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O coordenador do Programa de 
Realojamento das Populações de 
Luanda, Bento Soito, disse ao 
Semanário Angolense que só responde 
pelas obras que estão a ser 
executadas na SAPU e no Zango, que 
são áreas onde o Governo está a 
efectuar projectos de infra-estruturas e 
equipamentos.  
As obras do Panguila são da 
responsabilidade do Ministério do 
Urbanismo e Construção. Quançio há 
acções de realojamento para se 
colocar pessoas no Panguila, a área 
social do Programa de Realojamento 
faz a transferência da população de um 
local para o outro. Mas as obras como 
tal, daquela área, são da 
responsabilidade do Ministério do 
Urbanismo e Construção.  
Como obras, nas áreas do Zango e da 
SAPU, há a construção de três mil 
casas com a Odebrecht e já anda a 
volta dos 30 ou 40 por centos da sua 
execução: Também há os contratos 
feitos em 2007 e que estão em fase ter-
minal, que contempla nove mil casas, 
estando já concluídas a volta de sete 
mil casas.  
Segundo Bento Soito, esta empreitada 
está parada por falta de financiamento 
e o nível de produção que era de 500 
casas por mês, este ano baixou para 
100, 150 casas, porque há apenas uma 
ou duas empresas a trabalhar no 
pacote 2007.  
Quanto ao programa das casas 
evolutivas, era suposto começar. em 
Janeiro de 2011, mas devido à 
dificuldades financeiras, apenas foram 
disponibilizadas verbas para as 
primeiras mil e 400 casas no final do 
mês de Julho e em Agosto foram 
assinados contratos com 14 empresas 
nacionais para que cada uma delas 
construísse 100 casas e as empresas 
que concluíssem as primeiras 100 
casas e cumprissem todas as cláusulas 
contratuais e de tempo, teriam 

automaticamente o seu contrato 
renovado para cobrir o programa de 
cinco mil casas. Contudo houve que 
esperar cerca de um mês para que as 
empresas apresentassem garantia 
bancária e aquelas que não 
apresentaram deveriam ser 
substituídas por outras. As demais, 
quatro ou cinco, arrancaram com as 
obras e já construíram cerca de 400 
casas.  
Embora já haja disponibilidade pessoas 
que ainda se encontram em tendas e 
em condições precárias e coloca-las 
então nas casas evolutivas o A 
disponibilização das verbas foi 
autorizada pelo Presidente da 
República.  
Conforme frisou, estas obras estão a 
ser executadas ainda no Zango e 
beneficiarão as populações que lá se 
encontram. Aquelas que estão nas 
mesmas condições na SAPU, serão 
atendidas lá.  
Depois destas casas haverá outras 
cinco mil casas evolutivas no próximo 
ano, para beneficiar as populações que 
ainda se encontram em vários 
municípios como o Cazenga, Kilamba 
Kiaxi, Maianga, Samba, e onde ainda 
existam pessoas a viver em tendas.  
Para além das três mil casas já 
referidas, há a previsão de se construir 
mais 1 


