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Nº ô 3 /GONAIL/2020 

Na sequência do Ofício com a referência N/Ref.ª 464/00.10/2919, de 01 de 
Outubro de 2019, enviado por Sua Excelência o Sr. Ministro dos 
Transportes à Sua Excelência o Sr. Governador da Província de Luanda, à 
convite do Gabinete de Operacionalização e Certificação do Novo 
Aeroporto Internacional de Luanda (GONAIL), realizou-se no pretérito 
dia 14 de Fevereiro de 2020, por volta das 09h34, na sala de reuniões do 
Novo Aeroporto Internacional de Luanda (NAIL), um encontro de 
trabalho entre os Técnicos do GONAIL e as Administrações Municipais de 
Viana e de lcolo e Bengo, dos Distritos Urbanos do Zango, da Baia e da 
Bela Vista, Responsáveis e Técnicos das Direcções Municipais, 
representantes dos Comandos Municipais da Polícia Nacional e os 
representantes das Forças de Asseguramento do perímetro do NAI L 
(UPOIEE/CSPR), conforme lista de presenças em anexo. 

A reunião foi presidida pelo Sr. Director do GONAIL, tendo igualmente 
participado o Sr. Administrador de lcolo e Bengo e o Sr. Administrador 
Adjunto para a Área Técnica, Infraestruturas e Serviços Comunitários de 
Viana, em representação do Sr. Administrador Municipal. 
Foi proposto como ponto único da agenda de trabalho "O 
RECADASTRAMENTO NA RESERVA FUNDIÁRIA DO NAIL", acrescida de 
outras linhas de abordagem sobre o assunto, uma vez que o GONAI L e as 
Administrações não dispõem de elementos do Cadastramento inicial, 
efectuado pelo GRN com a participação das forças de asseguramento da 
UPOIEE/CSPR. 

O encontro teve como objectivo primordial o estabelecimento de regras 
e acções articuladas entre as Administrações que circundam a reserva 
fundiária e os Técnicos do GONAIL, visando o controlo e asseguramento 
permanente e efectivo do perímetro do NAIL. 

Após a apresentação dos integrantes das equipas, foi apresentado pelos 
Técnicos do GONAIL o novo croquis de localização da reserva fundiária, 
com base no Decreto Presidencial Nº 74/19, de 11 de Março, bem como 
uma explanação sobre a necessidade de serem realizadas acções 
coordenadas entre o gestor aeroportuário e as Administrações locais, 



suportadas por Legislação nacional e da ICAO, relativas ao controlo das 

servidões aeronáuticas. 

O encontro originou um debate franco e aberto, onde se destacam as 
seguintes informações de extrema relevância para o projecto NAI L: 

✓ Após o cadastramento realizado em meados de 2005, pelo GRN, 
com a participação das forças de asseguramento da UPOIEE/CSPR, 
registaram-se, ao longo dos anos e até a presente data, inúmeras 
ocupações ilegais, a construção de uma escola pública do ensino 
de base, havendo casos em que os utentes de algumas parcelas 
ostentam títulos de ocupação passados pela Administração 
Municipal do lcolo e Bengo, bem como a cedência de espaços pela 
ZEE· , 

✓ Foi dado a conhecer a movimentação de camiões que actuam na 
exploração de inertes no interior da reserva e o crescendo no 
número de casebres no perímetro, pelo que se afigura necessária 
a responsabilização dos órgãos que permitiram ou que tinham a 
obrigação de impedir que estas ocupações indevidas ocorressem 
após o cadastramento, quer no Município de Viana, como no 
Município de lcolo e Bengo; 

✓ Foram apresentados documentos com pareceres favoráveis 
produzidos pelo INAVIC, para a construção de infra-estruturas no 
interior da reserva fundiária, o que constitui uma preocupação 
para a Administração Municipal de Viana; 

✓ As residências construídas em Caculo Cahango para acolher 
algumas das famílias cadastradas e a serem expropriadas do 
perímetro do NAIL, correm o risco de serem vandalizadas, caso não 
se verifique a conclusão do projecto, que permitirá a transferência 
dos populares. 

O asseguramento das residências tem sido garantido por uma 
empr~sa privada contratada pela Administração de lcolo e Bengo, 
por onentação de Sua Excelência o Sr. Governador da Província de 
Luanda. 
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Após os debates foram produzidas e propostas as seguintes 
conclusões/recomendações: 

1. Não deverá ser efectuado o recadastramento, para desencorajar 
a ocorrência de novas ocupações ilegais, devendo o trabalho 
basear-se nos dados do primeiro levantamento, realizado em 
meados de 2005, pelo GRN, que contou com a participação das 
forças de asseguramento da UPOIEE/CSPR, que indicam a 
presença de 3618 (três mil, seiscentos e dezoito) famílias na 
reserva fundiária, que essencialmente dedicavam-se a actividade 
de agricultura familiar. 
Concluiu-se que todas as ocupações registadas após este 
cadastramento, deverão ser consideradas ilegais; 

2. Necessidade do INAVIC estar representado nestes encontros de 
trabalho e integrar o Comité a ser criado, com funções definidas, 
para que de forma organizada e célere, proponha o tratamento a 
dar, nos termos da Lei, às ocupações ocorridas antes e depois da 
constituição da reserva de Estado, faça o acompanhamento e 
controlo das questões ora apresentadas e notifique, em tempo 
oportuno, aos respectivos Superiores Hierárquicos sobre o 
desenvolvimento dos trabalhos, propondo, sempre que 
necessário, as pertinentes acções correctivas. 
O GONAIL deverá contactar o INAVIC para melhores 
esclarecimentos relativos aos pareceres emitidos. 

3. Que se dê continuidade ao projecto de construção das residências 
de Caculo Cahango, visando a transferência urgente dos 
populares cadastrados; 

4. Construção da via perimetral com marcos de grande visibilidade 
nos limites da reserva, como medida mitigadora enquanto não for 
erguida uma nova cerca de protecção do perímetro, numa acção 
coordenada entre o GONAIL e as Administrações Municipais, no 
ponto de vista de acompanhamento, devendo ser a 
responsabilidade pelos encargos de execução, superiormente 
defenida. 
Afigura-se urgente uma visita de constatação conjunta ao 
perímetro do NAI L; 



5. A responsabilidade de protecção do perímetro da reserva 
aeroportuária é do UPOIEE/CSPR, que deve assumir todo o 
passivo de forma partilhada com a ZEE na zona de Viana. 

Luanda, 14 de Fevereiro de 2020. 
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