita coisa por realizar.“O país
é grande e as dificuldades de resol-
ver os problemas é vista no con-
texto nacional. 

Tal facto faz aumentar as res-
ponsabilidades de fazer elevar
este crescimento, visto no contexto
nacional em função das disponi-
bilidades financeiras”, disse Nuno
Mahapi Ndala.

A província da Huíla é cons-
tituída por 14 Municípios e existem
programas das autoridades para
que os benefícios sejam cada vez
mais satisfatórios.“Temos que
continuar a resolver o défice habi-
tacional existente nas grandes
cidades  e  no  meio  rural .  O
Governo Provincial e Central
estão empenhados no trabalho
de dar solução e de reabilitar e
construir as estradas secundárias
e terciárias que têm influência
positiva no fomento habitacional”,
garantiu o governante.

Diversificação económica
O fomento habitacional está igual-
mente associado ao programa de
diversificação da economia. “Tra-
balhar nos acessos para fomentar
o sector agrícola e pecuário, que
são o forte da região, também
passa pela construção e reabili-
tação de novas estradas secun-
dárias e terciárias, bem como na

reposição e criação de novas pon-
tes, passagens hidráulicas e até
habitações. 

A província da Huíla tem um
território muito vasto e as opor-
tunidades em função dos recursos
financeiros também são consi-
deráveis”, sublinhou o vice-
governador.

O governante reconheceu que
existem muitas empresas de cons-
trução civil de pequena, média
e grande dimensão que participam
na construção de habitações a
vários níveis, mas que no actual
contexto económico e financeiro
mundial muitas delas diminuíram
o ritmo de trabalho. 

“Estamos certos e esperança-
dos em dias melhores para vol-
tarmos a dinamizar o processo
de crescimento que se almeja”,
disse Nuno Mahapi Ndala.

Casas habitadas e estradas
A ocupação das habitações cons-
truídas no âmbito do Programa
dos 200 Fogos nos Municípios da
província da Huíla é positiva,
considerou o vice-governador
para o sector Técnico e Infra-
Estruturas.
Nuno MahapiNdala indicou, como
exemplo, o contributo valioso
que as habitações em construção
nas centralidades da Quilemba
e de Eywa vão dar à população.

“Na Centralidade da Quilemba,
o empreiteiro está a efectuar os
últimos trabalhos de infra-estru-
tura do projecto e assegurou que,
logo que sejam concluídos os
trabalhos em falta. Logo que se
conclua o projecto de construção

das infra-estruturas, a empresa
promotora vai realizar os devidos
procedimentos para a comer-
cialização das moradias”, adian-
tou Nuno Mahapi Ndala.

O Programa de Reabilitação
de Estradas Secundárias e Ter-
ciárias da Província da Huíla
prevê contemplar mais de 2.100
quilómetros. Quando o programa
for efectivado na sua plenitude,
vai melhorar a circulação de pes-
soas e bens e dinamizar o escoa-
mento dos produtos do campo
para a cidade.

Nuno MahapiNdala destacou
ser prioridade do Executivo ligar
a malha secundária e terciária
dos 14 Municípios da província.
“A província da Huíla tem mais
de 2.100 quilómetros de estradas
secundárias e terciárias. 

Existe um programa liderado
pelo Instituto de Estradas de
Angola (INEA) para a reabilitação
e  c on s t r u ção  d e s sa  n ova
malha.Face à actual conjuntura
financeira e económica, o pro-
grama está a ser reanalisado para
ser implementado da melhor
forma possível.”

Ainda assim, até 2015 foram
reabilitados na província da Huíla
mais de 866 quilómetros de
estrada, o que está a fazer com
que a circulação seja feita em
melhores condições. Em função
dos ganhos, os municípios estão
a registar um crescimento acei-
tável e à medida que os recursos
financeiros foremcolocados à sua
disposição, a Província vai conhe-
cer melhor e maior dinamismo
na sua infra-estrutura.
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O Programa de Reabilitação de Estradas
Secundárias  e Terciárias da Huíla prevê a reparação
de mais de 2.100 quilómetros de via

A  Estratégiade Desenvolvimento da Província da
Huíla de Médio Prazo incorpora os objectivos do
Plano Nacional de Desenvolvimento 2013/2017 e
a integração da província no quadro da Estratégia
Nacional é fundamental para que se afirme no con-
texto dos eixos de desenvolvimento do país.

As grandes linhas de orientação estratégica tra-
duzem a visão da província no equilíbrio e susten-
tabilidade ambiental, na melhoria das condições
de vida das comunidades e na dotação equilibrada
de equipamentos e serviços de suporte. “As reali-
zações do Governo da Província da Huíla são visíveis
e têm o apoio incondicional de todas franjas da
sociedade civil, sendo certo que merece particular
destaque a acção da juventude, que na sua forma
efusiva e entusiasta colabora e participa na crescente
construção e reabilitação de infra-estruturas, quer
sejam sociais ou desportivas”, destacou o vice-
governador.

Para Nuno Mahapi Ndala, a consolidação e a
diversificação da base económica da província vai
valorizar a capacidade produtiva agrícola e pecuária
vocacionada para o mercado e, simultaneamente,pro-
mover a cadeia de valor agro-industrial, contribuindo
para a diminuição das importações, a maximização
do mercado de trabalho e o empreendedorismo.

O Sector de Infra-Estruturas da província da
Huíla, segundo Nuno Mahapi Ndala, está portanto
em situação “satisfatória”. “Existem políticas e
metas a cumprir e os ganhos estão a ser conseguidos.
É normal que, neste momento e em função do
actual contexto, houvesse uma desaceleração em
função do contexto mundial que não favorece o
cumprimento cabal das tarefas preconizadas supe-
riormente. Mas ainda assim, há vontade e muito
trabalho de superar as dificuldades.Devemos con-
tinuar a acreditar num futuro promissor. Já tivemos
momentos bons em termos de realização de obras.
Vamos continuar a trabalhar e a empenharmo-nos
para aumentarmos os ganhos”, frisou.

