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Introdução

O presente relatório intitulado Os Negócios Ilegais de Tany Narciso resulta de
uma investigação de enfoque qualitativo, levada a cabo de 20 de Março a 21 de
Abril de 2018, o qual demonstra que o actual Administrador do Município do
Cazenga, no cargo há 10 anos (desde 2008), transformou o Cazenga num
município-negócio, através da criação e funcionamento de uma extensa,
complexa, intrincada e opaca rede de negócios ilegais que lhe tem rendido
centenas de milhões de kwanzas.
Atendendo ao complexo objecto da investigação e, sobretudo, ao seu carácter
multiforme, o processo investigativo teve como métodos e técnicas a investigação
bibliográfica, a investigação exploratória, a investigação documental, o inquérito,
a análise de conteúdo e a observação directa.
A investigação contou com a participação de 387 munícipes, os quais forneceram
informações em sede de entrevista, inquérito e outros recursos.
O carácter da investigação levou-nos a proteger os nomes das pessoas que
deram uma contribuição fundamental para o apuramento dos muitos factoschave descritos no relatório. Por outro lado, tivemos extremo cuidado na análise
dos dados obtidos para que o processo interpretativo permitisse a construção de
conclusões correctas e, como tal, coerentes.
Para facilitar a leitura e o estudo do presente relatório, dividimo-lo em 9 secções.
O apêndice contém 3 notas de elucidação ao leitor.
Luanda, 23 de Abril de 2018

O autor

[Professor, Investigador e Activista]
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Breve caracterização do Município do Cazenga

O

Município do Cazenga é um dos sete municípios que compõem a
província de Luanda. Situado numa região semiárida de clima tropical
quente e seco, com uma estação chuvosa de Novembro a Abril e uma

estação seca de Maio a Outubro, o Cazenga ocupa uma área de 41.6 km2
(quarenta e um quilómetros e seiscentos metros quadrados).
Divisão administrativa
Cazenga é constituído pelo Distrito Urbano do Hoji Ya Henda, Distrito Urbano do
Cazenga, Distrito Urbano do Tala Hady, Distrito Urbano de Kima Kieza, Distrito
Urbano do Kalawenda e pelo Distrito Urbano de 11 de Novembro.
Limites
Cazenga é limitado, a Norte, pelo Município do Cacuaco, a Sul pelo Município de
Kilamba Kiaxi e pelo Distrito Urbano do Rangel, a Leste pelo Município de Viana
e a Oeste pelo Distrito Urbano do Sambizanga.
População
O município tem cerca de 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) habitantes1.
Segundo o Development Workshop Survey (2012), «mais de 100 pessoas se
mudam do Cazenga todos os dias – cerca de 50.000 por ano». Obviamente, este
número é actualmente (em 2018) superior, rondando num total anual as 70.000
pessoas.

1

Cazenga já foi o mais populoso município de Luanda, tendo chegado a alcançar uma população de mais
2.000.000 (dois milhões) de habitantes. Actualmente, o Município de Viana é o mais populoso de Luanda,
com uma população de 2.800.000 (dois milhões e oitocentos mil) habitantes.
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Historial
Por volta do século XVII, a região onde se situa o actual Município do Cazenga
era uma zona distante dos aglomerados habitacionais de Luanda, povoada por
animais selvagens que se dessedentavam nos riachos que aí existiam.
Segundo o Arquivo Histórico da Administração do Município (e outras fontes),
conta-se que foi durante o referido século que chegou a esta zona um cidadão
proveniente da região que é agora a República do Congo, de nome Miguel Pedro
Cazenga, que ali se instalou, ocupando uma enorme extensão de terra que ia
desde o Largo do Kinaxixi até ao actual Município de Viana.
Miguel Pedro Cazenga e seus descendentes viveram desde àqueles tempos
nestas paragens. Consta também que um deles, Pedro Guilherme Cazenga,
faleceu na região do actual município a 9 de Janeiro de 1946 e que em sua
homenagem foi definida essa data como dia comemorativo do Município do
Cazenga.
No final da década de 1960, o Estado colonial construiu os chamados «bairros
indígenas» para a população africana, isto é, autóctone, expulsa de áreas onde
vivia e que iam sendo procuradas devido à rápida expansão da cidade e da
população de origem europeia. Com a expansão da cidade de Luanda, a
população africana foi sendo empurrada para a periferia, surgindo os chamados
musseques.
A esta população juntaram-se migrantes vindos do interior, atraídos pelas
melhores oportunidades económicas de uma Luanda em expansão, o que
resultou num contínuo aumento da taxa de ocupação e da densidade
populacional dos musseques (bairros periféricos).
Os bairros indígenas tinham um traçado organizado de ruas, que delimitava
quarteirões, num modelo que facilitava o controlo dos moradores pelas
autoridades coloniais portuguesas. Um destes bairros foi o «Bairro do Cazenga»
que, por ser considerado distante e isolado, se manteve durante muito tempo
com uma taxa de ocupação baixa em comparação com outros bairros da época.
No final do período colonial, foi estimulada a instalação de população de origem
12

europeia nas zonas periféricas da cidade, o que aconteceu também na então
chamada Freguesia do Cazenga.
A partir dessa altura, o Cazenga recebe melhoramentos urbanísticos destinados
à sua melhor integração no tecido urbano da cidade de Luanda. Em 1975, o
Cazenga, em particular o que se tornou depois na Comuna do Hoji Ya Henda, era
um conjunto de bairros habitados maioritariamente por população de origem
europeia. A partir de 1975, a guerra civil provocou a fuga de milhares de pessoas
do interior do País para o litoral e, em particular, para a capital, sendo o Cazenga
a zona que maior número de refugiados acolheu, o que explica o crescimento
exponencial da sua população.
Condições de vida dos munícipes
Cazenga albergou uma das maiores e mais produtivas zonas industriais de
Luanda e, como tal, de Angola. Fábricas como IFA, Mabor General, Ulisses,
Textang, Curbol e Condel são apenas algumas das muitas fábricas que fizeram
do Cazenga um centro de produção industrial de referência.
Todavia, o declínio da zona industrial do Cazenga começou a ter lugar poucos
anos depois da Independência. Com o tempo, por falta de mão de obra
qualificada, problemas de manutenção da maquinaria e de gestão industrial, falta
de material e outros motivos, a rede industrial do Cazenga passou a converterse gradualmente numa espécie de gigantesco cemitério industrial.
O advento da economia de mercado no início da década de 1990 foi marcado por
um processo de alienação das unidades económicas do Estado, e as antigas
fábricas passaram a ser meros armazéns de venda a grosso e a retalho e lojas.
Algumas fábricas continuaram a funcionar até finais da década de 1990, e outras
até à década de 2000.
Actualmente, pouquíssimas unidades fabris funcionam, e tal decorreu de
processos de requalificação levados a cabo por empresários tenazes, sendo
exemplo concreto a Condel (fábrica de condutores eléctricos).
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A desactivação das dezenas de unidades fabris da zona industrial do Município
do Cazenga representou a elevação astronómica do índice de desemprego dos
munícipes, milhares dos quais foram operários das mesmas durante anos. Muitos
de tais desempregados acabaram recorrendo ao comércio precário em mercados
como o Asa Branca, engrossando a já grande franja de munícipes que se
dedicavam ao comércio informal.
Cazenga é um município que padece de uma série de carências traduzidas num
conjunto de problemas económicos e sociais.
O município é uma gigantesca lixeira.
Residências a caírem aos bocados, ruas degradadas, estradas esburacadas, valas
e valetas, lagos e lagoas, charcos – todos exalando cheiros nauseabundos –,
poeira abundante e amontoados de lixo constituem o quadro de apocalipse social
que caracteriza Cazenga há décadas. Mas não é tudo.
Água: a vasta maioria dos 1.500.000 habitantes não possui água corrente em
casa. Apenas 14% das famílias possui água canalizada2, sendo que maioria
recorre à compra da mesma em residências que a possuam (corrente ou
armazenada em tanques), nos chafarizes, em camiões cisternas etc. A própria
qualidade da água é, no mínimo, duvidosa3. Os munícipes armazenam a água em
bidões e outros tipos de reservatórios. Tal como se pode ver na imagem nº 1,
chafarizes foram construídos em toda a extensão do município, especialmente
nos bairros mais degradados. Com o tempo, porém, grande parte dos mesmos
deixou de fornecer água aos munícipes, tanto pelo falho sistema de distribuição

2

Ou seja, 210.000 pessoas. Caso tenha havido um aumento nesta percentagem, segundo projecções feitas
mediante comparação dos dados oficiais e de estudos independentes, actualmente, a percentagem de
habitantes com água canalizada não é superior a 20% (300.000 pessoas).
3

A água vendida em cisternas requer cuidados especiais, pois muitos dos vendedores recorrem a fontes
impróprias, tais como lagos formados em resultado das chuvas, onde abastecem as cisternas. E note-se que
um número considerável dos camiões-cisterna que funcionam nesse serviço de venda água pertence a uma
rede que beneficia o administrador municipal. Por outro lado, a própria rede hidráulica de fornecimento de
água é antiga e se converteu em fonte de poluição da própria água nela processada e transportada.
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de água como por razões técnicas traduzidas na má qualidade dos componentes
com que os chafarizes foram construídos.
Imagem nº 1: Munícipes acarretando água num chafariz.

