ENQUETE DO GOVERNO PROVINCIAL DE MALANJE

1.

SAÚDE
Infra-estruturas

·

De 112 unidades sanitárias em 2008 para 170 em 2012, destacando-se:
o
o
o
o

·
·

3 Hospitais especializados equipados e com técnicos de qualidade;
9 Hospitais municipais;
27 Centros de saúde;
112 Postos de saúde.

Foi construído de raiz e inaugurado no mês de Julho de 2012 o novo Hospital Provincial
Materno Infantil de Malanje. Com uma capacidade de 200 camas, contando a Maternidade com
120 camas e a Pediatria com 80 camas.
Estão em curso as obras de reabilitação e ampliação dos Hospitais Municipais de Kalandula e de
Cacuso.
Recursos Humanos

·

De 1.779 técnicos de saúde em 2008 para 2.355 em 2012.

2.

INDÚSTRIA

·
·
·
·

De 34 unidades industriais de várias dimensões em 2008, para 158 em 2012, destacando-se
várias panificadoras, 2 fábricas de colchões, 2 fábricas de água de mesa, 1 fábrica de chapas de
zinco, 1 fábrica de calçados e está em curso a construção de uma grande cerâmica;
Em 2008 foram produzidos 5.057.138 pães e mais de 37.900.000 em 2012;
Em perspectiva mais 19 novas indústrias de várias dimensões;
Em perspectiva a construção do Polo Industrial de Malanje.

3.

TRANSPORTES E LOGÍSTICA

·

Com o Aeroporto reabilitado e ampliado, Malanje está mais próxima do resto do país. Foram já
transportados mais de 4.791 passageiros e mais de 2 toneladas de Carga;
O Caminho de Ferro de Luanda tem em Malanje a sua estação terminal. Foram já
transportados, desde 2010, mais de 8.486 passageiros e mais de 88,8 toneladas de Carga;
Os transportes rodoviários transportaram, de 2008 a 2011, mais de 100 mil passageiros e mais
de 20 mil toneladas de carga diversa, provenientes e destinadas a outras províncias;
Está em construção a Plataforma Logística do Lombe, que será um importante suporta na
distribuição de carga diversa para a região leste do país.

·
·
·

4.

VIAS DE COMUNICAÇÃO

·
·
·

608 Km de estradas reabilitadas e asfaltadas;
870 Km de estradas terraplanadas;
Dos 2.673 Km de estradas terciarias em perspectiva de reabilitação, 572 Km estão inscritos para
2012;
16 Pontes construídas (6 definitivas e 10 provisórias);
8 Pontes em construção;
97 Pontes em perspectiva de construção.

·
·
·
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5.
·

ENERGIA
De 6.029 ligações domiciliárias de energia eléctrica em 2008 para 23.161 em 2012, registandose um acréscimo de 17 132 novas ligações;
Instalados mais de 2.300 postes de iluminação pública fotovoltaica na zona rural.

·
6.
·

ÁGUA
De 3.500 ligações domiciliárias em 2008 para 11.800 em 2012, registando-se um acréscimo de
8300 novas ligações na cidade de Malanje e Vila de Cacuso;
De 47.000 beneficiários em 2008 para 89.210 em 2012 no meio urbano;
A rede de água potável passou de 62 km em 2008 para 155 km em 2012, no meio urbano;
Na zona rural os beneficiários de água potável passaram de 37.630 em 2008, para 303.054 em
2012;
Até Dezembro de 2012 prevê-se beneficiar com água potável 397.145 pessoas no meio rural.

·
·
·
·
7.

HABITAÇÃO

No âmbito da política de fomento habitacional do Executivo, de 2010 a 2012 foram construídas 940
habitações:
·
·
·
·
·
·
·
·

8.

