
Obras de envergadura 
Ameaçam moradores na capital 
Jornal de Angola... 
04-08-07 
 
Quem anda por Luanda logo dará conta do recrudescer 
De obras um pouco por todos os cantos da cidade. São 
Obras que por um lado reflectem prosperidade mas por 
Outro, representam riscos ante as profundas escavações 
Que se registam em algumas artérias. 
Por exemplo, o prédio a ser erguido na rua José da 
Silva Lameiro, Ingombota, por uma empresa, 
Portuguesa de nome OPCA Construções, há cerca de 
Três meses, está a pôr em risco a vida dos moradores da 
Zona adstrita às obras. 
Segundo relatos de moradores à nossa reportagem que 
Se deslocou ao sítio, as referidas obras estão a originar 
Desabamentos de paredes e fissuras tanto no piso como 
Nas paredes de suas casas, receando que o pior 
Aconteça, já que quanto mais profundas são as 
Escavações, mais ocos se tornam os solos das redondezas. 
Por causa das rachaduras e desabamentos de algumas 
Paredes, há famílias que se viram na obrigação de 
Mandarem os seus filhos mais pequenos para os parentes 
Que vivem afastados da zona de risco a título de 
Prevenção. E evitar que não haja riscos maiores. O mais 
Grave no meio de tudo isto, segundo testemunhas, é 
Que a empreiteira tem noção da aflição que os 
Moradores da zona vivem, porque ao se aperceber do 
Caos que esta a provocar, optou por aplicar fechos 
Metálicos para segurarem o deslizamento das paredes 
Que em nada tem logrado com os efeitos desejados, "os 
Remendos que estão a fazer passados alguns dias voltam 
Estar no mesmo estado de degradação ou ainda pior" 
Comentou uma das moradoras adjacentes a referida 
Obra. É que, de acordo com as fontes, para além das 
Escavações profundas que a construção de qualquer 
Prédio envolve, o roncar dos motores das máquinas 
Pesadas também contribui para toda a perturbação da 
Comodidade dos moradores. 
Ressalta no meio de tudo isso o facto de se tratar da 
Edificação de um prédio de muitos andares, o que na 
Lógica arquitectónica permite admitir que passou por 
Um estudo prévio do impacto ambiental da obra, sem 
Contudo os moradores terem merecido, em qualquer 
Momento, de um aviso ou informação previa do que 
Haveria de acontecer naquela área. Para estes 
Moradores, o silêncio a que os responsáveis da obra 
Estão remetidos, começa a causar estado de incertezas, 
Uma vez não possuírem qualquer garantia da reparação 
Dos constrangimentos causados. 
Por esta razão já foi remetido um processo em tribunal 
E consequentemente outro à Fiscalização do Governo 
Provincial. Testemunhas referem que já um ancião 
Escapou das escadas da sua casa por se fragilizarem em 



Face do quadro acima referido. 
Antes que para além dele o mais grave não aconteça, as 
Autoridades competentes, as organizações de defesa do 
Ambiente e a sociedade civil em onde estão várias 
ONG de defesa dos Direitos Humanos, devem intervir 
Em defesa dos cidadãos em risco de vida. O que os moradores 
Atingidos pela fúria arrasadora das escavadoras 
Prometem, é exigir indemnização pelo empreiteiro. 