Fonte: Development Workshop Survey (2012, p. 6).

Energia: as falhas de energia no Município do Cazenga não constituem
excepção. Antes, pelo contrário, são a marca registada que configura a má
reputação da ENDE (Empresa Nacional de Distribuição de Energia). A alternativa
têm sido os geradores de pequeno e médio portes, na maioria dos casos, e de
grande porte, noutros. Por exemplo, o complexo habitacional Villa Flor (localizado
nas adjacências da ex-Filda e da Frescangol, respectivamente) possui
gigantescos geradores que servem para o fornecimento de energia aos seus
moradores, um claro sinal de que a rede pública de abastecimento de energia
não é confiável. O maior exemplo paradigmático reside no facto de o próprio
edifício da Administração do Município possuir um gerador industrial para o
alimentar. As falhas estruturais no fornecimento de energia estão na base da
escuridão da maioria das estradas do município. Por exemplo, a estrada da Rua
dos Comandos (em que se localiza a Administração) apresenta-se geralmente
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escura, facto que potencializa a ocorrência de acidentes de viação e de actos de
delinquência.
Saneamento básico: podemos afirmar com segurança que o saneamento
básico no Município do Cazenga é uma tragédia. Os munícipes vivem em
permanente proximidade com o que é pútrido e nauseabundo. Como já o
dissemos, Cazenga é uma gigantesca lixeira. Para a vasta maioria dos munícipes,
o lixo e o caos do espaço são uma extensão da sua antropologia física. Com
raras excepções, os 24 bairros que compõem o Cazenga são como que
subdivisões de um gigantesco aterro sanitário. As imagens seguintes
demonstram o que afirmamos.
Imagem nº 2: Crianças convivem com valas cheias de lixo e outros perigos.

Fonte: José Miranda (Abril, 2018).

Nesta fotografia, temos um dado interessante: o chão do espaço habitado é
irregular, húmido, pútrido e uma ameaça à saúde dos moradores.
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Imagem nº 3: As valas e o lixo como componentes típicos do espaço habitacional.

Fonte: José Miranda (Abril de 2018).

Note-se que as residências estão ligadas ao lixo e às valas, como se toda esta
anormalidade fosse curial, correcta e aceitável.
Os moradores convivem pacificamente com a situação, uma atitude que revela
tanto uma espécie de aceitação implícita de viver no caos e na insalubridade
como um estado de resignação.
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Imagem nº 4: O meio da rua é preenchido por uma vala e lixo.

Fonte: José Miranda (Abril, 2018).

Esta rua, que permanece húmida durante quase todo o ano, revela também a
infraestrutura de distribuição de energia: os postos são precários, e os feitos de
metal, unidos ao chão húmido, tornam real o risco de electrocussão, mas, é claro,
isto nos casos de haver energia.
Esta realidade não se limita aos bairros do Distrito Urbano de Kalawenda, do
Distrito Urbano de Kima Kieza e do Distrito Urbano de 11 de Novembro. A
tragédia é geral.
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Imagem nº 5: Vala, erosão e lixo.

Fonte: José Miranda (Abril, 2018).

A erosão e as águas subterrâneas abundam nesta localidade do Cazenga, onde
muitas casas foram abandonadas por causa das más condições de saneamento
básico.
A situação é semelhante ao que ocorreu há cerca de 15 anos no Bairro BCA, na
zona do chamado Buraco, cujas residências foram abandonadas, porque as
condições se tornaram simplesmente insuportáveis.
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Imagem nº 6: Detalhe de um quintal que tem no lixo o seu suporte estrutural.

Fonte: José Miranda (Abril, 2018).

A estrutura de blocos e cobertura de chapas é na verdade um quarto de banho.
Um quarto de banho cercado de lixo. De muito, muito, muito lixo.
Cenários deste tipo se multiplicam na vasta maioria dos 24 bairros do Município
do Cazenga.
Viver no lixo é uma realidade que se converteu numa normalidade social.
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Imagem nº 7: Um adulto caminha tranquilamente sobre o lixo.

Fonte: José Miranda (Abril, 2018).

A vala não possui uma estrutura que permita a drenagem das águas pútridas e
o lixo. Com o tempo, os moradores transformaram a parte mais alta – composta
de lixo – em «ponto seguro de passagem».

21

Imagem nº 8: Uma jovem e um menino passam tranquilamente sobre o lixo.

Fonte: José Miranda (Abril, 2018).

Note-se a residência com a parede pintada à verde: a janela, que se encontra
aberta (na altura da tiragem da fotografia) deixa os moradores à mercê do cheiro
nauseabundo da vala e da enorme quantidade de lixo, bem como, é claro, dos
mosquitos e moscas.
Mais do que isto, a imagem revela uma espécie de paradoxo estético: uma jovem
impecavelmente vestida a caminhar sobre lixo.
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Imagem nº 9: A vala serpenteia as ruas.

Fonte: José Miranda (Abril, 2018).

Esta vala serpenteia diversas ruas, ao passo que exala mau cheiro e representa
um grande perigo, sobretudo para as crianças.
Neste e noutros locais tem sido frequente crianças tomarem banho nas valas
quando chove abundantemente.
O capim esconde uma realidade perigosa: o chão está também permeado de
objectos cortantes (cacos, pedras, pedaços de ferro etc.).
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Imagem nº 10: Estas entradas se tornaram inacessíveis.

Fonte: José Miranda (Abril, 2018).

As imagens aqui expostas são eloquentes em expressar o estado trágico do
saneamento básico no Município do Cazenga.
Escolas: segundo o mapa estatístico do Gabinete Municipal da Educação do
Cazenga, o município possui 83 escolas públicas em funcionamento, das quais
55 são primárias, 3 escolas primárias e do I Ciclo, 14 escolas do I Ciclo, 6 escolas
do II Ciclo, 1 Escola de Formação de Professores (localizada na Rua dos
Comandos, no Distrito Urbano de Tala Hady) e 1 Instituto Médio Politécnico
(localizado na Rua das Condutas, no Distrito Urbano de Kalawenda). Deve ser
notado que as duas últimas escolas são as únicas especializada na formação
média técnico-profissional, o que implica que a vasta maioria dos adolescentes
que conclui a 9ª classe recorre às escolas pré-universitárias (do II Ciclo), que não
qualificam técnica e profissionalmente os jovens, isto é, estes precisam de, mais
tarde, ingressar na universidade e, com o 2º ou 3º ano, terem equivalência de
técnicos qualificados. Por outro lado, o Município do Cazenga possui um
24

considerável número de escolas em mau estado de conservação (incluindo muitas
em funcionamento). Um exemplo paradigmático reside na Escola Angola e Cuba,
que se encontra desactivada há quase 10 anos4. Fruto da tremenda pressão
popular provocada pela Campanha Pública «Salvemos a Escola Angola e Cuba»,
a escola foi vedada.
Imagem nº 11: Escola Angola e Cuba, desactivada e, porém, vedada sob ordens do
Administrador do Município em resultado de forte pressão popular.

Fonte: José Miranda (Abril, 2018).

4

O estado de abandono e degradação da Escola Angola e Cuba levou um grupo de cidadãos e activistas a
lançarem uma iniciativa denominada por Campanha Pública Salvemos a Escola Angola e Cuba, a qual foi
realizada de 21 de Março a 5 de Abril de 2018. A campanha produziu diversos efeitos: (1) sob a ordem
expressa do Administrador do Município, a escola passou por um processo de limpeza; (2) foi desactivada
a oficina que funcionava no seu perímetro; (3) foi desactivado o parque de estacionamento que funcionava
no seu perímetro e (4) a escola foi vedada. A 5 de Abril, os integrantes da campanha remeteram uma petição
pública de 1733 assinaturas, na qual solicitaram:
«Servem-se do presente meio para pedir a Sua Excelência Sra. Ministra da Educação, no sentido de que se
digne em tomar medidas competentes desiderativas à reabilitação e/ou requalificação e consequente
reentrada em funcionamento da instituição escolar em referência.
A Escola Angola e Cuba tem estado sob abandono há aproximadamente uma década, tendo sido
transformada numa gigantesca latrina pública, ao passo que o seu perímetro delimitatório foi transformado
em oficina de automóveis, por um lado, e em parque de estacionamento, por outro.
Ao longo dos anos, Sua Excelência Administrador do Município do Cazenga, Víctor Natanael Narciso, fez
diversas promessas sobre a reabilitação da Escola Angola e Cuba. A última ocasião em que as fez foi em
Março de 2017, quando afirmou publicamente que a escola entraria em processo de reabilitação nos dias
subsequentes. Infelizmente, passado um ano, tal não passou de mais uma promessa não cumprida.» (Petição
Pública, p. 1).
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Instituições de saúde: o Município do Cazenga, apesar de possuir uma elevada
população – de 1.500.000 – e de possuir uma considerável densidade
populacional – de 36.057,7 habitantes por quilómetro quadrado –, possui apenas
2 hospitais públicos de referência, a saber, o Hospital dos Cajueiros, localizado
no Distrito Urbano de Tala Hady, e o Hospital Municipal do Cazenga, localizado
no Distrito Urbano de Kalawenda. Da mesma forma, possui um reduzido número
de centros médicos públicos. Na verdade, o chamado Pavilhão do Asa Branca foi
desactivado em consequência das fortes enxurradas que, entre outras razões,
levaram à desactivação do referido centro. Por outro lado, o Centro de Saúde do
Hoji Ya Henda foi desactivado há 5 anos. Demolido sob a alegação de no seu
espaço ser construído um novo estabelecimento sanitário, o centro deixou de
existir. O novo centro de saúde, porém, não existe.
Imagem nº 12: O velho Centro de Saúde do Hoji Ya Henda foi demolido e acabou dando
lugar a um cenário do tipo apocalíptico.