306 Por iniciativa pública;
180 Casas sociais evolutivas. Até Dezembro ascenderão as 700;
86 Casas por cooperativas habitacionais;
17 Casas por iniciativa privada;
200 Casas por iniciativa público-privada;
59 Casas sociais, no âmbito do subprograma dos 200 fogos por município. Até Dezembro
ascenderão a 1.350 fogos, correspondentes a 1º fase num total de 2.600 fogos.
92 Casas para juventude, no âmbito do Programa Angola Jovem.
927 Lotes de terrenos para auto construção dirigida distribuídos, dos 2.097 previstos até
Dezembro de 2012;
PROJECTO DE INFRA-ESTRUTURAS INTEGRADAS DA CIDADE DE MALANJE

· Está em curso a I fase do projecto. Estão a ser feitas as estradas estruturantes que desviarão o
trânsito do centro da cidade de Malanje para permitir a intervenção no casco urbano. Está
também em construção a ETAR – Estação de Tratamento de águas Residuais. Está a ser feito o
levantamento para construção da rede de esgotos da cidade, da rede de iluminação pública, da
rede de águas, e da rede viária. Ainda no mês de Julho começa a resselagem das principais vias
bem como o tratamento de lancis e passeios. O trabalho será feito por duas empresas
Sinohydro e Angolaca. A fiscalização esta a ser garantida pela empresa DAR AL ANDASAH.
9.

ORDENAMENTO, URBANISMO E AMBIENTE

· Foram elaborados os Planos Directores dos Municípios de Malanje, Cacuso, Cangandala,
Kalandula e Caculama.
· Foram elaborados estudos e projectos de requalificação dos bairros Campo de Aviação,
Cangambo e Kafucufucu.
10. EDUCAÇÃO
·
·
·

Construídas 764 novas salas de aulas
De 2.016 em 2008 para 2.780 salas de aulas em 2012
Alunos matriculados:
o

49.886 novos alunos
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o

·

De 221.668 em 2008 para 271.554 em 2012
o 190.997 alunos do ensino primário
o 17.553 do I ciclo do ensino secundário
o 7.130 do II Ciclo do ensino geral
o 4.913 do II Ciclo do ensino técnico;
o 50.961 de alfabetização.

Mais 3.720 professores:
o De 6.865 professores em 2008 para 10.585 em 2012.

·

Baixou o número de crianças fora do sistema de ensino (- 55.000):
o De 60.000 em 2008 para 5000 crianças em 2012.

·

Estão a ser reabilitadas e ampliadas diversas Escolas do Ensino Primário e Secundário, cujas
capacidades serão duplicadas.

11. CULTURA
·
·

Foi construída de raiz a Biblioteca Provincial de Malanje, cuja inauguração está prevista para
Agosto de 2012.
Está em curso a construção de 14 Centros Culturais Comunitários em todos os municípios para
atender a juventude e não só.

12. DESPORTO
·
·

Está em curso a construção de 21 quadras polidesportivas em todosn os municípios da
província, para atender as necessidades da juventude local.
Está em curso a reabilitação do Estádio 1.º de Maio e o Campo de Jogos Valódia na cidade de
Malanje.

13. JUSTIÇA
·

Está a ser construído de raiz o novo Tribunal Provincial de Malanje, que estará dotado de 6
salas de audiências, vários gabinetes para Magistrados Judiciais e do Ministério Público, salas
para Advogados e Reclusos, entre outros compartimentos devidamente estruturados e
apetrechados para atender a demanda da justiça na província. É uma obra que terá uma
magnitude e que vai conferir dignidade no seu funcionamento e que fará face ao nível de
desenvolvimento infra-estrutural que a província está a registar.

14. ENSINO SUPERIOR
·
·
·
·

De 60 estudantes em 2009 para 668 em 2012, nos cursos de Medicina, Matemática,
Enfermagem e Pedagogia, na Universidade Lueji a Nkonde;
Está em curso a construção das instalações do ISTAA - Instituto Superior de Tecnologias AgroAlimentares, cuja conclusão perspectiva-se para 2013.
Está em curso a construção das instalações da UPRIMA - Universidade Privada de Malanje, que
ministrará os cursos de Direito, Engenharia Civil, Gestão e Agronomia, o seu arranque está
previsto para 2013.
Foi inaugurado em 2011, na Faculdade de Medicina de Malanje, o primeiro e único – Centro de
Informação Medicamentosa e Toxicológica “CIMETOX” do país. Devidamente apetrechado e
com recursos humanos altamente qualificados. E conta com a cooperação Cubana. Pra breve
prevê-se parcerias com instituições congéneres de Portugal, Brasil e Espanha.
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·

