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O Presidente da República inaugurou esta 
semana a primeira fase da construção da 
cidade do Kilamba. Os preços dos 
apartamentos ainda não foram revelados, mas 
estima-se andarão à volta dos 100 mil e os 300 
mil dólares norte-americanos. 
A ODADE DO KILAMBA é o maior projecto 
habitacional alguma vez construído no país, 
segundo os mentores do projecto. Reduzir o 
défice habitacional é o objectivo estratégico do 
Executivo. 
A implantação do projecto coube ao então 
Gabinete de Reconstrução Nacional (GRN), 
com o auxilio da Sonangol na parte final, que 
em Outubro do ano passado transferiu a 
responsabilidade para a sua subsidiária – 
Sonangol Imobiliária, a quem também 
compete a comercialização dos apartamentos. 
A cidade do Kilamba está localizada a 
aproximadamente 20 quilómetros a sul do 
centro da capital, Luanda. O projecto global 
foi concebido para se desenvolver em três 
fases, com a previsão de um total de 80.000 
apartamentos, numa área de 54 quilómetros 
quadrados. A primeira fase desenvolve-se 
numa parcela de 906 hectares e contempla a 
construção de 20.002 apartamentos, 24 
jardins-de-infância, nove escolas primárias e 
oito secundárias. Possui ainda reserva de 
espaço para a construção de um hospital, 
quatro clínicas, 12 centros de saúde, três 
instituições financeiras, estações de correios, 
postos de abastecimento de combustível, 
unidades e esquadras de polícia, quartéis de 
bombeiros, parques de estacionamento e outras 

estruturas. 
A nova centralidade do Kilamba contempla 
ainda infra-estruturas básicas, como rede 
viária, drenagem de águas pluviais e águas 
residuais para 35.000 metros cúbicos por dia, 
tendo também subestações de energia eléctrica 
e rede de distribuição, telecomunicações e 
terminais de transportes públicos. 
O projecto é uma parceria público-privada, 
que abrange diversas ver tentes, incluindo 
projecto de engenharia, construção de 
edifícios, infra-estruturas viárias e hidráulicas. 
No dia da inauguração, os presentes queriam 
ouvir explicações do Presidente do Conselho 
de Administração da Sonangol-PCA sobre os 
critérios e os preços a serem implementados 
para a aquisição dos imóveis, facto que 
não aconteceu, uma vez que Manuel Vicente, 
durante a sua apresentação, apenas se limitou a 
fazer uma breve resenha da evolução do 
projecto. 
Nas conversas de bastidores no seio de 
membros do Executivo, e não só, presentes na 
cerimónia, o Novo Jornal apercebeu-se que os 
apartamentos poderão ser comercializados a 
valores que oscilam entre os 100 a 300 mil 
dólares norte-americanos. 
Na expectativa de confirmar estes valores, a 
nossa reportagem procurou ainda ouvir o 
porta-voz da Sonangol, João Rosa Santos, que 
não confirmou nem desmentiu, limitando-se 
somente a dizer que não convinha passar 
qualquer informação, uma vez que o 
responsável máximo.