Fonte: Afonso Gaspar Rocha (Abril, 2018).

O terreno do antigo centro funciona actualmente como local de guarda de
produtos de vendedoras. Durante as noites, funciona também como espaço para
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práticas sexuais (a prostituição é abundante nas redondezas). Evidentemente, a
rede hospitalar do município está longe de satisfazer a demanda dos munícipes.
O quadro de condições de vida do Município do Cazenga não se esgota nas
categoriais factuais que descrevemos. Juntam-se ao mesmo a elevada
quantidade de poeira, a arborização caótica (que na maioria dos casos não segue
um projecto de engenharia ambiental), o número reduzido de centros de
recreação comunitária e outros males cuja natureza, dimensão e impacto nos
permitem inferir aptamente que a qualidade vida da maioria dos munícipes do
Cazenga é má – uma tragédia de contornos distópicos.
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2
Tany Narciso: o administrador-cantineiro

N

omeado Administrador do Município do Cazenga, pelo então Governador
de Luanda, Job Castelo Capapinha, em principios de 2008, Victor
Natanael de Oliveira Guilherme Narciso, mais conhecido por Tany

Narciso5, foi apresentado formalmente aos munícipes a 10 de Março do mesmo
ano pelo então Vice-governador de Luanda para Área Técnica, Bento Soito, que
disse:
O novo administrador vem numa missão específica e definida para responder e
corresponder na resolução de acções que visam sobretudo solucionar os
problemas básicos da população.
Os problemas da municipalidade são bem conhecidos e nesta nova etapa devem
ser priorizados os que afligem a população.
Cazenga é um município cuja população é carente porque necessita de condições
físicas e ambientais, neste contexto advogamos mais apoio e meios propícios que
permitam a melhoria das condições de vida.
A nomeação do actual responsável vai criar junto da população expectativas no
que concerne à melhoria dos problemas locais, mas tudo passa numa
coordenação e governação participativa e dar prioridades aos (problemas)
pontuais, como a recolha do lixo, sucatas e do saneamento básico. (Angop, 10
de Março de 2008, 17h35)

O então novo administrador disse na altura: «o mais importante nesta tarefa é
trabalhar com a população e poder contar com a mão-de-obra local.»

5

Para fins de brevidade e clareza, usaremos a forma abreviada do nome do administrador em todas as
próximas referência do presente estudo.
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Consumados 10 anos na Administração do Município do Cazenga, o desempenho
de Tany Narciso pode ser resumido na expressão «administrador-cantineiro»6.
Ao longo dos seus 10 anos, Tany Narciso criou e pôs em funcionamento uma
rede de negócios que, além de imorais e amorais, são ilegais e, por isso mesmo,
devem ser alvo de tratamento adequado por parte das autoridades competentes.
A sua gestão municipal tem sido marcada pelo cabritismo puro e duro, pelo
nepotismo, pelo tráfico de influências, pela corrupção, pelo esbulho e pela
promoção da lumpenagem como mecanismo de alienação cívica dos munícipes.
Tany Narciso tem praticado uma gestão danosa traduzida num imenso conjunto
de actos nefários ao desenvolvimento económico, social e cultural do Município
do Cazenga.
Cazenga continua praticamente estagnada no tempo e no espaço. Os charcos,
os amontoados de lixo, o trágico estado das ruas e estradas, a falta de água, o
estado de abandono de escolas e centros hospitalares, as obras públicas
estagnadas e que se converteram em perigo à segurança dos munícipes, a
ausência de infraestruturas de apoio ao desenvolvimento sociocultural de
crianças e jovens e muitos outros problemas continuam a caracterizar o município
10 anos depois.
Analisemos o discurso feito na altura da sua apresentação formal aos munícipes
do Cazenga:
«O novo administrador vem numa missão específica e definida para responder e
corresponder na resolução de acções que visam sobretudo solucionar os
problemas básicos da população.» (Bento Soito)

Tany Narciso é também jocosamente chamado de “O Administrador Micheiro” por causa da extensa e
complexa rede de negócios que criou e estabeleceu em toda a extensão do Município do Cazenga, tirando
dividendos, isto é, micha (dinheiro, rendimentos, a parte que cabe a um negociante etc.), conforme será
descrito neste estudo.
6
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Em 10 anos de esquecível administração, Tany Narciso não respondeu e nem
correspondeu aos grandes anseios dos munícipes do Cazenga, traduzidos nos
seus muitos e graves problemas.
«Os problemas da municipalidade são bem conhecidos e nesta nova etapa devem
ser priorizados os que afligem a população.» (Bento Soito).
De facto, a abundante poeira, os charcos, valas e valetas, lagos e lagoas, as ruas
e estradas degradadas, a falta de energia, a falta de água, rede sanitária precária,
ausência de espaços de desenvolvimento cultural, obras públicas estagnadas e
outros problemas amplamente conhecidos continuam a fazer a marca registada
do município. Cazenga passou a ser sinónimo de tragédia social.
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Imagem nº 13: Caos no saneamento público do Cazenga.

Fonte: Administração Municipal do Cazenga (Pagina do Facebook, 26/02/2018).

«Cazenga é um município cuja população é carente porque necessita de
condições físicas e ambientais, neste contexto advogamos mais apoio e meios
propícios que permitam a melhoria das condições de vida.» (Bento Soito).
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Ao contrário disto, a mobilização de «mais apoio e meios» a favor do município
não alterou a realidade de estrutural caos e apocalipse social. A maioria dos
1.500.000 munícipes vive em más condições de vida.
«A nomeação do actual responsável vai criar junto da população expectativas no
que concerne à melhoria dos problemas locais, mas tudo passa numa
coordenação e governação participativa e dar prioridades aos (problemas)
pontuais, como a recolha do lixo, sucatas e do saneamento básico.» (Bento
Soito).
Qualquer auscultação feita em qualquer um dos 24 bairros do município
demonstrará que a gestão de Tany Narciso não tem sido caracterizada pela
«coordenação e governação participativa» e, ao contrário de «dar prioridades
aos (problemas) pontuais, como a recolha do lixo, sucatas e do saneamento
básico», a realidade vivida e sentida pelos munícipes é da presença de enormes
quantidades de lixo, sucatas e ausência de saneamento na quase totalidade do
território do município. As expectativas que apresentavam/projectavam Tany
Narciso como o gestor que promoveria o desenvolvimento do Cazenga e a
consequente melhoria da qualidade de vida da sua população deram lugar à
frustração e à resignação.
Imagem nº 14: Tany Narciso, o administrador-cantineiro.

Fonte: LAC Luanda

«O mais importante nesta tarefa é trabalhar com a população e poder contar
com a mão-de-obra local», disse Tany Narciso em Março de 2008. Hoje a
realidade revela, porém, que a sua mais importante tarefa no Município do
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Cazenga é a rede de negócios ilegais que criou e instituiu, que lhe rende centenas
de milhões de kwanzas por mês.
Das cantinas ao cemitério, Tany Narciso tem levado a cabo um extenso e
intricado processo de enriquecimento ilícito comparável ao aos esquemas de
actuação da máfia.
Cazenga tem estado a saque, à mercê de um administrador-cantineiro7.