·

Está a ser construído de raiz, em Malanje, o primeiro e único Instituto Superior de Tecnologias
agro-alimentares prevê-se que as obras sejam concluídas em 2013. A instituição contará, com
dez salas de aulas, terá dois pisos, com laboratórios para pesquisa alimentar, maturação, zona
de embalagem, área administrativa composta por gabinetes, anfiteatro, bares para professores
e estudantes, salão polivalente, salas de reuniões, entre outros compartimentos, e será erguida
numa extensão de 4 hectares. A obra, iniciada Março de 2012, está a cargo da empreiteira
China JiangSu Internacional Limitada, sob fiscalização da empresa Isoconstroi Limitada e terá
capacidade para 372 alunos por turno.
Está a ser construído anexo a Faculdade de Medicina de Malanje, o Laboratório de
Microbiologia, indispensáveis as aulas práticas dos Cursos de Medicina e Enfermagem.

15. RESPONSABILIDADE SOCIAL
Em 2012 serão distribuídas, em todos os municípios da província, 6.113.478 merendas aos alunos do
ensino primário. Foram também distribuídos mais de 35.000 kits escolares aos alunos carenciados.
16. FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Realizaram-se acções formativas no Centro Integrado de Formação Profissional de Maxinde, Pavilhões
de Artes e Ofícios de Kangandala e Kalandula, bem como formação itinerante através dos carros móveis
nas especialidades de Alvenaria, Mecânica, Agricultura, Canalização, Carpintaria, Corte, costura e
Decoração, Culinária, Electricidade, Informática, Pedreira e Serralharia. Para o ano de 2013 está prevista
a abertura do curso de Pastelaria.
·
·
·
·

Em 2009 foram formados 1.089 Candidatos nas diversas especialidades, sendo 885
homens e 204 mulheres.
Em 2010 foram formados 832 Candidatos nas diversas especialidades, sendo 606 homens
e 226 mulheres.
Em 2011 foram formados 706 Candidatos nas diversas especialidades, sendo 591 homens
e 115 mulheres.
De Janeiro a Junho de 2012 foram inscritos 379 candidatos nas diversas especialidades,
estando em formação 350 Candidatos, sendo 291 homens e 59 mulheres.

17. HOTELARIA
·
·

Existem na Província 5 Hotéis e 37 Hospedarias e Pensões, perfazendo 274 quartos;
Existem também 59 Restaurantes e Similares.

18. TURISMO
·
·

Quedas de Kalandula, Quedas de Musseleje, Rápidos do Kwanza e Pedras Negras de Pungo a
N´dongo são atracções naturais que encantam os turistas em Malanje;
Em 2012 foi criado o Polo de Desenvolvimento Turístico de Kalandula onde serão realizados
importantes investimentos com vista o fomento do turismo nesta região.
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19. AGRICULTURA
A - SECTOR CAMPONÊS
CAMPANHAS AGRÍCOLAS
Assistência às Famílias camponesas
·

De 2008 a 2012, durante as campanhas agrícolas, foram assistidas mais de 100.000 famílias
anualmente, cultivados mais de 435.000 hectares e produzidas mais de 4.000.000 de toneladas
de alimentos.

