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A Sociedade Imobiliária de 
Desenvolvimento (SID) SA 
está a investir cerca de USD 130 
milhões na construção de um chamado 
Parque Tecnológico, Empresarial 
e Residencial que recebe a designação 
de Kaop Park, o Comunicação Social 
no Sábado, 02. Localizado no 
Município de Cacuaco, na antiga 
Cabpe 
Velha, o projecto tem como objectivo 
proporcionar a empresários em 
particular e a população em geral, uma 
nova opção de vida e trabalho sem ter 
que sair da periferia, tal como 
reclamam os seus promotores. O Kaop 
Park tem uma área de 170 mil metros 
quadrados, 
em que o parque contará com 53 
pavilhões com espaços que vão de 500 
a 8000 metros quadrados, para além 
de 216 apartamentos da tipologia T3 
num perímetro 
de 16 quilómetros e. numa envolvente 
de cerca de 200 mil pessoas. 
Segundo os promotores, 
tecnologicamente avançado, Kaop Park 
deverá conta com um conjunto de infra- 
-estruturas, equipamentos e serviços 
de qualidade, tendo 
a melhor solução para o binómio 
qualidade-preço, para venda ou 
arrendamento de armazéns, lojas, 
escritórios e 
apartamentos em condomínio fechado. 
O projecto conta ainda com o 
abastecimento em energia 
electrica 24-24 horas, para além de 
possuir uma central alternativa, assim 
como a água fornecida a partir de uma 
central de captação e tratamento 
localizada no rio 
Bengo. Por outro lado, o projecto 
encontra-se dividido em cinco 
componentes, onde se encontra um 
centro de escritórios, 
área residencial em condomínio 
fechado, centro de ciência e 

laboratórios, área desportiva e de lazer 
e uma 
área envolvente. No centro de 
escritórios estão projectados um 
secretariado 
comum, uma incubadoura de 
empresas, salas de reunião, an-fiteatro 
com 150 lugares, restaurante, bancos, 
escritórios, posto médico entre outros, 
estando 
já em contrução as primeiras duas 
naves. 
Já na área residencial, estão 
projectados nove edifícios 
habitacionais (216 apartamentos), 
ocupando um espaço de 140 metros 
quadrados por cada edifício de 24 
apartamentos, cerca de 500 lugares 
para parqueamento, gestão do 
condomínio e controlo de acessos, 
para além de outros serviços.Para a 
área desportiva e de lazer conta-se um 
campo de  futebol, piscinas, campos de 
ténis, campo polidesportivo e pistas 
de’. atletismo, além de uma pista de 
mini-golfe. 
Para a área envolvente do projecto 
poderão nascer um Hotel de três 
estrelas, bombas de combustível, 
farmácia, Hipermercado, jardins, 
mercado local, autocarros, um 
parque de camiões e contentores e um 
heliporto. Para garantir comodidade, 
uma rede de telecomunicações 
e uma plataforma logística serão 
implantados, estando também previstas 
melhorias no que diz respeito 
aos acesso rodoviários para o projecto. 
Para sua concretização, o Kaop Park 
conta como parceiros a Turpolis, o 
Banco de Desenvolvimento de Angola 
(BDA), BPI, Seatrade group, 
Universidade Metodista de Angola, 
Instituto de Desenvolvimento Industrial 
de 
Angola e o Banco Millenium Angola, 
que está a financiar o projecto que 
deve estar concluído em 2013. 