7

Um facto pertinente que tem marcado a longa e esquecível permanência de Tany Narciso no cargo de
gestor principal do Município do Cazenga é a sua sobrevivência às sucessivas remodelações – exonerações
e nomeações – feitas pelos governadores provinciais que passaram por Luanda. José Maria Ferraz chegou
a assinar um decreto de exoneração de Tany Narciso em 2010, mas o mesmo foi bloqueado (anulado) pelo
então Presidente da República José Eduardo dos Santos. Bento Sebastião Francisco Bento também tentou
exonerar Tany Narciso, sem sucesso, pela mesma razão. De resto, tanto Graciano Domingos quanto Higino
Lopes Carneiro foram governadores de Luanda e o deixaram de ser, respectivamente, sem terem “mexido”
em Tany Narciso.
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3
Os negócios ilegais de Tany Narciso

P

ouco tempo depois de ter assumido o cargo de Administrador do
Município do Cazenga, Tany Narciso deu início a um processo que
resultou na criação de uma extensa, complexa e quase impenetrável rede

de negócios de quase todo tipo, que tem funcionado como uma máquina paralela
de tributação, por um lado, e como esquema de saque e esbulho, por outro.
A referida rede abrange todas unidades económicas, ou seja, todos os
estabelecimentos comerciais do Cazenga, e não só, a saber: quiosques e casas
de bebida, cantinas, mercados, armazéns, o Cemitério da Mulemba e outros.
A metodologia dos esquemas da rede consiste basicamente na cobrança de taxas
paralelas e na subversão do processo tributário nos casos em que isto se afigura
estratégico

para

a

consecução

de

maiores

rendimentos.

O

exemplo

paradigmático é o das multas de estacionamento.
Deve ser também referido que Tany Narciso é sócio de uma quase infinidade de
estabelecimentos comerciais em toda extensão do município, sendo que os
mesmos gozam de uma espécie de «estatuto das empresas do administrador».
Nesta secção faremos uma descrição introdutória aos estabelecimentos em que
a rede de negócios ilegais de Tany Narciso actua8.
O negócio dos quiosques e das casas de bebida
Em toda a extensão do Município do Cazenga existem milhares de casas de venda
de bebidas. Deste universo se destacam aquelas que, reunindo mínimos
requisitos arquitectónicos e comerciais, estão abrangidas pelo sistema de

8

A secção 5 faz uma abordagem detalhada e aprofundada.
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tributação vigente no País, ao abrigo do Código Geral Tributário. Mas por que
mencionamos os quiosques?
Pouco depois de Tany Narciso ter iniciado funções como Administrador do
Município do Cazenga, passaram a ser construídos quiosques em determinadas
ruas do município que, segundo justificação da própria autoridade municipal,
seriam espaços de venda de material escolar – meios didácticos e de ensino – e
similares.

A

explicação

foi

absorvida

sem

reservas

pelos

munícipes,

principalmente pela localização de proximidade dos referidos quiosques a
escolas, sendo um exemplo concreto o caso da Rua dos Comandos, (que possui
a maior concentração de quiosques e um número considerável de escolas
públicas, tais como a Escola do I Ciclo Nº 3029, a Escola Primária Nº 3048, a
Escola a Escola do I Ciclo Nº 3049).
Tudo não passou, porém, de um esperto logro. Em vez de espaços de venda de
livros, cadernos, lápis, borrachas etc., os quiosques passaram a ser centros de
venda de bebidas alcoólicas, carne assada e outros produtos, tal como as
designadas casas de vendas de bebidas.
O esquema consiste no seguinte: uma vez em posse de um contrato de
exploração do quiosque, o respectivo titular do negócio tem a obrigação de pagar
um valor ao Administrador, fazendo-o chegar aos funcionários encarregues de
fazer a colecta. Este valor não é inferior a 5.000,00 (cinco mil) kwanzas e é
mensal. O mesmo ocorre com os titulares de exploração das casas de bebida, as
quais têm uma arquitectura multiforme, ao contrário dos quiosques localizados
ao longo da extensão da Rua dos Comandos.
As casas de bebida são muito mais numerosas do que os quiosques.
O negócio das cantinas
O termo «cantina» neste estudo se refere a um espaço que, cumprindo, em
grande ou menor medida, com os requisitos ou padrões mínimos do Ministério
do Comércio, exerce actividade de venda a retalho de produtos diversos, tais
como alimentos, meios de higiene e outros. Isto obviamente não quer dizer que
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todas as cantinas tenham alvará, sendo este um facto-razão adicional que
favorece a rede de negócios ilegais de Tany Narciso com as cantinas.
O negócio dos mercados
O Município do Cazenga possui um total de 14 mercados, sendo que 10 são de
gestão pública e 4 são de carácter privado. Do total, destacamos: Mercado do
Asa Branca, Mercado dos Kwanzas, Mercado da Tailândia, Mercado do Hoji Ya
Henda, Mercado das Peças, Mercado do IFA e o Mercado do Kikolo9.
Em cada um dos referidos mercados existe uma estrutura da Direcção dos
Mercados e Feiras, que procede ao processo de fiscalização e arrecadação de
receitas junto dos vendedores.
Existe também, porém, uma estrutura paralela, executada e gerida por cidadãos
que os munícipes chamam de «funcionários do Administrador». Estes cidadãos,
nem todos munícipes do Cazenga, funcionam de forma intrincada e são
facilmente confundidos com os funcionários da Direcção dos Mercados e Feiras10.
O negócio dos armazéns
Cazenga possui uma extensa rede de armazéns, sendo a maior a do Hoji Ya
Henda. Sendo estabelecimentos comerciais sujeitos ao óbvio pagamento de
impostos, os mesmos representam uma importante fonte de arrecadação de
receitas.
Mas também o são para Tany Narciso. Ou seja, tal como noutros casos, os
armazéns enquanto empresas de comércio, pagam dois tipos de tributo: o legal,

O Mercado do Kikolo – que foi parte territorial do Município de Cacuaco – passou recentemente a fazer
parte do Município do Cazenga.
9

10

De acordo com as declarações detalhadas de um sfuncionário da Administração do Município, cuja
identidade protegemos por razões óbvias, os jovens que ficam destacados em paragens estratégicas a cobrar
a dita taxa do terreno, agem sob cobertura do Administrador, ou melhor, são seus funcionários ad-hoc, que
recolhem o dinheiro de taxistas cumprindo com uma agenda laboral previamente definida. Essa actividade
– de cobrar dinheiro aos taxistas (e às vezes não taxistas) – é ilegal. Mas as autoridades policiais nada
fazem, sendo que tal não resulta de mero laxismo ou negligência das mesmas.
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pago à Administração Geral Tributária (AGT) e o ilegal, pago ao que podemos
designar de agência de negócios de Tany Narciso.
O negócio do cemitério
Tany Narciso não se limita a explorar as unidades económicas do Cazenga, ou
seja, estabelecimentos que produzem riqueza no município, aqui brevemente
descritas: os quiosques, as casas de bebida, as cantinas, os mercados e os
armazéns.
O Cemitério da Mulemba (vulgarmente conhecido por Cemitério do 14) também
é uma fonte de arrecadação de receitas para Tany Narciso.
Imagem nº 15: Cemitério da Mulemba – um dos alvos da sanha gananciosa de Tany Narciso.

Fonte: Eduardo Miguel Mavunino (Abril, 2018).

O referido estabelecimento especializado no enterro de cadáveres é gerido pela
Direcção dos Serviços Comunitários do Governo da Província de Luanda. Não é
um estabelecimento comercial, mas o Administrador do Cazenga, demonstrando
possuir olho maior que a barriga – uma ganância doentia – há muito que fez do
cemitério uma espécie de fonte de arrecadação de receitas.
Os detalhes serão abordados na secção seguinte.
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4
Os quiosques e as casas de bebida da
Rua dos Comandos

A

Rua dos Comandos é a principal avenida do Município do Cazenga. Na
mesma estão localizadas respectivamente a Frescangol, escolas, a
Midiateca Zedú, o Laboratório Central de Agricultura, a Décima Segunda

Esquadra da Polícia Nacional, o edifício da Administração do Município, o
«Tribunal Municipal» e outros estabelecimentos públicos e privados.
Do início até ao fim (ponto de contacto com a Rua Ngola Kiluanje), a Rua dos
Comandos apresenta dois tipos de componentes característicos distintos: os
quiosques e as casas de bebida.
Os quiosques de Tany Narciso
Como já o dissemos, os quiosques foram construídos à luz da promessa das
autoridades municipais, segundo a qual serviriam de espaços de venda de
material escola e similar e, tal como já o demonstrámos, tal não passou de uma
mentira.
Os quiosques foram construídos com dinheiro público, como atestaram tanto as
cópias quanto os originais dos documentos que fazem referência ao projecto de
construção. Aconteceu, porém, que – por meio de um mecanismo opaco – os
referidos quiosques se converteram em propriedade de Tany Narciso, embora os
documentos oficiais afirmem que os quiosques pertencem à Administração do
Município, sendo que não são alienáveis a favor de uma pessoa privada.
Cada um dos cidadãos que exploram os quiosques possui um contrato, renovável
em períodos regulares. Todos possuem alvará.
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«As casas de bebida do Administrador»
As casas de bebida – ou seja, que vendem predominantemente bebidas alcoólicas
– apresentam características de bar e restaurante, isto é, possuem alguns traços
arquitectónicos e funcionais de bar e de restaurante ao mesmo tempo. Em termos
de actividade e finalidade não diferem dos quiosques, sendo que as suas
designações se devem à origem, ao aspecto arquitectónico e à localização.
Além de bebidas alcoólicas (vinho, cerveja, uísque etc.), os quiosques e as casas
de bebida vendem também comida (carne assada, por exemplo) mas, de acordo
com a observação feita nos referidos locais, também funcionam como centros de
venda clandestina de drogas11.
A taxa paralela
A despeito de qualquer pagamento feito à autoridade tributária, cada um dos
quiosques e casas de bebida paga um valor mensal ao Administrador.
Naturalmente, o mecanismo é opaco e intrincado. O valor pago não é inferior a
5.000,00 (cinco mil) kwanzas12.
Neste sentido, cada quiosque e casa de bebida paga um valor mínimo de
5.000,00 kwanzas por mês.
O referido valor serve como mecanismo de garantir suposta protecção aos
interesses comerciais dos titulares de exploração dos referidos espaços.
A pesquisa realizada ao longo de toda a extensão da Rua dos Comandos
identificou um total de 41 estabelecimentos nesta condição (quiosques e casas
de bebida, sendo maioria as últimas).