Estratégia de
Desenvolvimento

As habitações
da centralidade
da Quilemba
estão prontas
para receberem
os primeiros
moradores 

O défice
habitacional ainda é
considerável e para

colmatar este
problema existem
vários programas
para dar solução

solução às
preocupações da

população

Em cada sede municipal foram  construídas 200 fogos  
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Estanislau Costa 

Lubango soma já 94 anos de
existência, razão para algumas
infra-estruturas públicas ruírem
pelo tempo e incomodarem os
munícipes. Os mais mediáticos,
neste momento, são os buracos
das avenidas da cidade que atra-
palham a circulação dos auto-
mobilistas.
O mau estado das vias rodo-

viárias do casco urbano agra-
vou-se com a regularidade e
intensidade das chuvas, cres-
cimento imparável do parque
automóvel e, em certos casos,
circulação de camiões de longo
curso em determinadas artérias
da capital huilana.
O desconforto provocado

pela degradação acentuada das
estradas constituiu o motivo
para reclamações dos transeun-
tes, tendo em certos casos cul-
pado  a s  au to r i d ade s  d a
Administração Municipal do

Lubango e até do Governo Pro-
vincial da Huila.
Para inverter o quadro deso-

lador, a boa nova chegou com
a assinatura do Projecto de Cons-
trução das Infra-estruturas Inte-
gradas da Cidade do Lubango
que envolveu representantes
do Ministério do Urbanismo e
Habitação e do consorcio Oma-
tapalo-Imosul.
A empreitada inscreve a

construção de ruas e recons-
trução das estradas. Ao todo,
são 180 quilómetros de vias
públicas, instalação de outros
equipamentos públicos, nomea-
damente, obras de arte em vários
pontos da cidade, saneamento,
redes de telecomunicações,
sinalização e iluminação pública.
Os lubanguenses têm 36

meses para começarem a com-
provar os resultados das empre-
sas Omatapalo e Imosul, que
estão à altura de melhorar a
imagem das terras da Chela
pelos créditos firmados nas

obras nacionais de grande
envergadura já executadas por
estas construtoras.
O Ministro das Finanças,

Archer Mangueira, manifes-
tou-se satisfeito com a mobi-
lização de recursos no sistema
financeiro nacional para supor-

tar o custo das obras de infra-
estruturas integradas da cidade
do Lubango. 
As obras estão orçadas em

35 mil milhões de kwanzas (212
milhões de dólares), integral-

mente suportados pelo Banco
de Fomento Angola (BFA). “Devo
realçar aqui a mobilização de
recursos no sistema financeiro
doméstico. Vamos assegurar que
esta obra importante para o
Lubango seja executada, não
obstante o quadro financeiro
actual”, disse o ministro, no acto
de consignação da empreitada.
A Ministra do Urbanismo e

Habitação, Branca do Espírito
Santo, esclareceu que a emprei-
tada enquadra-se numa das
obras estruturantes do seu
pelouro, que obedeceu a uma
coordenação com o Governo
Provincial da Huíla. “Estávamos
apenas a aguardar por condições
financeiras que agora estão pos-
tas à disposição”.
Já o Governador Provincial

da Huíla, João Marcelino Tyipinge,
descreveu que os embaraços
criados pelo mau estado das ruas
do Lubango serão resolvidos a
curto prazo e a cidade vai, bre-
vemente, ganhar outra imagem,

tornando-se mais acolhedora e
atraente, “como sempre foi”. 
Importa realçar que a boa nova

foi avançada pelo técnico da
Omatapalo, Engenheiro Cláudio,
que anunciou que vão ser asfaltos
os troços da Mapunda de Baixo,
rotunda do João de Almeida-
Santa, Escola Portuguesa-pro-
ximidades dos armazéns da
Intercal, avenida de acesso à nova
centralidade e outras.
Por sua vez, o Administrador

Municipal do Lubango, Francisco
Barros, considerou que a cidade
voltará a ter “o brilho que sempre
a caracterizou”, com dezenas
de quilómetros de ruas e pas-
seios requalificados, melho-
rando assim a circulação de
pessoas e mercadorias.
Segundo o Administrador

Francisco Barros, a circulação
rodoviária na urbe deve ser
acautelada durante o curso das
obras, de modo a que o movi-
mento rodoviário continue nor-
malmente e não haja embaraços.

O Lubango
quer
continuar a
ser uma
cidade
acolhedora
para os seus
visitantes
como
sempre foi

Novos
edifícios

estão a
mudar a

arquitectura
da cidade do

Cristo-Rei

Avenidas do Lubango

Consignadas obras de infra-estruturas integradas orçadas em 35 mil milhões de kwanzas, 
equivalente a 212 milhões de dólares, concedidos pelo Banco de Fomento Angola
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Artérias da cidade ganham nova imagem

A empreitada
inscreve a

construção de 180
quilómetros de

estradas,
saneamento, rede

de
telecomunicações,

sinalização e
iluminação pública
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Estanislau Costa 

O acesso fácil e cada vez mais
abrangente à água potável, por
parte dos habitantes das zonas
urbanas, rurais e recônditas da
província constitui a razão de
ser de vários projectos, com
efeitos positivos na redução de
doenças de origem hídrica e o
encurtar de distâncias para a
obtenção do líquido da vida.
Entre as acções notáveis, figu-
ram o Programa Água para
Todos, de iniciativa presidencial,
Programa de Investimentos
Públicos e o Programa Municipal
Integrado de Desenvolvimento
Rural e Combate à Pobreza,
tendo beneficiado à volta de 62

por cento da população.
Os dados disponíveis ates-

tam que existiam até 2002 na
Huíla, apenas 250 fontenários.
A execução com êxito dos pro-
gramas já referidos, resultaram
na construção de mais de 2.295
pontos de água equipados, com
bombas manuais e eléctricas,
reservatórios modernos que
asseguram maior durabilidade
do armazenamento da água.

De realçar que no quadro do
mesmo programa, o governo
local construiu 145 pontos de
água de 2012 a 2017, que bene-
ficiam 200 mil pessoas. As zonas
ciclicamente afectadas por
estiagens, nomeadamente o
município dos Gambos, 136
pontos de abastecimento de

água para a população e bebe-
douros de animais.

O Município do Lubango,
por possuir o maior número de
habitantes (776.249), tem absor-
vido a maior fasquia de inves-
timentos, reforçados com várias
linhas de financiamentos inter-
nacionais, no quadro da coo-
peração do Governo angolano
com vários países.

O Programa de Desenvolvi-
mento Institucional do Sector
das Águas  (PDISA-I) é a nova
empreitada a decorrer até Junho
do próximo ano, com previsão
de beneficiar 20 mil moradias
das zonas suburbanas da cidade
do Lubango. A acção visa fazer
com que a água potável jorre
nas torneiras e se melhore o

saneamento básico.
Financiado pelo Banco Mun-

dial (BM), com um montante
de estimado em 2.1 mil milhões
de kwanzas, o programa prevê
at ingir  os  bairros  Patr ice
Lumumba Comandante Dack-
Doy, Nzaji, Cow-boy, Luta Con-
tinua, Benfica e alguns sectores
da Mapunda, Ferrovia e Agos-
tinho Neto.

As obras estão a cargo da
empreiteira Elecnor, integrada
por técnicos nacionais e expa-
triados que garantiu respeitar
os prazos de execução, que
visa ampliar a capacidade de
distribuição e fornecimento
de água potável. As moradias
a  bene f i c i a rem  j á  f o ram
cadastradas.

O PDISA-I, lê-se no projecto,
vai instalar em três anos, 140
quilómetros de condutas de
distribuição com diâmetros de
63 a 400 mm. Os consumidores
dos dez bairros prescritos vão
brevemente deixar de se preo-
cupar com o abastecimento de
água potável, percorrer longas
distâncias para adquirirem o
produto.

