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As vítimas das enxurradas que se abateram sobre a cidade 
capital na quarta-feira, 17, no Município da Samba, 
estão a ser realojadas em tendas na com una do Benfica, 
em áreas devidamente urbanizadas em métodos pouco 
comuns ao que se tem dado aos sinistrados em Luanda. 
Segundo ao que nos foi possível observar no local, para 
além da água, às cerca de 50 famílias que aguardam 
outras em igual número, a edilidade colocou no local um 
gerador para iluminação pública, uma tenda comunitária 
com um televisor, uma equipa permanente de assistência 
de saúde, latrinas e um espaço para polícia, etc. 
Soubemos ainda da edilidade que estão em marcha programas 
de sensibilização dos sinistrados sobre os cuidados 
a ter com as questões higiénicas de forma a evitar doenças. 
Segundo os realojados tanto as condições logísticas que 
lhes permite variar a dieta, assim como a zona em que 
foram realojadas se enquadra perfeitamente naquilo que 
é primariamente necessário para sobreviver depois de um 
desastre.Para eles, até a altura estão a ser tratados bem, na medida 
em que as necessidades básicas estão a ser supridas, mas 
que o que começa a inquietar é a questão de transporte 
e, entretanto, solicitam as entidades de direito que coloquem 
transportes públicos na zona. 
Neste momento é quase certo que os populares recentemente 
realojados poderão permanecer no local, onde lhes 
serão cedidos espaços para poderem fazer as construções 
das suas casas dentro de um programa urbanístico de 
auto construção dirigida. 
Ainda assim, um posto médico existente naquela localidade 
poderá responder a questões mais complicadas 
de saúde, apesar de haver no local uma equipa médica 
a prestar assistência médica e medicamentosa enquanto 
que, estão a ser preparados espaços para a construção 
de um outro centro médico com maior dimensão, uma 
escola do 11.° ciclo, para além de tantas outras questões 
que poderão ser melhoradas ainda no decurso do 
primeiro semestre do ano próximo. 