11

Não nos foi possível apurar se os vendedores de drogas são apenas clientes dos referidos espaços e que
aproveitam a sua presença e a de outros para venderem entorpecentes ou se o fazem com engajamento dos
titulares de exploração dos quiosques e casas de bebida.
12

Diversas fontes apontaram os seguintes valores: 5.000,00 Kz; 10.000,00 Kz e 15.000,00 Kz. Todavia,
não pudemos confrontar os referidos dados com facturas ou quaisquer outras formas de registo, pois, por
um lado, uma característica da rede de negócios de Tany Narciso é o não fornecimento de comprovativos
que permitam identificar a sua origem. Por outro lado, nenhuma das fontes apresentou valores inferiores a
5.000,00 Kz, o que nos permite inferir que, no mínimo, cada espaço paga este valor, e não menos.
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Neste sentido, considerando o rácio de valor mínimo verificado, estamos em
condições de inferir que os quiosques e casas de bebida da Rua dos Comandos
pagam um valor global mensal – no mínimo – de 205.000,00 (duzentos e cinco
mil) kwanzas, sendo que o mínimo anual pago a Tany Narciso é de 2.460.000,00
(dois milhões e quatrocentos e sessenta mil) de kwanzas.
Tabela nº 1: A taxa paralela em milhões.

Nº DE

VALOR MÍNIMO

VALOR MÍNIMO

VALOR MÍNIMO

ESTABELECIMENTOS

PAGO POR MÊS

PAGO POR ANO

PAGO EM 5 ANOS

205.000,00 Kz

2.460.000,00 Kz

12.300.000,00 Kz

205.000,00 Kz

2.460.000,00 Kz

12.300.000,00 Kz

41
Total

Fonte: Autor.

Note-se que, a título de exemplo, de 2012 a 2017, num período de 5 anos, Tany
Narciso arrecadou 12.300.000,00 (doze milhões e trezentos mil) kwanzas.
Consideramos pertinente reiterar que estamos em presença de valores mínimos,
havendo a clara possibilidade de os mesmos serem muito superiores aos
apresentados aqui.

40

5
As cantinas do Município

D

e acordo com o Ministério do Comércio, estão registados no Cazenga
688 comerciantes que operam cantinas13. Ora, de acordo com a
pesquisa qualitativa que fizemos em toda a extensão do município, cada

um dos referidos comerciantes possui em média 4 cantinas, permitindo inferir
que existem no município um mínimo 2.752 (duas mil e setecentas e cinquenta
e duas) cantinas.
Cada uma das milhares de cantinas existentes no Cazenga, quase todas operadas
por estrangeiros (malianos, senegaleses, conacro-guineenses, mauritanianos,
bissau-guineenses etc.) – sendo que os angolanos não passam de testas-de-ferro
–, paga um valor de 5.000,00 (cinco mil) kwanzas por mês.
A «taxa comunitária»
No fim de cada mês, todas as cantinas localizadas no Município do Cazenga
pagam um valor exacto de 5.000,00 kwanzas. Este valor é pago sob a designação
aparentemente plausível de «taxa comunitária».
A justificação apresentada aos comerciantes pelos funcionários da rede de
negócios de Tany Narciso é de que a «taxa comunitária» compreende duas
alegações risíveis: (1) o pagamento visa contribuir para a melhoria das condições
de saneamento básico do município e (2) o pagamento visa fazer face à ausência
de determinadas condições legais não observadas pelas cantinas, ou seja, por
não apresentarem certo requisitos fundamentais exigidos pelo Ministério do
Comércio, a saída para evitar consequências maiores é o pagamento da «taxa
comunitária.

13

Estes dados são recentes, mas podem ser apenas uma aproximação à realidade, a qual é complexa e quase
opaca.
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A primeira alegação é facilmente desmentida pela realidade caótica que
caracteriza o saneamento básico do Cazenga. Aliás, mesmo que fosse verdadeira,
a referida alegação não teria sentido nos raros pontos do município cujas ruas
estão devidamente asfaltadas e possuem mecanismos de gestão das águas
pluviais e outras.
A segunda alegação é completamente estapafúrdia. Em primeiro lugar, não é da
competência da Administração do Município ou do Distrito determinar as medidas
sancionatórias a serem aplicadas aos estabelecimentos comerciais que estejam
em situação de falta de certos requisitos exigidos pelo Ministério do Comércio.
Em segundo lugar, a «taxa comunitária» é ilegal, pois em parte alguma do Código
Geral Tributário a mesma está prevista e definida.
A «taxa comunitária» é uma invenção de Tany Narciso que, usando a máquina
administrativa do município e dos distritos urbanos, serve-se para proceder a um
processo ilegal de arrecadação de receitas.
Imagem nº 16: A «taxa comunitária».

Fonte: _________________

Deve ser notado que cada recibo da «taxa comunitária» possui carimbo da
Administração do Distrito Urbano em que se localiza a cantina, e no caso aqui
ilustrado, trata-se da Administração do Distrito Urbano do Hoji Ya Henda.
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Considerando as 2.752 cantinas existentes em toda a extensão do município,
temos que o valor global mensal que as mesmas pagam à máquina fiscal paralela
de Tany Narciso é 13.760.000,00 (treze milhões e setecentos e sessenta mil)
kwanzas. A tabela seguinte apresenta outros detalhes:
Tabela nº 2: A «taxa comunitária» em milhões.

Nº DE CANTINAS

2.752
Total

VALOR PAGO POR

VALOR PAGO POR

MÊS

ANO

13.760.000,00 Kz

165.120.000,00 Kz

13.760.000,00 Kz

165.120.000,00 Kz

Fonte: Autor.

Num município em que número de cantinas aumenta astronomicamente em toda
a sua extensão, Tany Narciso arrecada 13.760.000,00 kwanzas por mês e um
total anual de 165.120.000,00 (cento e sessenta e cinco milhões e cento e vinte
mil) kwanzas por ano. Deve ser notado que, caso este negócio ilegal não seja
desmantelado, de 2018 a 2023, Tany Narciso terá arrecado aproximadamente
1.000.000.000.000,00 (mil milhões) de kwanzas.
Não há dúvidas de que o negócio da «taxa comunitária» é lucrativo para Tany
Narciso.
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6
Os Mercados do Município

D

e um total de 14 mercados existentes no Município do Cazenga,
destacam-se o Mercado do Asa Branca, o Mercado dos Kwanzas, o
Mercado das Peças e o Mercado do Kikolo, os quais, além da sua

dimensão e localização, se constituem em grandes bolsas financeiras do tipo
informal.
Cada um dos mercados do município possui um administrador, o qual, com os
funcionários do mercado, trabalha no sentido de garantir a organização e
funcionamento normal do mesmo.
Cada um dos 14 mercados do Cazenga, dos menores aos maiores, produz uma
facturação mensal de dezenas a centenas de milhões de kwanzas. E Tany
Narciso, consciente deste facto, montou nos mesmos uma complexa máquina
tributária paralela, a qual também possui ramificações na prestação de serviços,
sendo exemplo paradigmático o negócio do aluguer de cadeiras de plástico (e
outros meios) do Mercado do Asa Branca, que recentemente passou a ser
exercido em exclusividade pela empresa de Tany Narciso14.
A taxa diária
De acordo com a lei que regula a organização e o funcionamento dos mercados
e feiras, cada vendedor tem a obrigação de proceder ao pagamento de uma taxa
diária. Em cada mercado (como ocorre, aliás, em todos os municípios do País) há

14

O referido negócio consiste no seguinte: o proprietário das cadeiras as cede em regime de aluguer aos
vendedores do mercado, os quais pagam um valor diário de 100 (cem) kwanzas, por exemplo. O mesmo
ocorre com estrados. Exercido de forma profissional por um grupo de jovens que o desenvolvia há muitos
anos, alguns dos quais vindos do encerrado Mercado do Roque Santeiro, o negócio foi inviabilizado por
uma opaca empresa de Tany Narciso que funciona no interior do Mercado do Asa Branca. Da noite para o
dia, os jovens se viram privados da sua fonte de rendimentos, e Tany Narciso passou a ser o titular do
negócio – de forma monopolizadora.
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os funcionários devidamente identificados e conhecidos pelos vendedores, os
quais realizam o processo diário de cobrança das taxas – são os fiscais.
Como se pode ver na imagem seguinte, a taxa tem a denominação de Taxa Diária
de Ocupação. Quer dizer que o vendedor paga pelo facto de ocupar um lugar no
mercado, onde exerce as suas actividades comerciais e, como tal, faz o sustento
material de si mesmo e da sua família. Por outro lado, note-se que a referida
taxa também inclui a tarifa de lixo.
Por outro lado, a Taxa Diária de Ocupação permite identificar claramente o nome
do mercado que, no caso em referência ou exemplo, é o Mercado Municipal do
Asa Branca. O valor total da taxa é de 200,00 (duzentos) kwanzas.
Imagem nº 17: Taxa Diária de Ocupação (Mercado do Asa Branca).