A execução do programa pre-
viu a reposição das infra-estru-
t u ra s  p úb l i c a s  a  s e rem
danificadas, com realce para
os passeios, lancis, tapete asfál-
tico das avenidas abrangidas
para inverter o quadro criado
de certos pontos da urbe, que
estão as estradas degradadas
face às obras anteriores.

Com o
surgimento

do Programa
“Água para

Todos”
aumentou o

número de
fontenários

As obras 
vão ampliar 
a capacidade 
de fornecimento
de água 
potável  

Investimentos

Mais de vinte mil moradias das zonas suburbanas da cidade do Lubango vão receber o precioso líquido até Junho de 2018

Mais água potável para toda a província

Os apelos das autoridades
para a preservação dos equi-
pamentos instalados sobretudo
na periferia são constantes,
no sentido de se aumentar a
durabilidade dos bens. Os téc-
nicos constataram que um
número considerável de tubos
de canalização e contadores
foi vandalizado.

Os dados provisórios ates-
tam que mais de 400 contadores
foram vandalizados e roubados
das respectivas caixas de con-
servação, por pessoas de má
fé, sendo necessário que cada
morador proteja os contadores
instalados, para o pagamento
justo do consumo.

Importa realçar que a pri-
meira fase do PDISA-I, orçada
em 572,6 milhões de kwanzas,
implantou mais de 50 quiló-
metros de rede de distribuição,
que resultaram em quatro mil
e 500 ligações domiciliares e
colocação de contadores.

A fase inicial do projecto atin-
giu os bairros Comercial, Hélder
Neto,  Lucréc ia ,  Joaquim
Kapango, Dr.Agostinho Neto,
Benfica, Machiqueira, Só Frio,
Ferrovia, Santo António e os
Laureanos. 

Todos esses bairros estão
interligados à rede da periferia
com as condutas de 200 milí-
metros dos sistemas de captação
da Tundavala, Nossa Senhora
do Monte e da Humpata. 

Financiaram a requalificação
das duas nascentes em refe-
rência uma linha de crédito
alemã, orçada em 90 milhões
de dólares. 

Estão igualmente erguidos
sete reservatórios capacitados
para armazenar 60 mil e 750
metros cúbicos de água potável,
superando assim a cifra dos
quatro reservatórios que ali-
mentavam a cidade do Lubango
cada um com 4.500 litros.

Preservar 
o património
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João Luhaco 

Instaladano alto da montanha,
de braços abertos, a abençoar
a pitoresca cidade do Lubango,
está o Cristo-Rei, o Redentor.
Inaugurada em 1957, a estátua
do Cristo - Rei é um dos prin-
cipais cartões de visita das
terras altas da Chela, um
monumento provincial  pleno
de imponência e criatividade. 
O Cristo-Rei no Lubango,

ao contrário das outras três
estátuas semelhantes, ergui-
das no Rio de Janeiro, Brasil,
em Almada, Portugal, e Tétum
Dili, Timor, não foi construído
por iniciativa religiosa.
A ideia foi do engenheiro

português Carlos Sardinha
que viu nas montanhas um
cenário ideal para construção
do monumento, cuja obra
durou dois anos.
A estátua, construída à

base de cimento e cal hidráu-
lica,  está situada a 2.130
metros acima do nível do mar
e é considerada património
histórico nacional.
A  P rov ínc ia  da  Hu i l a

ostenta  ainda outras impo-
nentes zonas turísticas de
referência capital, tais como
as Fendas da Tundavala, o
Miradouro da boca da Hum-
pata e a Serra da Leba. São
locais de grande importância
paisagística. 
Para além do Cristo-Rei,

de onde se pode obter uma
v i s ã o  p a n o râm i c a  d o
Lubango, a partir do mira-
douro ali localizado, o roteiro
turístico local oferece outras
interessantes visitas, como o
antigo Palácio do Governo, a
Catedral da Sé, a Igreja da Mis-
são da Huíla, a Igreja do Tchi-
vinguiro, a Igreja da Quihita,
os Barracões, a Antiga Estação
dos Caminhos de Ferro de
Moçâmedes, a Fortaleza de
Caconda e alguns edifícios de
arquitectura colonial como o

ex-Liceu Diogo Cão, Colégio
Paula Francinete e a casa da
Família Almeida.

Monumentos e sítios 
No total , são onze os monu-
mentos e sítios históricos e
naturais classificados, alguns
dos quais em mau estado de
conservação, controlados pela
Direcção Provincial da Cultura
da Huíla. A instituição tem
igualmente inventariados 180
monumentos e sítios e his-
tóricos, bem como 121 Omba-
las (aldeias de sobas) que
precisam de ser classificados.
A cidade do Lubango conta
com oito monumentos e sítios
classificados, Caconda dois
e o município da Humpata
um, sendo que a actividade
de levantamento, estudo, pro-
tecção e valorização do patri-
mónio cultural prossegue,
por serem tarefas básicas e
de rotina no quadro do pro-
grama estratégico levado a
cabo pelo sector.

Fazem parte dos referidos
monumento s  e  s í t i o s  a
Arquitectura Civil, Militar,
Religiosa/Funerária, Sítios
Históricos, Arqueológico,
Zona Histórica e paisagística
e Natural, este último com
referências de procura turís-
t i c a ,  en t re  nac i ona i s  e
estrangeiros.

Monumentos e Sítios

O Cristo-Rei, no Lubango, ao contrário das
outras três estátuas semelhantes erguidas
no Rio de Janeiro (Brasil), Almada
(Portugal) e Tétum Dili (Timor-Leste) 
não foi construído por iniciativa religiosa

A imponência 
imperdível 
do património 
cultural da Huíla

A ideia da
construção da

estátua do Cristo-
Rei foi engenheiro
português Carlos
Sardinha que viu
nas montanhas

um cenário ideial
para construir 
o monumento, 
cuja obra durou

dois anos 
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A Fenda da
Tundavala 
é uma das

Sete
Maravilhas

de Angola 

A Serra da
Leba é um
dos locais

onde,
apesar do

arrepio que
provoca,

todo o
turista quer

visitar 
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A DirecçãoProvincial da Cultura
da Huíla lançou um folheto con-
tendo elementos sobre a impor-
t â n c i a  d a  p r e s e r va ç ã o  e
valorização dos bens patrimoniais
que estimula a população a sal-
vaguardar o seu legado existen-
c ia l .  Segundo  a  D i rectora
Provincial, Marcelina Gomes, a
intenção é massificar e difundir
essas informações, no sentido
da população estar sensibilizada
e melhor instruída sobre a pre-
servação do património cultural
da região.

“Todos os municípios da Huíla
têm bens patrimoniais materiais
e imateriais, por isso estamos
engajados nessa actividade para
reduzir os efeitos da destruição
dessas riquezas”, sublinhou.

