Info-Angola

Bengo
Características
Capital: Caxito
Área: 33 016 km2
População:Â 500 000
Clima: Tropical seco
Distâncias em km a partir do Caxito: Luanda 55; Uíge 295
Indicativo telefónico: 234
Agricultura: algodão, mandioca, palmeiras, citrinos, produtos, hortícolas
Minerais: enxofre, sal-gema, fasfato, quartzo
Outros produtos: peixe
Bengo é uma província de Angola, localizada no norte do país. A capital da província é a cidade de Caxito, no município
de Dande. Tem cerca deÂ 500 mil habitantes e 41 000 km². É composta por oito municípios: Ambriz, Dande, Ícolo e Bengo,
Nambuangongo, Quiçama, Dembos, Pango Aluquém e Bula Atumba. Foi criada em 26 de Abril de 1980 por desagregação
da província de Luanda.
Surgiu no mapa geográfico somente em 1980, após a divisão da província de Luanda pelo decreto-lei 3/80 do Conselho
da Revolução. Província que contorna a Província capital de Luanda, encontra o oceano a oeste, as províncias do Zaire e
do Uíge a norte, do Kwanza Norte a leste e do Kwanza Sul a sul. A sua capital, Caxito, situa-se 55km a norte de Luanda.
Clima, essencialmente influenciado pelo oceano, tem a floresta- savana como vegetação dominante. O Bengo é autosuficiente no que refere à actividade agríco-la. Produz mandioca, abacateiro, ananaz, feijão, mamoei-ro, sisal. palmeira-dedendém, cana-do-açúcar e produtos hortícolas.
A província de Bengo, padecendo directamente dos efeitos da guerra e, consequentes deslocações populacionais, sofreu
a destruição e o saque de várias infra-estruturas, tais como habitações, pontes, unidades sanitárias e escolares, sistemas
de abastecimento de água e de energia, entre outras. Para solucionar tais problemas, a região beneficia já de
projectos de reabilitação e de formação, nomeadamente, para professores, como o projecto Escola de Professores do
Futuro (em Caxito), e Escola de Artes e Ofícios para mulheres (em Ambriz), projectos com os apoios da ADPP (Ajuda de
Desenvolvimento de Povo para Povo), de organizações não-governamentais e de empresas.A maioria da população desta
província configura o complexo sócio-cultural Ambundu. São locutores do Kimbundu, característica que partilham com os
seu parentes mais próximos que habitam outros espaços mais precisamente nos limites que conformam por exemplo as
províncias de Luanda, Kwanza-Norte, Kwanza Sul, com as quais faz fronteira. A norte a província do Bengo faz fronteira
com as províncias de Uíge e Zaire. Província muito bem localizada, junto à capital e ao oceano, terá certamente um
grande futuro como destino turístico.
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