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A comercialização de habitações na Cidade do 
Kilamba está aberta a todos os cidadãos 
nacionais, sem qualquer tipo de segregação, 
esclareceu, em Luanda, o presidente daquela 
centralidade, Joaquim Israel Marques.  
“Estamos a trabalhar para que as pessoas possam 
obter casas na nova cidade sem qualquer tipo de 
sem gregação e para que todas as classes sociais 
interajam na mesma localidade”, disse à Angop, 
Joaquim Israel Marques. a processo de inscrição 
para a aquisição de habitações começou em finais 
de Agosto. a surgimento da Cidade do Kilamba, 
segundo o presidente daquela centralidade vai 
reduzir o crescimento desordenado de novas 
habitações nos arredores a capital do país.  
Criada no quadro da iniciativa do Executivo de 
resolver o problema habitacional, a Cidade do 
Kilamba está contemplada com infra-estruturas 
básicas, como rede viária, drenagem de águas 
pluviais e águas residuais para 35 mil metros 
cúbicos por dia, tendo também subestações de 
energia eléctrica e rede pública de distribuição, 
telecomunicações e terminais de transportes 
públicos.  
a referido projecto é uma parceria público-privada, 
abrangendo diversas vertentes que incluem 
projecto de engenharia, construção de edifícios, 
infra-estruturas viárias e hidráulicas.  
O projecto global foi concebido para se 
desenvolver em três fases, com 80.000 
apartamentos, numa área de 54 quilómetros 
quadrados. a Presidente da República, José 
Eduardo dos Santos, inaugurou a Cidade do 
Kilamba, a cerca de 20 quilómetros do centro de 
Luanda. Numa primeira fase foram 
disponibilizados 115 edifícios, com 3.180 
apartamentos, 48 lojas e dez quilómetros de 
armamentos. A nova Cidade do Kilamba, cujo 
projecto global contempla 710 edifícios, 24 
creches, nove escolas primárias e oito escolas 
secundárias, e 50 quilómetros de vias, constitui um 
elo de transição para a nova urbe de Luanda, que 
se vai situar junto à margem do rio kwanza. Dos 12 
projectos, quatro já estão em execução nas pro-
víncias de Luanda, Bengo, Cabinda e 
LuandaNorte. Em Luanda, o projecto tem 
conclusão prevista para Outubro de 2012, e, até 
lá, o empreiteiro deve entregar mais 595 edifícios, 
que correspondem a 16.822 apartamentos e 198 
lojas. Recentemente, o arquitecto José Ferreira 
Correia reconheceu que a Cidade do Kilamba foi 
edificado com as infra-estruturas indispensáveis 

para o bem-estar dos moradores, anunciou o 
arquitecto rreia. 