Este tipo de iniciativa, refor-
çou, ajuda a sociedade a preservar
e a valorizar os bens patrimoniais
culturais, assim como ajuda a
população a ter noções sobre
educação patrimonial, na base
da legislação. Marcelina Gomes
solicitou às Administrações Muni-
cipais da Província da Huíla para
que, no âmbito dos programas
culturais locais, ajudem a difundir
o instrutivo nas comunidades
sobre sua jurisdição.

Património 
cultural 
e mundial

Protecção aos monumentos 
O Chefe do Departamento de
Património Histórico e Cultural
da Direcção Provincial da Cul-
tura da Huíla, Avelino Elias,
tem  apelado constantemente
aos cidadãos a protegerem mais
os diversos monumentos e sítios
locais, como forma de manter
vivo e transmitir o legado his-
tórico nacional. 
Segundo Avelino Elias, nota-
se em algumas infra-estruturas
históricas fixadas na Província
da Huíla, um certo estado de
abandono, que associado aos
actos de vandalismo juvenil,
tem acelerado de forma expres-
siva a sua degradação. 
“As pessoas devem cuidar
mais dos monumentos e sítios,
assim como os lugares histó-
ricos existentes na Província,
classificados ou não, para que
as gerações vindouras possam
tomar contacto com o passado
histórico nacional”, advertiu
o responsável.

Dos monumentos e sítios
inventariados na província, o
município do Lubango tem 72,
a  Chibia, 37, Caconda 33, Hum-
pata  25,  Caluquembe 24,
Cuvango 21, Quilengues 19,
Jamba nove, Cacula sete, Qui-
pungo seis, Chipindo, Gambos
e Matala,  cinco cada.

O Chefe do Departamento
de Património Histórico e Cul-
tural aponta ainda a existência
de oito monumentos classi-
ficados que foram seleccio-
nados pelo seu valor histórico
e importância arquitectónica,
religiosa e funerária. “Entre

estes, temos a Missão da Huíla,
os Barracões do Lubango, a
Antiga Câmara Municipal, o
Palácio do Governo, o Centro
de Cultura do Lubango,o Cemi-
tério Bóer, localizado na fazenda
Jamba, na Humpata e a Estação
dos Caminhos de Ferro de
Moçâmedes”, salientou o res-
ponsável.

Maior divulgação
A Direcção Provincial da Cultura
na Huíla pretende reforçar,  as
acções de divulgação dos monu-
mentos e sítios localizados na
região, assim como atrair mais
visitas ao Museu Regional,  infor-
mou a directora, Marcelina
Gomes.A responsável assegu-
rou que as visitas ao Museu
Regional da Huíla aumentaram
significativamente, fruto de
uma nova mentalidade das

pessoas para o conheci-
mento “daquilo que são as
nossas raízes.” “É preciso
que nos conheçamos em
primeiro lugar e eu acho que
as pessoas estão a  tomar
consciência que esta neces-
sidade tem que ser cum-
prida. Eis a razão de mais
visitas aos museus,  sítios
históricos e locais de inte-
resse turístico. As pessoas
querem realmente conhecer
Angola e a nossa cultura,
principalmente da Huíla, e
acredi to  que  toda  es ta
tomada de consciência faz
com que,  realmente,  o
museu tenha cada vez mais
visitas. Oxalá que as visitas
aumentem cada vez mais,
porque há esta necessidade
realmente”, sublinhou Mar-
celina Gomes. A Direcção
Provincial da Cultura da
Huíla propôs este ano a clas-
sificação de cinco monu-
mentos e sítios, que devem
ser reconhecidos como
património mundial histó-
rico, atendendo às suas tipi-
cidades. Trata-se da Igreja
da Sé Catedral, do Cemitério
Boer, localizado no muni-
cípio da Humpata, da Fenda
da Tundavala, da Estátua
do Cristo Rei e do Memorial
do Massacre de Cassinga,
no município da Jamba.
Estão também classificados
como património nacional,
a Fenda da Tundavala, a
Cascata da Huíla, as Grutas
do Tchivinguiro e o Mira-
douro da Boca da Humpata.

As pessoas 
devem cuidar 

dos monumentos 
e sítios, assim 
como lugares

históricos 
existentes 

na província,
classificados 
ou não, para 

que as gerações
vindouras 

possam tomar
contacto 

com o passado
histórico nacional



Domingos Mucuta 

O potencial turístico da Província
da Huíla é enorme, com lugares
paradisíacos. O Governo da pro-
víncia definiu uma estratégia para
estimular os investimentos nessa
área,  atrair turistas nacionais e
estrangeiros e tirar proveito finan-
ceiro das belezas naturais.

A região dispõe de mais de 20
centros turísticos registados pela

Direcção Provincial do Comércio
e Hotelaria e Turismo. Entre eles,
o destaque vai para a Fenda da
Tundavala, eleita em 2014 a Sétima
Maravilha de Angola. O complexo
turístico localizado na Serra da
Chela, nos arredores da cidade
do Lubango, é um dos principais
cartões postais da província, pela
paisagem deslumbrante.

O cenário preenchido por
rochas, riachos, montes e fendas
está situado a cerca de dois mil

metros de altitude acima do nível
do mar.

O lugar encanta a todos. Crian-
ças, jovens e idosos desfrutam
da paisagem, varrida pela brisa,
apreciam o canto dos pássaros e
contemplam a vista majestosa
da Tundavala. A estrada de 20
quilómetros que liga o Lubango
à Tundavala foi reabilitada. O tra-
jecto é percorrido em pouco
tempo e ao longo do caminho os
turistas, que afluem em grande
número, apreciam uma vista
natural de rara bleza.

A intervenção do Governo da
Província na modernização da
zona turística levou o Ministério
da Cultura a qualificar o local
como Paisagem Natural e Cultural,
através do decreto executivo n.º
5, de 9 de Agosto de 2012.

As autoridades pretendem ins-
crever a Fenda da Tundavala  na
lista de património da Humani-
dade da Unesco, numa altura em
que o Governo tenta atrair inves-
timento e aumentar a oferta dos
serviços turísticos.

Belezas naturais
A paisagem natural impõe para-
gens constantes para fotografar.
Entre as belezas naturais, des-
tacam-se a superfície monta-
nhosa, o leito do rio Tundavala
e a fenda ladeada por rochas.

No rio existem três pequenos
lagos artificiais que oferecem

condições para um mergulho.
“Aqui nadamos à vontade, sem
risco de afogamento. Não pedimos
aval a nenhum soba. Basta saber
nadar”, explica um jovem que
desfrutou da água cristalina.

A estação de captação de água
da Tundavala dispõe de bancos
e mesas rígidos para um pique-
nique com familiares e amigos.
A presença de turistas atrai fotó-
grafos profissionais que propõem
serviços. A partir de três mira-
douros na Fenda da Tundavala,
os visitantes têm uma vista pri-
vilegiada para observar a cordi-
lheira que se estende até ao
município da Bibala.

“Ninguém pode afirmar que
esteve no Lubango sem chegar à
Fenda da Tundavala”, declarou
um turista de Luanda, em gozo
de férias com familiares.

