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Enquadrado no Programa de Habitação Social do 
Governo Provincial de Luanda (GPL), o complexo da 
Sapú, no Kilamba Kiaxi, alberga famílias provenientes 
dos bairros Hoji -ya -Henda, Petrangol, Boavista, FTU, 
Cuca, Golfe I e II, Favela da Praia do Bispo, Calemba I 
e II, Morro da Luz e outros. 
Estas famílias foram removidas pelo GPL das habitações 
em que viviam em condições de insegurança, por 
estarem em locais considerados de risco. Os moradores 
das novas casas construídas na Sapú reclamam das 
condições da estrutura das mesmas, algumas das quais 
inacabadas. 
As casas foram construídas pela empreiteira Odebrecht, 
mas apresentam-se sem vigas e pilares. As paredes não 
foram rebocadas e já estão com fissuras. Durante as 
chuvas, muitas delas ficam sem tecto. As fossas estão 
entupidas. 
“Há momentos em que o cheiro nauseabundo das fossas 
invade as nossas casas, de tal forma que não conseguimos 
permanecer nelas”, lamentou José Mendes de Sousa. 
Morador há dois anos nas conhecidas “Casas Azuis”, 
reclama do permanente calor que suporta dentro de 
casa, por causa da pouca altura das paredes. Tendo em 
conta a dimensão das próprias paredes, que não satisfazem 
os padrões exigidos no ramo da construção civil, os 
moradores acabam por suportar temperaturas altíssimas 
no seu interior. E como se não bastasse isso, para colocarem 
um aparelho de ar condicionado têm de pedir a 
autorização à administração e pagar uma multa de aproximadamente 
7 mil e 500 kwanzas. 
Têm de pagar à administração do bairro caso pretendam 
fazer qualquer coisa, de acordo com os regulamentos 
impostos pela administração. Para levantarem o muro 
do quintal têm de desembolsar 27 mil kwanzas e 7500 
para qualquer remodelação no interior das mesmas. 
Mendes Mário recebeu uma casa sem o chão cimentado, 
as paredes não rebocadas e a fossa desestruturada. 
Mesmo assim, ele terá de pagar para reabilitar a sua 
própria casa. “Mas não concordo”, retrucou o senhor. 
Tem duas filhas, que ficaram sem estudar no passado 
ano lectivo. 
A promessa de que seriam transferidas para as escolas 
mais próximas não foi cumprida. Para a formação dos 
adultos existe um instituto préuniversitário nas proximidades, 
mas as crianças têm de atravessar a estrada para se 



deslocarem à escola primária. 
O centro médico também está a milhas, em Luanda Sul, 
junto à Vila de Viana. 
“Os pais ficam receosos em mandar os filhos sozinhos 
à escola, com medo de que possam ser atropelados ou 
mordidos pelas cobras que existem naquele local”, disse 
Luísa. 
Pelas razões avançadas pela vizinha Mariana, moradores 
como Job Fernando, que vivia na Boavista, preferiam 
regressar às “zonas de origem” devido às más condições 
que encontraram na Sapú. “Eu tinha uma casa de construção 
definitiva, mas o Governo decidiu parti-la para 
alargar a estrada. Não tivemos outra alternativa senão 
aceitar estas casinhas. Durante as negociações, eles 
nunca nos diziam como nem aonde seríamos realojados”, 
sublinhou Neto. 
O ex-morador da Boavista salientou que se tratou de um 
processo pouco claro e que os fiscais que participaram 
do realojamento também têm casas no projecto da Sapú. 
Ainda segundo Job Fernando, “isso dá a entender da 
aldrabice em relação ao número de casas que merecíamos, 
depois de terem garantido que seriam compatíveis”. 
O vice-governador de Luanda para área social, Bento 
Soito, havia dito, num dos seus discursos, que os fiscais 
que procederam à venda c destinados à construção de 
áreas sociais habitacional da Sapú, no município de responder 
criminal e judicialmente praticados. 
Em declarações ao Semanário O Independente no final 
da visita, na última semana da Comissão Técnica de 
Apoio a Luanda, de que é membro, deu a conhecer que 
tais práticas ocorrer fiscais do programa de realojamento. 
Explicou que a concessão dos terrenos interessados 
(populares) em construção de duas casas, sendo uma pé 
outra para o interessado. 
Referiu que foi possível detectar mais irregularidade 
devido à construção de algumas feitas por cima das 
linhas de água. 
Quanto aos cidadãos ludubriados, garantiu que não 
serão lesados, tendo que o assunto será levado aos organismos 
competentes, no intuito de ser encontrada a justa 
para a resolução da questão. 


