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Moradores que perderam as suas 
casas no incêndio que deflagrou na 
Fábrica de Produção de Lubrificantes 
da Mulemba (IMUL) estão a retornar à 
zona. Apesar dos riscos, alguns 
moradores recusam trocar as suas 
casas pelas tendas onde, 
provisoriamente, foram realojados pela 
Administração Municipal do Cacuaco.  
E perigoso residir próximo da vedação 
da fábrica de lubrificantes, prova disso 
foi o incêndio que, embora não tenha 
causado vítimas, alertou para a 
necessidade de tomada de medidas 
que evitem vítimas e prejuízos. João 
Rosa Santos, director do Gabinete de 
Comunicação e Imagem da Sonangol, 
disse à imprensa que a questão 
ambiental está salvaguardada.  
Joana João, moradora há 20 anos 
numa pequena casa a escassos dois 
metros da vedação da fábrica, disse 
que os quatro filhos estão doentes e 
atribui a situação aos lubrificantes 
queimados. A cidadã Joana João e a 
sua vizinha Maria Paulo tinham os 
olhos postos nos operários que 
trabalham dia e noite na limpeza da 
área dQ incêndio, onde caiu o muro 
que resguarda a parte de trás da 
fábrica.  
Maria Paulo reconhece o risco de viver 
próximo de uma fábrica de 
lubrificantes, mas não quer abandonar 
a casa, sem antes receber uma outra 
para morar com a família.”Não posso 
viver na tenda ou em casa de fami-
liares”, disse.  
Luísa Mendes é outra moradora, que 
há 20 anos reside no local e a sua casa 
foi parcialmente consumida pelo fogo. 
Esta senhora também se recusa a ir 
para uma tenda.  
Dez dias depois do incêndio na fábrica 
da Sonimgol, os vestígios ainda 
permaneciam no local. Até agora, ainda 
não foram anunciadas as causas do 
incêndio, mas a fábrica retomou a sua 

actividade. A limpeza na vala de esgoto 
era prioritária porque estava cheia de 
lubrificantes queimados. A vala é 
estreita e atravessa o bairro ilegal. A 
construção desordenada “estreitou” a 
vala e fez com que a água misturada 
com óleo transbordasse para as casas 
e os becos.  
Durante o incêndio na unidade fabril da 
Sonangol, muitas casas foram 
assaltados pelos meliantes enquanto 
os moradores fugiram do fogo, os 
bandidos arrombavam as portas para 
levar os bens, sobretudo 
electrodomésticos. 