No mesmo dia, um casal de
recém-casados visitou o local,
acompanhado de um vasto grupo
de familiares, amigos e convi-
dados, para tirar fotografias.

O Miradouro da Boca da Hum-
pata, Barracões, Barragem das
Neves, Cascata da Ungiria, Cordi-
lheira da Leba e Complexo da Nossa
Senhor do Monte são outros pontos
turísticos da província da Huíla.

Contributo da academia
Muitos visitantes escolhem a
Tundavala para momentos de
descontração e lazer após cincos

dias de trabalho. O acesso é livre
e gratuito. Em família, com ami-
gos ou a solo, os encantos da
Huíla são ideais para quem quer
relaxar ou exercitar o físico. Para
medir o impacto das visitas à
zona turística da Serra da Chela
e prever o volume de receitas
que o Estado pode arrecadar, o
Instituto Superior Politécnico
Independente (ISPI) leva a cabo
uma pesquisa.

O estudo efectuado por estu-
dantes do curso de gestão e mar-
keting da instituição académica
pretende apurar o número de
visitantes por mês e analisar a
v iab i l idade  económica  da
cobrança de taxas de acesso.

No âmbito deste projecto, a
direcção daquela instituição do
ensino superior, que matriculou
4.219 estudantes, promoveu na
abertura do ano académico uma
palestra subordinada ao lema
“Pelo crescimento económico
de Angola, promovamos a diver-
sificação da economia apostando
no turismo”.

O Director-Geral do ISPI, Fran-
cisco Chocolate, reconhece que
“o país tem um mosaico turístico
muito rico e parte deste potencial
está na Huíla”, podendo, se for
bem explorado, ajudar o país a
reduzir o impacto da crise finan-
ceira e económica e atenuar a
dependência das receitas petro-
líferas e diamantíferas.
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O turismo 
é uma

actividade
transversal

ao sector do
transporte,

cultura e
comércio

A Igreja da
Sé Catedral
é um local
de grande
atracção
turística 

Encantos da Huíla 

A Província dispõe de mais de 20 centros
turísticos registados pela Direcção Provincial
do Comércio e Hotelaria e Turismo

Turismo 
tem potencial
para crescer

A revitalização do sector do
turismo exige a criação de
infra-estruturas capazes de
atrair visitantes.

O assessor do Vice-Gover-
nador da Huíla para o Sector
Económico, Adalberto Suku-
mula, lembrou numa palestra
que a receita mundial de turismo
foi de 1,3 triliões de dólares em
2016 e representa sete por cento
das exportações registadas nas
balanças comerciais.

O turismo é uma actividade
transversal a outros sectores
como a hotelaria e restauração,
transportes, vias de comuni-
cação, cultura, comércio e
telecomunicações.

O Governo Provincial da
Huíla preconiza a exploração
das zonas turísticas de forma
eficiente, para incrementar
a arrecadação de receitas e
a oferta de serviços. Para o
efeito, o Governo delineou
um plano de captação de
investimento e potencialização
do empresariado local.

O Vice-Governador para o
Sector Económico, Sérgio da
Cunha Velho, destaca que o

turismo está projectado para
ser um motor de desenvolvi-
mento sócio-económico, pela
importante contribuição para
o Produto Interno Bruto (PIB),
através da captação do inves-
timento de empresas nacio-
nais  e  estrangeiras  para
revitalizar o sector.

“A Huíla está aberta a ini-
ciativas de investidores nacio-
nais e estrangeiros dispostas
a aplicar capitais na exploração
de potencialidades existentes
no sector”, afirmou o Vice-
Governador para o Sector Eco-
nómico.

Sérgio da Cunha Velho con-
siderou fundamental a parti-
cipação do ISPI na análise da
conjuntura económica e social
vigente e propor estratégias
que permitam contornar as
dificuldades e retomar o cami-
nho do crescimento económico.
“Isso implica o desenvolvi-
mento de projectos de inves-
tigação para a implementação
de acções de extensão que per-
mitam a materialização do
crescimento e a qualidade de
vida das pessoas”, disse.

Diversificação da economia
FOTOS: ARIMATEIA BAPTISTA | EDIÇÕES NOVEMBRO | HUÍLA
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Gaudêncio Hamelay 

As políticas desportivas do Estado
na Província da Huíla, têm como
meta atingir até 2020, mais de
17 mil praticantes nas diversas
modalidades em toda a extensão
do território huilano.

A Direcção Provincial da Juven-
tude e Desportos da Huíla, como
órgão local vocacionado, regista
com agrado a expansão e abran-
gência da prática desportiva nos
14 municípios que compõem a
província, fruto dos programas
de fomento desportivo traçados
e em execução. Face às condições
climáticas que as terras altas da
Chela possuem, aliadas ao poten-
cial na produção de alimentos,
controla actualmente cerca de 11

mil atletas de ambos os sexos a
nível dos 14 municípios, nas
modalidades de futebol de onze
e de salão, andebol, atletismo,
judo, karaté shotokan e taekwon-
do, ténis de mesa e de campo,
ginástica, esgrima, voleibol, boxe,
capoeira, xadrez, ciclismo, bas-
quetebol, hóquei em patins, kar-
ting, motocross e automobilismo.

O funcionamento dos serviços
da Direcção Provincial da Juven-
tude e Desportos da Huíla con-
substancia-se na aplicação e
interpretação de orientações
superiores nos domínios do Des-
porto, tendo como base a Lei n.º
06/204, de 23 de Maio (Lei do
Desporto e Lei das Associações
Desportivas, bem como os res-
pectivos Regulamentos).

Esta área tem assente a sua

actividade em duas vertentes que
são o desporto de recreação e o
de rendimento.

O chefe do Departamento para
as Políticas dos Desportos na
Direcção Provincial da Juventude
e Desportos da Huíla, Eduardo
Samuel José, frisou que o desporto
de recreação como área de mas-
sificação e de lazer, desenvolve
acções com crianças e adultos
visando a ocupação útil dos seus
tempos livres.

“Preconizamos consciencia-
lizar as crianças e adultos para o
cumprimento da ética e das regras
do Desporto”, disse.

Eduardo Samuel José citou,
que a Direcção da Juventude e
Desportos local, está há seis anos
a implementar o projecto de mas-
sificação desportiva em várias

modalidades, tendo mobilizado
em 2013, aproximadamente 15
mil  entre crianças e adolescentes
dos 10 aos 17 anos de idade.

Fruto disso, explicou, várias
acções na vertente do Desporto
de recreação têm sido desenvol-
vidas com a criação de 70 clubes
recreativos nas escolas e bairros,
da província.

A realização dos jogos abertos,
campeonatos de massificação
desportiva, do gira-bairro, inter-
municipal em selecções, cam-
peonatos  nas  ins t i tu ições
religiosas, competições para para-
límpicos, provas para trabalha-
dores  em futebol  de  salão,
campeonatos e torneios nos Ins-
titutos Médios e Superiores, entre
outros eventos, fazem parte da
dinâmica do órgão reitor das polí-
ticas desportivas na província.

