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Os deputados a Assembleia Nacional do 
círculo provincial da HuÍla recomendaram 
terças feira, ao governo local, a melhorar as 
condições nos novos bairros sociais onde 
vão ser realojados mais de três mil famílias 
residentes em zonas de risco da cidade do 
Lubango. 
A delegação dos deputados do MPLA, 
encabeçada por João Marcelino Typingui, 
averiguou os lotes de terrenos na zona da 
Chavola preparados para acolher os 
populares 
da encosta do monte do Cristo Rei e ao 
longo do Caminho-de-ferro de Moçâmedes 
(CFM). 
Os parlamentares foram informados que 
115 famílias voluntárias já receberam os seus 
lotes de mil metros quadrados e tendas. O 
novo bairro, localizado numa área de 
desenvolvimento urbano, dispõe de 58 
hectares destinados às famílias por realojar. 
O porta-voz dos deputados, Desidério da 
Graça, afirmou que a delegação transmitiu a 
recomendação da Assembleia Nacional 
lançada recentemente, segundo aqual "todas 
as demolições de residências devem ser 
precedidas de criação de condições sociais 
que permitam a vivência adequada das 
populações". 
O deputado Desidério da Graça disse que o 
processo de realojamento das famílias deve 
continuar, porque visa a requalificação 
urbana, a melhoria do saneamento básico da 
cidade e realojamento dos cidadãos em 
zonas de risco para outras mais seguras. 
"Mas, é necessário que as novas áreas 
tenham as condições essenciais que 
conferem dignidade à população", defendeu, 
acrescentando que "é necessário água, 
energia, saúde, segurança, educação e outros 
serviços, visto que estamos numa época 
chuvosa". 
O processo de realojamento e demolição de 
residências está previsto para o mês de 
Março. Desidério da Graça disse que as 

populações abrangi das devem ser apoiadas 
com materiais necessários para a 
autoconstrução dirigi da nos novos terrenos. 
"Os terrenos atribuídos às famílias são 
vastos. Mas é preciso apoio material para 
que cada família faça a sua moradia, porque 
nenhuma tenda substitui uma casa. 
Vimos que há ainda muito trabalho por 
fazer em relação à criação de condições para 
o realojamento das famílias que são 
numerosas", concluiu. 
Os deputados, que visitaram também as 
casas marcadas, foram acompanhados pelo 
vice-governador para a Esfera Económica, 
Fernando Pontes Pereira, pelos responsáveis 
das comissões de realojamento e outros 
membros do governo provincial. 
 