·

De 2008 a 2011, durante as campanhas agrícolas, foram distribuídas às famílias camponesas
186.188 toneladas de sementes diversas:
o
o
o
o
o
o
o

·

Dos mais de 435.000 hectares cultivados entre 2008 a 2011 as culturas distribuíram-se do
seguinte modo:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

·

95.581 Toneladas de Milho
52 Toneladas de amendoim
24.030 Toneladas de batata rena
10.035 Toneladas de feijão macunde
15.078 Toneladas de feijão manteiga
41.413 Toneladas de arroz
137 Kg de hortícolas

28.482,4 Ha de Milho
29.019,8 Ha de Mandioca
37.964,3 Toneladas de Feijão
1.149,5 Ha de Macunde
243,7 Ha de Gergelim
39.801,6 Ha de Amendoim
33.169,45 Ha de Batata-doce
10.41,2 Ha de Batata rena
930,3 Ha de Hortícolas
2.273,6 Ha de Inhame
728 Ha de Arroz
257,7 Ha de Abóbora

Na campanha agrícola 2011/12 em 97.395,10 hectares foi obtida a produção de 1.451.371
Toneladas de alimentos:

o
o
o
o
o
o
o

1.363.220 Toneladas de Mandioca
1.765,20 Toneladas de Feijão
3.496,75 Toneladas de Amendoim
5.876 Toneladas de Batata Rena
69353 Toneladas de Batata-doce
2.547,25 Toneladas de Milho
5.112,80 Toneladas de Hortícola

B – SECTOR AGRÍCOLA EMPRESARIAL
·
·
·

Polo agro-industrial de Kapanda com 411 mil hectares para a produção agro-pecuária;
Polo agro-industrial da Kizenga com 50 mil hectares para produção de cereais e leguminosas;
Fazenda Pungo-a-N´dongo com 33 mil hectares para produção de cereais;

5

·
·

Fazenda BIOCOM com 30 mil hectares para produção de cana-de-açúcar (açúcar, etanol e
energia).
Fazenda Pedras Negras com 10 mil hectares para produção de cereais e leguminosas (farinha
de milho, óleo alimentar e rações).

Destaca-se aqui a Fazenda Pungo-a-N´dongo, cujo arranque foi em 2006 e até 2012 produziu mais de:
30 mil toneladas de Milho, 165 toneladas de Soja, 185 toneladas de Arroz e 60 toneladas de Feijão,
numa área de mais de 10.000 hectares.
6

INVESTIMENTOS ESPECÍFICOS NO SECTOR DA AGRICULTURA:
·
·
·
·
·

Foi construído 1 matadouro modular, para suínos, caprinos e ovinos com uma capacidade de
até 50 animais dia;
Está em fase final de construção um canil gatil, no município de Malanje, com capacidade para
albergar 100 cães e 150 gatos num ciclo de recolha. Desta forma pretende-se reduzir o índice
de mordeduras e consequentemente garantir a protecção das pessoas contra a raiva;
Foi construído um posto de quarentena de animais, no município de Cacuso, com a capacidade
de albergar até 200 bovinos e 300 caprinos por cada ciclo, de forma a evitar a entrada na
província de animais contaminados com doenças animais.
Para repovoamento animal, foram adquiridos 120 animais da raça Nelore (Gado Bovino),
visando melhorar a qualidade da carcaça animal dos criadores locais.
No âmbito do projecto de Avicultura Familiar Orientado para o Mercado, foram construídas:
o
o
o

1 Incubadora com capacidade para 2 milhões de ovos em cada ciclo;
120 Naves de criação, com capacidade para 600 mil aves;
9 Naves de reprodução com capacidade para 45 mil reprodutores.

20. ECONOMIA
·

Em 2010 o Governo Provincial realizou o I Fórum sobre Oportunidades de Negócios, tendo
despertado o interesse, da classe empresarial e empreendedores, pelas potencialidades
económicas que a província oferece. Fruto desta acção hoje é possível registar um aumento
contínuo de investimentos privados na província de Malanje.

·

A província recebeu mais investimentos públicos e privados:
o
o

·

O número de empresas passou de 198 em 2008 para 273 em 2011;
O número de empregados no sector empresarial passou de 3.025 em 2008 para 10.303 em
2011.

Em 2008 a província contava com 358 comerciantes e prestadores de serviços, em 2011
contava com 913:
o

Mais 351 novos comerciantes.

FECHO Esta é Malanje que estamos a construir… esta é a província que também conta com a sua participação
para que seja uma terra próspera. Uma terra que ofereça felicidade aos seus habitantes, investidores e
visitantes…
Assinatura
República de Angola
Governo da Província de Malanje