Ainda em relação à massifi-
cação, sustentou, está em carteira
o projecto “Despontar” sob a
égide do Ministério da Juventude
e Desportos e neste particular
foram construídos e reabilitados
12 campos de futebol, bem como
polidesportivos, na cidade do
Lubango e arredores.

Eduardo Samuel José destacou
que a actividade física e despor-
tiva assume particular impor-
tância na saúde, o que ajuda o
desenvolvimento de práticas e
estilos de vida mais saudáveis,
face ao problema do excesso de
peso, doenças cardiovasculares,

hipertensão e obesidade nas dis-
tintas faixas etárias. Nesta senda,
clarificou Eduardo Samuel José,
a massificação do Desporto Esco-
lar tem conhecido a nível da pro-
víncia, progressos significativos
resultantes das políticas de
desenvolvimento do capital
humano traçadas pela Direcção
Provincial da Juventude e Des-
portos, em parceria com a Direc-
ção da Educação,  Ciência e
Tecnologia da Huíla.

A participação individual e
colectiva dos alunos e professores
na prática do Desporto e da mas-
sificação a nível escolar, permite
a construção de vínculos entre
crianças e jovens com a escola
como instituições.

“O espaço confere oportuni-
dade de realização no desenvol-
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Desporto

A rede de infra-estruturas desportivas na Província foi ampliada
com a reabilitação e construção de vários recintos 

     

Huíla almeja atingir 
17 mil praticantes até 2020

Actualmente
existem cerca de 11

mil atletas de
ambos os sexos nas

modalidades de
futebol onze e de

salão, bastebol
andebol, atletismo,
judo, karaté, ténis

de mesa e de
campo, ginástica,
esgrima, voleibol,
boxe, capoeira e

xadrez 



vimento das capacidades físicas
e individuais de cada praticante”,
confirmou.

Eduardo José disse que fruto
das experiências obtidas nos I
Jogos Abertos realizados a nível
da província, permitiram a par-
ticipação efectiva de 34 clubes
desportivos escolares na sede do
município do Lubango, destes 17
nas instituições do ensino público
e igual número nos colégios pri-
vados. Na Huíla, participam ainda

no desporto de massificação esco-
lar os restantes 13 municípios nas
mais diversas modalidades.

Eduardo José acrescentou que
os municípios criaram clubes de
massificação e recreação nas
escolas com o intuito de promover
maior rendimento e desempenho
a nível dos alunos com idade
compreendida entre os 9  e os 16
anos. Samuel José indicou que
na área do desporto de rendi-
mento, estão controlados 4.535

atletas, inseridos em 12 clubes e
14 associações desportivas.

O responsável do Departa-
mento para as Políticas dos Des-
portos na Huíla, disse que o Clube
do Benfica Petróleos do Lubango,
Clube Desportivo da Huíla, Inter
Futebol Clube da Huíla, Clube
Ferroviário da Huíla, Sporting
Clube do Lubango, Clube Recrea-
tivo e Desportivo da Chibia, Esco-
linha Futebol Clube da Agricultura,
Águias Sport Tchicafa do Calum-

biro, Clube Desporto Amizade,
Clube Atlético do Lubango., Clube
de Tiros e Pesca da Huíla, assim
como o Clube de Assessoria Jamba
Sport, são as agremiações exis-
tentes na província que movi-
mentam diversas modalidades.

A Direcção Provincial dos Des-
portos da Huíla controla as Asso-
ciações dos Desportos Individuais
que albergam as modalidades de
ciclismo, ténis de mesa e de campo,
xadrez e ginástica, futebol, atletismo,

taekwon-do e karaté shotokan,
desportos motorizados (karting,
motocross e automobilismo), de
hóquei em patins, andebol, bas-
quetebol, o desporto para deficientes,
futsal, voleibol, judo e associação
de boxe, respectivamente.

Os clubes e associações acima
re fe renc iados ,  sub l inhou
Eduardo Samuel José, participam
em competições programadas
a nível nacional e local com
regularidade.

ARIMATEIA BAPTISTA | EDIÇÕES NOVEMBRO |HUÍLA

29Sexta-feira
7 de Julho de 2017

FOTOS: ARIMATEIA BAPTISTA | EDIÇÕES NOVEMBRO |HUÍLA

Cada vez
mais jovens
ganham 
o gosto pela
modalidade
de ténis de
mesa em
terras
huilanas

As condiçoes climáticas e de infra-estruturas que as
terras altas da Chela apresentam favorecem  a
prática de várias modalidades desportivas

As dificuldades de índole financeira
e de material desportivo, são preo-
cupações apontadas pelo director
provincial da Juventude e Desportos
da Huíla, Joaquim Barbante Tyova.

Joaquim Barbante Tyova reco-
nheceu que face à actual conjuntura
financeira, desde 2013 até ao pre-
sente ano, a direcção que dirige tem
experimentado momentos difíceis
para o desporto na província.

“Na verdade, desde 2013, temos
tido momentos difíceis para o des-
porto a nível da província da Huíla”,
reconheceu, acrescentando que
“temos que reconhecer a vontade
das pessoas em praticar desporto,
mas enfrentamos problemas de
material desportivo, de financia-
mento da actividade desportiva e

de crescimento do ponto de vista
de instituições desportivas na pro-
víncia”, revelou.

Joaquim Barbante Tyova referiu
que a actividade desportiva precisa
de ser suportada com material des-
portivo porque incentiva e motiva
a prática desportiva.

“Enfrentamos dificuldades na
obtenção de divisas para os clubes
ou pessoas singulares, adquirirem
material a partir do exterior. Actual-
mente as importações estão cada
vez mais difíceis”, apontou.

Joaquim Tyova afirmou que o
material desportivo é o grande pro-
blema que o órgão que dirige
enfrenta actualmente e assegurou,
que existe organização.

“Do ponto de vista da organização

das instituições desportivas estamos
muito bem. Participamos recente-
mente no Conselho Consultivo e a
Huíla está muito bem posicionada
porque conseguiu cumprir com
todos os procedimentos legais.
Temos um crescimento considerável
quer das associações desportivas,
de grupos e também de clubes des-
portivos”, realçou. O director pro-
vincial da Juventude e Desportos
da Huíla disse que as actividades
desportivas têm estado a acontecer
apesar das dificuldades. “Estamos
num bom caminho e não podemos
fazer uma avaliação negativa do
ponto de vista do desporto na pro-
víncia, apesar da deficiência no
que tange a falta de material des-
portivo”, reconheceu.

Dificuldades financeiras e de material desportivo 

A rede de infra-estruturas desportivas na província
da Huíla, nos últimos anos, foi ampliada com a rea-
bilitação e construção de vários recintos desportivos,
campos de futebol, quadras polivalentes e clubes
recreativos.

