
Bento Soito garante 
continuação 
Semanário Angolense 
De 18 de Setembro de 2010 
 
A campanha e cadastramento de 
terrenos, nas zonas 
referenciadas pelo edital do Governo 
da Província de 
Luanda, sofreu uma interrupção para 
organização de 
questões internas, devendo 
ser retomado nos próximos 
dias. 
O vice-governador de Luanda para a 
área técnica Bento 
Soito, que falava a propósito, 
esclareceu que a demanda 
foi tanta que, ultrapassou, 
sobremaneira, as expectativas, 
sendo, por isso, necessário digitalizar-
se os processos 
que já deram entrada no 
cadastramento. 
Para ele, a intenção do governo é 
permitir que todo 
mundo consiga cadastrar o seu terreno, 
porque “ninguém 
pode ficar de fora”. 
Por outro lado, a zona do Benfica 
alberga muitos 
moradores 
e outros ainda que poderão fixar 
residência 
nos próximos tempos devido ao 
crescimento da cultura 
urbanística 
dos terrenos. 
Com a época das chuvas às portas, 
muitos luandenses 
decidiram fixar as suas residências 
nesta zona por 
possuir um modelo de urbanização que 
proporciona 
um bom clima de habitabilidade, devido 
aos acessos que 
todas as moradias possuem ou seja, 
todas as residências 
dispõem de uma rua na parte frontal. 
Por esta razão a edilidade, segundo 
uma fonte bem 
informada, está a criar condições para 
que haja uma resposta 

imediata em caso de situações de 
desalojamento 
por consequência das chuvas, tendo já 
uma zona preparada 
com terrenos devidamente urbanizados 
para proceder 
ao realojamento caso seja necessário. 
As condições ora criadas servem, 
segundo a fonte, para 
evitar que as pessoas voltem a viver 
em situações de 
risco, como tem sido frequente em 
muitos bairros do 
município. A preparação destes 
terrenos, devidamente 
urbanizados, encontra-se já em fase de 
condução na 
mesma zona, a julgar pelo facto de ser 
a única área que 
dispõe de reservas fundiárias do 
município que permitam 
dar resposta às calamidades naturais. 
Nos últimos anos, aquela parcela da 
província de 
Luanda tem sido palco de muitos 
desastres, causado 
pelas quedas pluviométricas que 
atingem níveis muito 
altos e, sobretudo, por muitas famílias 
ainda viverem em 
situação de risco, sofrendo bastante 
devido à fraca capacidade 
de realojamento. 
Esta iniciativa foi reforçada pelo vice-
ministro do 
Interior para a Protecção Civil e 
Bombeiros, Eugénio 
Laborinho, quando nesta quarta-feira, 
15, falava a propósito 
ao Semanário Angolense. 
Reiterou que o município da Samba é 
uma zona crítica 
quando chove, tendo garantido que o 
seu ministério já 
recenseou as áreas que necessitam de 
uma atenção maior. 
Deste modo, a Protecção Civil já está 
também a criar as 
condições para acudir a determinadas 
situações. 


