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Os vestígios do incêndio que deflagrou na 
Fábrica de Lubrificantes da Sonangol 
(EMUL) na zona industrial do Cacuaco, na 
Mulemba, mostram quão foi a proporção do 
fogo, cuja origem está ainda por descobrir, 
numa altura em que os investigadores da 
Direcção Nacional de Investigação 
Criminal (DNIC) já trabalham no caso.  
Enquanto se aguarda pelas investigações 
alguns cidadãos que foram afectados 
admitem que o mesmo tenha sido causado 
pelos próprios moradores, que, geralmente, 
ateiam fogo para queimarem lixo ao longo 
da vala por onde são escoados os resíduos 
que saem do interior da fábrica.  
Esta é a convicção de Paulino Tenente, um 
dos cidadãos que viram parcialmente 
destruídas as suas residências pelo impacto 
do incêndio que os deixou sem os seus 
parcos haveres, entre mobiliário e outros 
utensílios, como contou à reportagem de O 
PAÍS. Segundo a fonte, a vala por onde 
vazam os resíduos que saem da fábrica para 
o interior do bairro está entupida e o óleo 
transborda para muito perto das casas 
erguidas à beira da vala. Visivelmente 
agastado pelo facto de a sua casa ter sido 
atingida fortemente pelo incêndio, 
resultando na destruição parcial da mesma, 
Paulino Tenente afirmou que o fogo pode 
ter sido causado por crianças ou mesmo 
adultos “que sempre depositam o lixo na 
vala e depois queimam, já que não há 
nenhum outro espaço onde os moradores 
possam depositar os resíduos sólidos por si 
produzidos, por falta de contentores”.  
Com voz trémula enquanto falava à nossa 
reportagem, Tenente, 43 anos, que disse 
trabalhar por conta própria, acrescentou que 
a situação poderia ter sido evitada se 
houvesse uma estreita colaboração entre Os 
moradores e a Sonangol, proprietária da 
EMUL, para a limpeza e a manutenção 
intacta da vala que desemboca no vizinho 
bairro Farol das Lagostas, vulgo Uíje, mas” 
em nenhum momento a direcção da EMUL 
se dignou visitar a vala de drenagem que 
está por detrás da fábrica para constatar se 
está protegida ou não, já que transporta 

resíduos susceptíveis de provocar incêndio” 
afirmou.  
O desabafo deste homem que vive no bairro 
há mais de vinte anos, é também extensivo à 
direcção geral da Sonangol, a quem acusa de 
ter permitido que se erguesse ali o bairro, sem 
acautelar eventuais sinistros, tendo em conta a 
especialidade do produto inflamável que se 
produz naquela unidade fabril. “Devia -se ter 
em conta essa situação, mas não foi o que 
aconteceu”, reforçando que embora o fogo 
não tenha causado vítimas humanas, a 
situação continua a inspirar cuidados.  
“A Sonangol tem que tomar medidas 
urgentes para que situações do género não 
voltem a acontecer. Graças a Deus não 
aconteceu o pior aos moradores, o que é 
mais importante para nós”, sublinhou.  
Sebastião Simia, 36 anos, um outro 
morador que acedeu falar, corrobora as 
palavras do primeiro entrevistando ao 
defender que houve negligências de ambas 
as partes, ou seja, tanto a EMUL, quanto os 
moradores, por não protegerem a vala para 
se evitar o que aconteceu. “houvesse uma 
interacção sobre o caso, creio que não 
haveria incêndio”.  
Mudar para outro local  
Ciente do perigo que representa a 
continuidade de habitar na Mulemba, não 
só por causa do recente fogo, mas também 
por ser uma zona industrializada com 
fábrica de produtos químicos, Sebastião 
Simia defende que se transfira o bairro para 
uma outra localidade, onde haja mais 
segurança e longe de qualquer perigo para 
as pessoas e seus haveres. Sugeriu que a 
localidade do Panguila (Cacuaco), ou 
Zango (Viana), pode ser uma dos que 
oferece garantias para se viver. “ Nestas 
duas localidades seria uma solução viável”, 
opinou.  
Para ele, a transferência da Mulemba seria 
já, receando que a situação pode algum dia 
voltar a acontecer, não sendo na mesma 
fábrica, mas numa outra, justificando que 
todas as unidades fapris instaladas ao longo 
da estrada principal do Cacuaco têm nas 
suas traseiras residências separadas apenas 
pelo parapeito dos quintais que cobrem o 
perímetro das mesmas. “Tem de haver uma 
precaução para eventuais situações que 
possam ocorrer noutras fábricas, porque 
todas elas produzem substâncias químicas 



que perigam a vida humana e todo cuidado 
é pouco”, sublinhou.  
Reconhecendo o esforço das autoridades 
em proporcionar melhores condições de 
habitabilidade para os cidadãos que vivem 
em zonas de risco, a fonte sugere que parte 
dos moradores do bairro da Mulemba seja 
abrangida também por este processo, 
especificamente os que construíram nas 
bermas das valas, provocando a sua 
obstrução. “ Seria bom se fizesse um 
cadastramento para que parte desta 
população fosse contemplada na trans-
ferência dos moradores que vivem em sítios 
impróprios para outros com melhor 
segurança, para se evitar o risco permanente 
onde vivem”.  
Indemnização  
Embora a sua residência não tenha sido 
muito afectada pelo fogo, defende que a 
Sonangol, enquanto proprietária da Fábrica, 
deve indemnizar os moradores cujas 
residências sofreram danos. “ Pelo prejuízo 
causado, a Sonangol deve ressarcir as 
pessoas que perderam as suas casas, e os 
seus bens, dando-lhes novas residências 
onde possam habitar. Desde que houve o 
incêndio a maioria está a dormir em casa e 
nos quintais dos familiares, amigos e 
vizinhos e não têm garantias de qualquer 
indemnização por parte da dona fábrica”, 
deplorou a fonte.  
Não às tendas  
Simão Cruz exige. que seja alojado numa 
casa e não em tendas como avançou o 
administrador municipal do Cacuaco, José 
Cafussa. As mesmas seriam instaladas na 
zona da Cerâmica, mas a maior parte recusa 
veementemente ir morar em pavilhões, até 
porque, dizem, não garantem alojamento 
condigno. “Temos de sair de uma casa para 
outra e não para tendas”, desabafou. 