Nesta senda, a construção de dois pavilhões
sendo um multiusos, da Nossa Senhora do Monte,
bem como a reabilitação de outros dois, confere à
província instalações condignas para a prática do
desporto de sala. A construção do Estádio Nacional
da Tundavala e a reabilitação dos recintos de futebol
da Nossa Senhora do Monte, Benfica Petróleos do
Lubango e do Ferroviário da Huíla constituem inves-
timentos de referência.  

Joaquim Barbante Tyova anunciou que as infra-
estruturas requerem uma manutenção permanente.
E isso, manifestou, implica recursos financeiros. “Estamos
a falar muito de vandalismo que não tem muitos índices
elevados. O que falta, são os recursos financeiros para
recuperar as infra-estruturas”, reiterou.

Tyova acrescentou que muitas dessas infra-estruturas
foram construídas em 2009 e 2010, mas com o com-
promisso de que depois de 5 anos deviam beneficiar
de obras de reabilitação para mantê-las conservadas.

“Infelizmente, o país mergulhou numa situação
económica muito difícil e isso não nos permite
sequer conservar as infra-estruturas desportivas.
Mas estamos a manter minimamente operacionais
os recintos”, referiu.

Todas as infra-estruturas da província da Huíla,
avançou, precisam de uma reabilitação completa,
sobretudo os campos de futebol, os pavilhões, os
polivalentes e outros recintos. 

Tyova reconheceu que o Desportivo da Huíla é
o único clube que possui uma equipa a representar
a província no Campeonato Nacional de Futebol
da Primeira Divisão, vulgo Girabola Zap. Outros
clubes "como por exemplo o Interclube do Lubango,
Benfica Petróleos do Lubango, que entretanto
desistiu, assim como o Ferroviário da Huíla ou o
Clube Recreativo e Desportivo da Chibia" encon-
tram-se a braços com problemas financeiros, o que
diminui, na óptica do responsável, o peso da província
no campeonato nacional. 

Infra-estruturas
desportivas 

Huíla  quer
ser um dos
principais

celeiros do
basquetebol

a nível do
país  
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Benigno Narciso 

O Clube Desportivo da Huíla
(CDH), fundado a 7 de Maio de
1998, é o único representante da
Província da Huila no Campeo-
nato Nacional de Futebol da Pri-
meira Divisão, também designado
“GirabolaZap”.

Os elevados custos decorrentes
da participação na prova, que
giram acima de 160 milhões de
kwanzas por época, representam
a maior dificuldade que o clube
da Região Militar Sul enfrenta.

O Director Administrativo e
Financeiro do clube, Ezequias
Domingos, referiu que 90 por cento
do orçamento é canalizado para
o pagamento de prémios de jogo,
contratos, transporte, alojamento,
alimentação, remuneração dos
árbitros, técnicos, atletas e outros
gastos decorrentes da organização
administrativa e logística.

A realização de um jogo em
casa custa acima de um milhão
de kwanzas, menos oneroso que
os desafios disputados fora da
província que exigem custos de
transporte e alojamento. Multi-

plicado por trinta jogos, que per-
fazem o total das jornadas que
envolvem a prova, o montante
decorrente apenas da realização
de partidas oficiais ronda em
cerca de 40 milhões. 

“Para organizar um jogo em
casa gastamos acima de um
milhão de kwanzas. Temos em
casa 15 jogos e o mesmo número
fora, perfazendo 30 no total. Gas-
tamos em média, só para a rea-
lização de jogos e deslocações,
mais de 40 milhões por época.
Depois há contas de pagamento
de salários, prémios de jogo, con-
tratos, alimentação, transporte
e outras que encarecem ainda
mais o orçamento”, relatou.

A direcção do clube conta com
apoios pontuais que diminuem
o peso financeiro, suporte este
que minimiza o esforço e contribui
para manter a sustentabilidade
da equipa na prova. “Contamos
com apoio pontual das Forças
Armadas Angolanas em termos
de transporte e logística. Isto reduz
custos de aquisição de bilhetes
de passagem. Temos o suporte do
Chefe do Estado-Maior General,
comandante do Exército, Força

Aérea Nacional, Comando da
Região, Zona Aérea Sul e algumas
unidades de apoio. Se não fossem
estas entidades, não teríamos
pernas para andar. Estas estruturas
é que suportam o clube com apoio
em transporte e logística.”

“A rede hoteleira em Angola
é cara. Os custos de alimentação
são elevados. Há províncias em
que uma refeição custa quatri
mil kwanzas, um quarto no hotel

16 mil, preços altíssimos e custo
de vida alto. Realizar jogos nessas
províncias fica acima de um
milhão de kwanzas. Ficar no hotel
para fazer um estágio e deslocar

um aparato logístico encarece os
custos. Outra implicância é que
o território nacional é vasto, as
deslocações são feitas por via
aérea. Pôr a equipa a jogar, por
exemplo, em Luanda de auto-
carro, é contra-producente para
a componente física.”

Diante das dificuldades, é graças
a boa vontade de algumas estru-
turas que o clube participa com
regularidade na prova desde o ano
de 2001, apesar das limitações
financeiras e dificuldades de vária
ordem. “Estamos de pé graças à
boa vontade de pessoas e de algu-
mas estruturas. Temos um aparato
administrativo que funciona em
Luanda sem remuneração. Isto é
que faz com que o clube tenha
sustentabilidade. Ao nível de estru-
turas locais, contamos com pouco
apoio”, revelou.  

O apoio vem da fábrica de água
Preciosa, Tundavala, Fazenda
Jamba, RuroRalf e Tundavala
Audiovisuais, que, de forma
desinteressada, com suporte pon-
tual, colaboram nas despesas do
clube. “Para além destas estruturas
locais, o clube não conta com
mais nenhum apoio.”

O surgimento
Decorria o ano de 1998 altura em
que um grupo de oficiais supe-
riores, subalternos, soldados e
trabalhadores civis afectos à
Região Militar Sul, liderados pelo
general Francisco Furtado, lan-
çou-se na criação do Clube Des-
portivo da Huíla (CDH).

Motivados pelos resultados
desportivos que a região vinha
obtendo nos Jogos Desportivos
Militares, a iniciativa surgiu da
necessidade de dar corpo a um
clube federado que pudesse par-
ticipar em provas oficiais das
diversas associações desportivas
e federações, tendo o futebol
como a modalidade de proa.

Nasceu assim o Clube Despor-
tivo da Huíla, agremiação des-
portiva afecta à Região Militar Sul.
Passados 19 anos de altos e baixos
à procura de afirmação, o emblema
é hoje uma potência ao nível da
Província. É o de maior referência
a nível local e o mais representativo
na actualidade em eventos des-
portivos nacionais e internacionais
(participação nas Afrotaças).

Após o período embrionário,
o clube seguiu a sua consolidação.