Fonte: _____________

Deve ser também notado que, ao passo que a taxa reproduzida acima possui um
elemento identificador da pessoa que efectua a cobrança da mesma, a ilegal
«taxa comunitária» usada para registar os pagamentos mensais das cantinas não
possui nenhum dado sobre a pessoa que procede à cobrança e regista o
pagamento.
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A Taxa Diária de Ocupação é legal, e não é um instrumento de saque aos
vendedores, ao contrário do que ocorre com a «taxa comunitária» e outros
instrumentos usados pela rede de negócios de Tany Narciso.
O Mercado do Asa Branca
O Mercado Municipal do Asa Branca (sua designação oficial) localiza-se no Distrito
Urbano do Tala Hady, no Bairro Asa Branca. É palco de uma intensa actividade
comercial, e funciona como espaço onde milhares de vendedores realizam os
seus mais diversificados negócios.
Imagem nº 18: O Mercado Municipal do Asa Branca.

Fonte: www.novojornal.co.ao

De acordo com diversas fontes consultadas durante a investigação, apuramos
que, através de uma opaca estrutura empresarial de cobranças, vendas,
prestação de serviço e outros negócios, Tany Narciso arrecada do mercado um
total mensal de mais de 14.000.000,00 (catorze milhões) de kwanzas. Isto quer
dizer que a arrecadação diária é superior a 460.000,00 (quatrocentos e sessenta
mil) kwanzas. A tabela seguinte revela dados adicionais.
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Tabela nº 3: Arrecadação de Tany Narciso no Mercado do Asa Branca.

ARRECADAÇÃO DIÁRIA

Total

ARRECADAÇÃO

ARRECADAÇÃO

MENSAL

ANUAL

460.600,00 Kz

14.000.000,00 Kz

168.000.000,00 Kz

460.600,00 Kz

14.000.000,00 Kz

168.000.000,00 Kz

Fonte: Autor.

A arrecadação mensal de mais de 14.000.000,00 de kwanzas permite inferir que
no espaço de um ano, a máquina de negócios de Tany Narciso no Mercado do
Asa Branca arrecada mais de 168.000.000,00 (cento e sessenta e oito milhões)
de kwanzas.
O modus operandi implementado no Mercado do Asa Branca é essencialmente o
mesmo que nos outros grandes mercados: o Mercado dos Kwanzas e o Mercado
do Kikolo.
O Mercado dos Kwanzas
O Mercado dos Kwanzas localiza-se no Distrito Urbano do Hoji Ya Henda, no
Bairro com o mesmo nome. Além das actividades típicas aos outros, o mercado
é também o palco de paragens de viaturas que se dedicam a viagens com
destinos para Bengo, Zaire, Kwanza Norte, Uíge e outras províncias.
As diversas fontes compulsadas apresentaram números diversos, mas os mais
citados por 94.2% de um total de 127 cidadãos, inclusive por funcionários do
mercado, são 16.500.000,00 (dezasseis milhões e quinhentos mil) kwanzas;
17.800.000,00 (dezassete milhões e oitocentos mil) kwanzas; 21.400.000,00
(vinte e um milhões e quatrocentos mil) kwanzas e 23.600.000,00 (vinte e três
milhões e seiscentos mil) kwanzas15.

15

Obviamente, salvo excepções, os funcionários de Tany Narciso em momento algum forneceram dados,
pois trabalham sob uma quase sofisticada vigilância que remete aos métodos dos serviços secretos. Houve
raras excepções em todas as fases e lugares da investigação. Mas a consulta a fontes diversas e análise
crítica do processo comercial dos mercados permitiu-nos chegar a dados com a maior acurácia possível.
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A aritmética dos referidos dados nos permitiu chegar ao valor mais aproximado
do que constitui a arrecadação da máquina de Tany Narciso no Mercado dos
Kwanzas. Neste espaço comercial, Tany Narciso arrecada cerca de 19.825.000,00
(dezanove milhões e oitocentos e vinte cinco mil) kwanzas.
Tabela nº 4: Arrecadação de Tany Narciso no Mercado dos Kwanzas.

ARRECADAÇÃO DIÁRIA

660.800,00 Kz
Total

660.800,00 Kz

ARRECADAÇÃO

ARRECADAÇÃO

MENSAL

ANUAL

19.825.000,00 Kz

237.900.000,00 Kz

19.825.000,00Kz

237.900.000,00 Kz

Fonte: Autor.

De uma arrecadação diária de 660.800,00 (seiscentos e sessenta mil e
oitocentos) kwanzas e uma mensal de 19.825.000,00 kwanzas, inferimos que
Tany Narciso arrecada um valor anual de 237.900.000,00 (duzentos e trinta e
sete milhões e novecentos mil) kwanzas.
O Mercado do Kikolo
O Mercado do Kikolo, localizado no Distrito Urbano do Kikolo, passou a integrar
o território do Município do Cazenga em resultado das últimas alterações feitas à
divisão administrativa de Luanda, levadas a cabo pelo Ministério da Administração
do Território (MAT), nos últimos anos da gestão de Bornito de Sousa Baltazar
Diogo, agora Vice-presidente da República.
Consta que Tany Narciso recorreu a todos os mecanismos possíveis para que a
passagem do Mercado do Kikolo fosse efectivada, e tais esforços foram
especialmente notáveis em fases do processo em que o MAT alegadamente deu
indícios de uma pretensão em reverter o processo.

O mercado passou a

pertencer ao território do Município do Cazenga e Tany Narciso teve razões
especiais para festejar, e uma delas se prende com o facto de o mercado ser
uma das suas miríades fontes de negócios.
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Imagem nº 19: O Mercado do Kikolo (lixo e caos).

Fonte: Félix Miranda (Agosto, 2015).

É importante ter, porém, ter em presença que os tentáculos da rede de Tany
Narciso já abrangiam o Mercado do Kikolo antes mesmo da sua transferência do
Município do Cacuaco.
De um total de 222 cidadãos (217 vendedores e 5 funcionários do mercado),
96.5% indicou os seguintes números: 9.700.000,00 (nove milhões e setecentos
mil) kwanzas; 10.850.000,00 (dez milhões e oitocentos e cinquenta mil) kwanzas
e 12.300.000,00 (doze milhões e trezentos mil) kwanzas; 13.200.000,00 (treze
milhões e duzentos mil) kwanzas.
Ora, os referidos dados permitem-nos inferir, mediante o devido cálculo
aritmético, que a arrecadação de Tany Narciso no Mercado do Kikolo é de cerca
de 11.512.500,00 (onze milhões e quinhentos e doze mil) kwanzas.
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Tabela nº 5: Arrecadação de Tany Narciso no Mercado do Kikolo.

ARRECADAÇÃO DIÁRIA

383.730,00 Kz
Total

383.730,00 Kz

ARRECADAÇÃO

ARRECADAÇÃO

MENSAL

ANUAL

11.512.500,00 Kz

138.144.000,00 Kz

11.512.500,00 Kz

138.144.000,00 Kz

Fonte: Autor.

A arrecadação diária de Tany Narciso no Mercado do Kikolo é 383.730,00
(trezentos e oitenta e três mil e setecentos e trinta) kwanzas, a mensal é de
11.512.500,00 kwanzas ao passo que a arrecadação anual é de 138.144.000,00
(cento e trinta e oito milhões e cento e quarente e quatro mil) Kwanzas.
Um padrão de arrecadação
Os dados sobre o Mercado do Asa Branca, o Mercado dos Kwanzas e o Mercado
do Kikolo permitem inferir que a arrecadação diária da rede de negócios de Tany
Narciso é sempre superior a 300.000,00 (trezentos mil) kwanzas; a arrecadação
mensal é sempre superior a 11.000.000,00 (onze milhões) de kwanzas.
Finalmente, a arrecadação anual é sempre superior a 130.000.000,00 (cento e
trinta milhões) de kwanzas, conforme expostos a seguir:
Tabela nº 6: Arrecadação de Tany Narciso nos três mercados.

