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Os primeiros apartamentos do projecto de Urbanização 
de Cabinda, coordenado pelo Gabinete de Reconstrução 
Nacional, serão concluídos em Março de 2010, de 
acordo com Felipe Janota, o director-geral da empresa 
fiscalizadora da obra. 
Localizado no bairro do Chibodo, na periferia da 
cidade de Cabinda, a empreitada contempla 384 
apartamentos do tipo T3 e 618 T 4, que estarão 
concluídos até Dezembro do próximo ano. 
O espaço escolhido faz parte de uma reserva fundiária 
do Estado com cerca de seis quilómetros, e uma área 
total de cerca de três quilómetros quadrados. 
''A Urbanização Especial de Cabinda é um projecto que 
está dentro do programa de reconstrução nacional 
defendido pelo Presidente da República, José Eduardo 
dos Santos, e pelo governo, paro a construção de um 
milhão de casas em quatro anos", disse- nos o 
fiscalizador, adiantando que "neste momento temos em 
fase de estruturo já por concluir, até Março do próximo 
ano, 26 estruturas acopladas com 246 apartamentos, do 
tipo T 4". Depois da conclusão dos T 4, arrancar-se-á com a fase 
da construção de outros edificios. Segundo o director 
da Arquinota, Felipe Janota, o arranque é sistemático e 
as fases foram definidas apenas para delinear melhores 
formas de trabalho. A primeira fase contempla 90 edificios, ao passo que a 
segunda terá uma área nobre com edificios de maior 
dimensão, uma gama de residências para a classe média 
– alta e a área que vai incorporar os serviços sociais, 
nomeadamente a construção de escolas, hospital, 
administração do bairro, zonas de lazer, área 
desportiva, uma subestação de tratamento de água e 
uma outra para águas residuais. 
A construção da escola e do posto médico ainda não 
arrancou porque se aguarda que os empreiteiros 
entreguem os respectivos projectos para se estabelecer 
a capacidade de cada uma das instituições em relação às 
pessoas que vão habitar no projecto de Urbanização 
Especial de Cabinda e os que moram nos bairros 
limítrofes. As casas estão a ser construídas num condomínio 
compacto, onde o Estado, segundo Felipe Janota, está a 
criar condições para que os cidadãos desta província 
possam obter uma moradia condigna, onde possam 
encontrar uma cozinha e uma casa de banho em 
condições aceitáveis. 
"Se andarmos pelos bairros, poderemos constatar as 
condições em que as pessoas vivem. 
Não vamos olhar muito paro estas coisas de ter uma 
churrasqueiro, mas sim paro um conjunto e dar a 
possibilidade às pessoas de terem uma casa melhor paro 
viverem", explicou Felipe Janota. 



O responsável da fiscalização aconselha os populares a 
prepararem -se para, a qualquer momento, poderem 
habilitar-se a uma das moradias com três quartos, sala 
comum, casa de banho ~ cozinha. "As casas não vão 
ser oferecidas, por isso as pessoas têm de estar 
preparadas para as adquirirem. " 


