




Precários das casas da 
cidade do kilamba 
fixados entre os 125 e 
200 mil dólares  
Jornal de economia e finanças  
23 de Agosto de 2011 
 

A casa mais barata, na Cidade do Kilamba, 
custa entre 125 e 130 mil dólares 
americanos, preço válido para os 
apartamentos de tipologia T3, modelos A e 
B, com uma extensão de 110 metros 
quadrados (m2). As moradias T3 + l/C, com 
120 m2, estão forçadas em 140 mil dólares, 
enquanto as T5, com 150 m2, estão a ser 
comercializadas a 200 mil dólares.  
Segundo a sociedade Delta Imobiliária, 
empresa contratada pela Sonangol 
Imobiliária para comercializar os 
apartamentos, cujo processo de venda teve 
início ontem (segunda-feira, 22), os 
interessados terão de apresentar na fase de 
inscrição uma cópia do bilhete de 
identidade e o número de contribuinte.  
Para a fase de aquisição, além do bilhete de 
identidade e do número de contribuinte, o 
interessado deverá apresentar também o 
atestado de residência.  
Uma nota de imprensa da Sonangol 
Imobiliária revela estarem disponíveis 
3.180 apartamentos do tipo T3 A, B, C e 
T5.  
Urbanização  
A cidade do Kilamba, cujo projecto global 
contempla 710 edifícios, 24 creches, nove 
escolas primárias e oito secundárias e 50 
quilómetros de estradas, constitui um elo de 
transição para a nova urbe de Luanda, que 
se vai situar junto à margem do rio Kwanza.  
O projecto tem a conclusão prevista para 
Outubro de 2012. Até lá, o empreiteiro deve 
entregar mais 595 edifícios, que 
correspondem a 16.822 apartamentos e 198 
lojas.  
A nova cidade, inaugurada em Julho deste 
ano pelo Presidente da República José 
Eduardo dos Santos, surge de uma parceria 
público-privada e abrange a edificação de 
20 mil apartamentos espaçosos, 24 creches 
e jardins infantis, nove escolas primárias e 
oito secundárias, parques de 
estacionamento, paragens para transportes 
públicos e lojas.  

“Estimamos, com as áreas reservadas ao 
investimento privado, beneficiar cento e 
cinquenta mil famílias”, disse recentemente 
o presidente da Cidade do Kilamba, 
Joaquim Israel.  
Consta igualmente de -projecto a 

construção de armamentos com 
sistema de esgoto e drenagem 
residual, redes 