MERCADOS

ARRECADAÇÃO

ARRECADAÇÃO

ARRECADAÇÃO

DIÁRIA

MENSAL

ANUAL

Mercado do Asa Branca

460.600,00 Kz

14.000.000,00 Kz

168.000.000,00 Kz

Mercado dos Kwanzas

660.800,00 Kz

19.825.000,00 Kz

237.900.000,00 Kz

Mercado do Kikolo

383.730,00 Kz

11.512.500,00 Kz

138.144.000,00 Kz

Total 1.505.130,00 Kz

45.364.500,00 Kz

544.044.000,00 Kz

Fonte: Autor.
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Nos três mercados como conjunto, a máquina de negócios de Tany Narciso
realiza as seguintes arrecadações: diária: 1.505.130,00 (um milhão e quinhentos
e cinco mil e cento e trinta) kwanzas; mensal: 45.364.500,00 (quarenta e cinco
milhões e trezentos e sessenta e quatro mil e quinhentos) kwanzas; anual:
544.044.000,00 (quinhentos e quarenta e quatro milhões e quarenta mil)
kwanzas.
Por outro lado, as diferenças de arrecadação entre os três mercados podem ser
representadas da seguinte forma:
Gráfico nº 1: Diferenças de arrecadação nos três mercados.

MERCADO DOS KWANZAS (19 M)

MERCADO DO ASA BRANCA (14 M)

MERCADO DO KIKOLO (11 M)

Fonte: Autor.

Dos três mercados, o mais lucrativo é o Mercado dos Kwanzas.
É importante ter-se, porém, em conta que os três casos aqui descritos e
analisados não pretendem indicar que a acção predadora de Tany Narciso se
limita aos três mercados. Antes, pelo contrário, a sua rede de negócios abrange
todos os 14 mercados do município.
A rede de negócios ilegais de Tany Narciso é vasta e seus tentáculos abrangem
os armazéns de toda a extensão do Município, como veremos na secção seguinte.
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7
Os Armazéns do Município

O

Município do Cazenga possui uma vasta rede de armazéns,
estabelecimentos comerciais de venda a grosso e a retalho, que, em
conjunto, a par das cantinas e dos mercados, constituem uma grande

bolsa que movimenta centenas de milhões de kwanzas por dia.
A maior e mais densa zona de armazéns do município é a do Distrito Urbano do
Hoji Ya Henda, que movimenta mais 5.000 pessoas por dia.
Nos últimos 10 anos ocorreu um aumento exponencial do número de armazéns
em praticamente toda a extensão do Cazenga, sendo um exemplo paradigmático
o caso da Rua do Sucupira.
O número exacto – preciso – de armazéns existentes em toda a extensão do
Município do Cazenga é de difícil determinação por causa de dois factos
fundamentais: a sua multiplicação cogumelar (que torna quase obsoleta a
estatística oficial) e o seu intrincado modo de organização e funcionamento (em
muitos dos casos, 10 ou 20 armazéns usam o mesmo alvará, por exemplo). Há,
porém uma estimativa de cerca 750 armazéns16, estando a maioria concentrada
no Distrito Urbano do Hoji Ya Henda.
Deveras, os armazéns constituem um campo de actuação da rede de negócios
de Tany Narciso.
Os impostos legais pagos à AGT
A AGT (Administração Geral Tributária) é a instituição do Estado à qual compete
proceder ao processo de cobrança de impostos a todos as unidades económicas
registadas. Estas incluem os armazéns. Tal como se pode inferir nas imagens a
16

Os dados do Ministério do Comércio e da AGT (Administração Geral Tributária) não reflectem a
realidade extremamente dinâmica que caracteriza a rede de armazéns existentes no município, mas se
aproximam da mesma.
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seguir, os armazéns pagam impostos mensais de acordo com as especificações
tributárias a que estão sujeitos.
Imagem nº 20: Documento comprovativo de pagamento de impostos (1).

Fonte: ______________

Como podemos ver, cada um dos armazéns do Município do Cazenga paga
impostos mensais ao Estado através da AGT. Os valores e todos os detalhes
obedecem à lei.
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Imagem nº 21: Documento comprovativo de pagamento de impostos (2).

Fonte: ___________

Independentemente do tipo, todos os armazéns estão sujeitos ao pagamento
de impostos.
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O ilegal «imposto do administrador»
Servindo-se de um serviço de fiscais que actuam à paisana e de outros
funcionários às suas ordens, Tany Narciso cobra de cada armazém um valor não
inferior a 15.000,00 (quinze mil) kwanzas, ou seja, trata-se de um valor mínimo
mediano. É chamado de «imposto do administrador» ou de «micha do
administrador»17.
A arrecadação – completamente ilegal, imoral e amoral – é mensal (tal como
ocorre com as cantinas), sendo que todos os armazéns do município têm a
obrigação de proceder ao referido pagamento.
Tany Narciso arrecada mensalmente dos armazéns – no mínimo – um valor global
de 11.250.000,00 (onze milhões e duzentos e cinquenta mil) kwanzas.
Tabela nº 7: Arrecadação de Tany Narciso na rede de armazéns do município.

ARMAZÉNS

750
Total

ARRECADAÇÃO

ARRECADAÇÃO

MENSAL

ANUAL

11.250.000,00 Kz

135.000.000,00Kz

11.250.000,00 Kz

135.000.000,00Kz Kz

Fonte: Autor.

Atendendo à arrecadação anual de 135.000.000,00 de kwanzas, caso a sua
máquina de negócios ilegais não seja desmantelada (para bem do interesse
público), Tany Narciso terá arrecadado um total de mais de 675.000.000,00
(seiscentos e setenta e cinco milhões) de kwanzas no período 2018-2023.

17

Micha é um termo calão que significa literalmente dinheiro, mas sendo polissémico, também se refere à
parte a que alguém tem direito nos lucros de um negócio, seja de forma legítima ou não. A expressão
«micha do administrador» reflecte a atitude com que os munícipes do Cazenga encaram os seus esquemas
de arrecadação ilegal de receitas através da sua rede de negócios.
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8
O Cemitério da Mulemba

O

Cemitério da Mulemba, vulgarmente chamado de Cemitério do 14,
localizado, no Distrito Urbano do Hoji Ya Henda, não é e nunca foi um
estabelecimento comercial. Como todos os cidadãos sabem, um

cemitério serve para o enterro de cadáveres.
Todavia, o facto é que o Cemitério da Mulemba também faz parte de extensa
lista das fontes de arrecadação da rede de negócios de Tany Narciso.
O «imposto dos mortos»
Pouco depois de o Cemitério da Mulemba ter passado a fazer parte do território
do Município do Cazenga, Tany Narciso impôs à administração do cemitério uma
série de mudanças, que se traduziram na precarização das condições de trabalho
dos funcionários, tais como a perda do subsídio de alimentação e redução dos
meios de trabalho.
Em consequência das mudanças impostas na organização e funcionamento do
cemitério, Tany Narciso conseguiu criar um esquema que lhe possibilita arrecadar
mensalmente um valor de 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil) kwanzas.
Tabela nº 8: Arrecadação de Tany Narciso no Cemitério da Mulemba.

CEMITÉRIO DA MULEMBA

Total

ARRECADAÇÃO

ARRECADAÇÃO

MENSAL

ANUAL

1.400.000,00 Kz

16.800.000,00Kz

1.400.000,00 Kz

16.800.000,00 Kz

Fonte: Autor.
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O «imposto dos mortos» pago a Tany Narciso evidencia a existência de uma
gestão municipal totalmente desprovida de escrúpulos.
O facto de um administrador fazer de um cemitério um espaço de enriquecimento
próprio o torna repugnante à luz de qualquer tipo de código moral que conceda
respeito à memória dos mortos.
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9
As multas de estacionamento

O

s serviços de fiscalização municipal existem para – como a própria
designação indica – procederem à fiscalização das acções dos cidadãos
no espaço público e punir as transgressões administrativas. Um

exemplo é a multa de estacionamento, aplicada ao cidadão transgressor pela
autoridade de fiscalização na pessoa dos fiscais.
Como todos os municípios, o Cazenga possui o seu serviço de fiscalização, o qual
actua segundo a Lei das Transgressões Administrativas. O valor da multa aplicada
nos casos de mau estacionamento de viatura varia em função das especificidades
que a lei estabelece.
A «parte do administrador»
A rede de negócios de Tany Narciso criou um esquema que consiste em alienar
parte considerável dos recursos que os serviços de fiscalização arrecadam e que,
por norma, devem ser encaminhados aos cofres públicos. Funcionários de Tany
Narciso usam os serviços de fiscalização como máquina de enriquecimento ilícito
do chefe.
Os cidadãos multados devem proceder ao pagamento da multa através de
depósito bancário ou transferência. O esquema de alienação de recursos
funciona, porém, tanto por via bancária como por via de pagamentos presenciais
extrabancários.
O esquema consiste no seguinte: ao cidadão multado é entregue um número de
conta bancária na qual deverá depositar os valores da multa ou os transferir.
Acontece, porém, que a conta não é da titularidade dos serviços de fiscalização,
ou seja, pertence a indivíduos do círculo restrito de Tany Narciso. Por exemplo,
um cidadão (cujo nome omitimos por razões óbvias) foi multado, recebeu um
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número de conta e, uma vez no banco, soube ou descobriu que a referida conta
pertencia a uma filha de Tany Narciso.
Por outro lado, na modalidade de pagamento extrabancário, o cidadão multado
deve dirigir-se a pessoas pré-indicadas, as quais recebem os valores da multa e,
a seguir, liberam a viatura. O processo é efectuado à margem da lei e este facto
se reflecte facilmente na forma como os fiscais de Tany Narciso levam a cabo
todas as actividades do esquema.
Considerando o valor de 55.000,00 (cinquenta e cinco mil) kwanzas aplicados
como multa – para os casos de mau estacionamento –, e uma média diária de
100 pagamentos feitos nas modalidades já descritas no âmbito do esquema18,
chegamos a um valor de 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil) kwanzas.
Tabela nº 9: Arrecadação de Tany Narciso com o negócio das multas.