Desportivo da Huíla

Os elevados custos decorrentes da participação na prova, que giram acima de 160 milhões de kwanzas por época,
representam que a maior dificuldade para o clube da Região Militar Sul, fundado a 7 de Maio de 1998, ainda enfrenta

Equipa mantém representatividade no Girabola

Passados 19 anos de
altos e baixos à

procura de
afirmação, o clube é
hoje uma potência

ao nível da
província e o mais

representantivo em
eventos desportivos

no país e no
estrangeiro
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Participou pela primeira vez em
2001 no Campeonato Nacional
de Futebol da Segunda Divisão,
que apura anualmente três equi-
pas para o Girabola. Nessa par-
ticipação de estreia o grémio
alcançou o pleno e conseguiu o
apuramento, feito que permitiu
a equipa participar pela primeira
vez no Girabola em 2002.

O Director Administrativo e
Financeiro do clube, Ezequias
Domingos, apontou que apesar
das vicissitudes que atravessou
desde a sua fundação, os objec-
tivos que nortearam a sua criação
continuam firmes e a agremiação
continua a resistir.“Continuamos
vivos porque apesar das vicissi-
tudes que o clube atravessou
durante o tempo, os objectivos
que nortearam a criação da colec-
tividade desportiva continuam
de pé e o clube está vivo. Tem
sido um percurso bom. Neste
momento é o clube de maior refe-
rência da província, participa
com regularidade desde o seu
surgimento em todas as provas
nacionais, fundamentalmente
na modalidade de futebol.”

Escolas de formação
O Clube Desportivo da Huíla
(CDH), aposta no desenvolvi-
mento dos escalões de formação
como forma de sustentar a equipa
sénior de futebol através da pro-
moção e inserção, no plantel
principal, de jovens atletas oriun-
dos dos seus viveiros.A perspec-
tiva com a aposta na formação
da “prata da casa”, disse Ezequias
Domingos, é reduzir os elevados

custos decorrentes da contratação
de futebolistas provenientes de
outras províncias. 

O projecto movimenta cerca
de 80 formandos em quatro esca-
lões, designadamente, sub-20,
17, 15 e 12, dos 9 aos 20 anos.“A
nível dos escalões de base, temos
cerca de 20 formandos por esca-
lão, que perfazem 80 futebolistas
ao nível dos quatro escalões de
formação.A perspectiva é a curto
e médio prazo inverter o quadro.
Ter maioritariamente atletas locais
no plantel principal de forma a
que paulatinamente diminuamos
o número de jogadores que vêm
de outras províncias, cuja vinda
encarece os custos para a nossa
colectividade desportiva”, revelou. 

Apesar das dificuldades na
implementação do projecto, a
direcção do Desportivo promove
por ano entre um a dois atletas
do escalão júnior para a equipa
principal. A aposta permitiu que
a equipa que compete no Gira-
bolaZap 2017 seja integrada por
mais de dez futebolistas formados
no clube.“Temos uma estrutura
com um director que coordena
o futebol jovem. Apesar das
dificuldades, tiramos jogadores
que se destacam para potenciar
a equipa sénior. A cifra tem sido
um atleta por época e, se reparar,
o plantel sénior do Desportivo
tem hoje acima de 10 jogadores
oriundos dos nossos escalões
de formação.”

“Da época passada, temos o
atleta Nuno, que por sinal é inter-
nacional pela selecção de Angola
a nível dos escalões de formação,

participou em provas da Confe-
deração Africana de Futebol
(CAF), de apuramento à cam-
peonatos de África das categorias.
Ascendeu ao escalão principal,
hoje é titular indiscutível. Subiu,
viu e venceu. Para além deste,
temos o Malamba, Milton e o
Mendes. Quatro jogadores que
integraram a equipa que em 2016
chegou à final do campeonato
júnior e hoje se desatacam no
Girabola com as cores do clube.”

Ezequias Domingos frisou que
a implementação do projecto
implica gastos elevados com a
aquisição de material desportivo
e logística. “Os custos são ele-
vados. Um dos problemas é em
relação ao material desportivo.
Angola não produz e temos que
importar. Recebíamos de uma
empresa, mas infelizmente nas
duas épocas anteriores, 2015,
2016 e na presente, não fomos
contemplados. Isso agrava ainda
mais as condições de trabalho
na formação. Para ter ideia, uma
bola oficial no mercado local
custa 50 mil kwanzas. Vinte bolas
ficam acima de um milhão. Os
escalões de formação exigem tra-
balhar com muitas bolas. Tem
sido difícil.”

“Mesmo com dificuldades
temos resultados positivos, por-
que nas participações nos cam-
peonatos nacionais, de júnior
fundamentalmente, o clube tem
estado no top, o que faz crer que
se tivermos melhores condições
de trabalho a qualidade dos
resultados teriam outra avalia-
ção”, disse o Director do Clube.

Desportivo
da Huíla tem

sido um
“osso duro

de roer”
quando joga

em casa

Ezequias
Domingos
garante 
que o clube
militar da
Região Sul
aposta na
“prata da
casa” 

As
dificuldades
financeiras
não
desanimam
os jogadores
da equipa
principal

ARIMATEIA BAPTISTA | EDIÇÕES NOVEMBRO |HUÍLA

ARIMATEIA BAPTISTA | EDIÇÕES NOVEMBRO |HUÍLA

A participação inédita do Des-
portivo da Huíla nas Afrotaças em
2014, época em que representou
o país nas competições africanas,
constituiu o ponto mais alto desde
a fundação da agremiação des-
portiva a 7 Maio de 1998.

Ao nível do Girabola, as clas-
sificações honrosas que o clube
alcançou foram o sexto lugar em
2006, com o técnico Agostinho
Tramagal, e em 2013 com Mário
Soares, nesta última a equipa e
o técnico foram eleitos revelações
da prova. 

O clube da Huíla afecto à Região
Militar Sul foi finalista vencido da
Taça de Angola por duas ocasiões,
curiosamente frente ao mesmo
adversário (Petro de Luanda) em
2002, no ano em que se apurou
pela primeira vez para a primeira
divisão, e em 2013. 

A disputa da final da segunda

maior competição futebolística
do país (Taça de Angola) em 2013
deu direito ao Desportivo repre-
sentar Angola nas Afrotaças no
ano seguinte, em 2014. A formação
huilana superou na primeira eli-
minatória de acesso à fase de gru-
pos, o CFMounana do Gabão. Com
esse feito, a equipa alcançou a
segunda fase da competição afri-
cana onde foi eliminada pelo Bizer-
tim, da Tunísia.

“Ao nível do Girabola, as clas-
sificações mais altas que o clube
atingiu foi o sexto lugar em 2006
e 2013. Em termos da Taça de
Angola, fomos em duas ocasiões
finalistas vencidos, em 2002 e
2013, e a participação da equipa
nas competições africanas em
2014, são os pontos mais altos do
percurso de existência da agre-
miação da Região Militar Sul”, des-
tacouEzequias Domingos. 

Um palmarés à sua dimensão

2014 Participação nas Afrotaças

2013 Equipa revelação do Girabola

2006 Sexto classificado do Girabola

Datas marcantes do Desportivo
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