MULTAS DE

ARRECADAÇÃO

ARRECADAÇÃO

ARRECADAÇÃO

ESTACIONAMENTO

DIÁRIA

MENSAL

ANUAL

5.500.000,00 Kz

165.000.000,00 Kz

1.980.000.000,00 Kz

5.500.000,00 Kz

165.000.000,00 Kz

1.980.000.000,00 Kz

100 pagamentos
diários
Total

Fonte: Autor.

Deve ser notado que o negócio das multas de estacionamento produz uma
arrecadação no valor mensal de 165.000.000,00 (cento e sessenta e cinco
milhões) de kwanzas e no valor anual de 1.980.000.000,00 (mil milhões e
novecentos e oitenta milhões) de kwanzas.

18

Este foi o número aproximado que apurámos mediante exaustivo processo de cruzamento dos dados
fornecidos por diversas fontes familiares ao assunto.
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Conclusões

A

rede de negócios ilegais de Tany Narciso é um conjunto de esquemas
sustentados por uma estrutura de empresas e grupos de actuação que
tem tido como palcos os quiosques e casas de bebida, as cantinas, os

mercados, os armazéns, o Cemitério da Mulemba e os serviços de fiscalização do
Município do Cazenga. A rede possui outras estruturas de produção económica e
financeira, as quais não abrangemos na presente pesquisa por razões de
delimitação.
A tabela seguinte permite-nos ter uma noção mais organizada e sistematizada
sobre a estrutura da rede de negócios ilegais de Tany Narciso. À medida que
qualquer cidadão analisa os dados nela constantes, vêm-lhe as imagens de
tragédia social traduzidas no elevado índice de pobreza, mortalidade maternoinfantil, sinistralidade rodoviárias provocada pela não-iluminação das estradas e
ruas, obras públicas estagnadas, escolas públicas desactivadas e abandonadas,
centros de saúde desactivados e «destruídos construtivamente» e outros diversos
problemas que caracterizam a realidade do Município do Cazenga – e que não
teriam lugar se o titular da governação municipal estivesse realmente
comprometido com o desenvolvimento económico, social e cultural dos seus
munícipes.
Tany Narciso é a amostra acabada de uma estirpe de políticos e gestores a quem
interessa a manutenção da pobreza e da estagnação social e cultural, porque a
pobreza é um projecto político para o grupo que detém o poder.
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Tabela nº 10: Arrecadação de Tany Narciso.

ESTABELECIMENTOS

VALOR MENSAL

VALOR ANUAL

VALOR A SER

ARRECADADO

ARRECADADO

ARRECADADO DE
2018 A 2023

Quiosques e casas de
bebida

205.000,00 Kz

2.460.000,00 Kz

12.300.000,00 Kz

Cantinas

13.760.000,00 Kz

165.120.000,00 Kz

825.600.000,00 Kz

Mercados

45.364.500,00 Kz

544.044.000,00 Kz

2.720.220.000,00 Kz

Armazéns

11.250.000,00 Kz

135.000.000,00 Kz

675.000.000,00 Kz

Cemitério da Mulemba

1.400.000,00 Kz

16.800.000,00 Kz

84.000.000,00 Kz

Multas de
estacionamento

165.000.000,00 Kz

1.980.000.000,00 Kz

9.900.000.000,00 Kz

Total

236.979.500,00 Kz

2.843.424.000,00 Kz

14.217.120.000,00 Kz

Fonte: Autor.

Deve ser aqui destacado que, no total dos negócios ilegais abrangidos pelo
presente estudo, Tany Narciso arrecada mensalmente o seguinte valor
astronómico:
236.979.500,00 Kz
[duzentos e trinta e seis milhões e novecentos e setenta e nove mil e quinhentos kwanzas]

Neste sentido, as conclusões são mais do que claras:
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1. Tany Narciso – Victor Natanael de Oliveira Guilherme Narciso – tem usado
os seus poderes de administrador do Município do Cazenga para seu
próprio enriquecimento por meio de um processo imoral, amoral e ilegal;
2. Tany Narciso não promove uma gestão municipal fundada no interesse
genuíno de promover o desenvolvimento económico, social e cultural do
município e, como tal, a elevação da qualidade de vida dos munícipes;
3. Tany Narciso não deve continuar no cargo de Administrador do Município.
A sua manutenção no cargo representa a continuação da estagnação
social e cultural do Cazenga.
4. É urgente exonerar Tany Narciso.
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Nota 1

Falsificação de documentos às barbas da
Administração do Município

Os cidadãos que se dirigem à Administração do Município do Cazenga (AMC) para
tratarem documentos, se esbarram com uma realidade bizarra: falsificadores de
documentos abordam os potenciais «clientes» mesmo à porta do edifício do
governo municipal.
Os referidos cidadãos pertencem a uma extensa, complexa e opaca rede de
falsificação de documentos denominada popularmente de «Pau Grande». A
mesma falsifica todos os tipos de documentos: cédulas, bilhetes de identidade,
cartas de condução, cartão internacional de vacina, certificados e diplomas de
formação (de todos os níveis de ensino), declaração de serviço, boletins de óbito
etc.
Imagem nº 22: Edifício da AMC – centro de recrutamento usado por falsificadores para
recrutarem «clientes».

Fonte: www.online.net
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Tão preocupante quanto a apatia das autoridades perante tal realidade é o facto
de os falsificadores recrutarem «clientes» mesmo no perímetro do edifício da
Administração do Município – às suas portas.
Esta realidade é uma demonstração inequívoca da negligência como atitude que
preside o comportamento político dos detentores de cargos públicos.
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Nota 2

Um caso estranho

Victor Natanael de Oliveira Guilherme Narciso, ou simplesmente Tany Narciso, é
Administrador do Município do Cazenga há 10 anos. A sua gestão do município
tem sido uma tragédia política.
Não sendo seguramente um gestor municipal competente e genuinamente
engajado no permanente esforço de elevar a qualidade de vida dos munícipes do
Cazenga, e perante o escândalo traduzido na sua rede de negócios ilegais, chega
a ser incompreensível que ele continue na Administração do Município.
José Maria Ferraz e Bento Sebastião Francisco Bento são dos anteriores
governadores de Luanda que, avisados sobre a sua trágica gestão do município,
chegaram a exarar decretos de exoneração, mas que foram bloqueados por José
Eduardo dos Santos, o então Presidente da República.
Tany Narciso também sobreviveu a Graciano Domingos e a Higino Lopes Carneiro
(sobre os quais não são, porém, conhecidas acções tendentes à exoneração do
jurássico Administrador do Cazenga).
O novo Governador de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho, há 6 meses no
cargo, apesar de informado sobre as desfaçatezes de Tany Narciso, resiste à
tremenda pressão popular que exige a exoneração do mesmo.
A manutenção de Tany Narciso no cargo de Administrador do Município do
Cazenga é um caso estranho.
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Nota 3

A solicitação de informações

Na fase inicial da investigação que resultou no presente trabalho, remetemos ao
Administrador do Município uma carta na qual solicitámos que o mesmo, através
dos questionários anexos à carta, respondesse às diversas questões atinentes
aos seus negócios.
A carta foi remetida à Secretaria da Administração do Município a 2 de Abril do
ano em curso, e foi protocolada, como se pode constatar na imagem nº 23.
Fizemos a referida diligência movidos pelo princípio da imparcialidade e da
verdade.
O Administrador não respondeu à solicitação.
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Imagem nº 23: Carta dirigida ao Administrador, solicitando informações.

Fonte: Autor.
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Nota Importante

No decurso da investigação tivemos contacto com informações que apontam que
Tany Narciso possui uma espécie de regime de protecção policial dos seus
negócios. Verificámos que o mesmo conta com a cumplicidade dos comandantes
das esquadras policiais do Município do Cazenga.
Entretanto, por razões de delimitação, decidimos separar a questão do conluio
entre Tany Narciso e os comandantes das esquadras locais, e abrir uma
investigação, cujos resultados serão apresentados ao Comando Provincial da
Polícia de Luanda, ao Comando Geral da Polícia Nacional e à Procuradoria Militar.
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Nuno Álvaro Dala
______________________________

OS NEGÓCIOS
ILEGAIS DE
TANY NARCISO
_______________________________
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