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 Ergue-se um novo Cazenga  
O País  

12 de Abril de 2013 

 

 A requalificação urbana do município 

do Cazenga, em Luanda, iniciada em 

2010, encontra-se na fase de construção 

dos edifícios que vão albergar os 

moradores de áreas desordenadas e sem 

saneamento básico da zona. Falando à 

imprensa à margem da visita do Chefe 

de Estado ao município' onde avaliou o 

grau de execução dos projectos de 

impacto-social em curso, o ministro da 

Construção' Fernando Fonseca, adiantou 

serem visíveis os avanços alcançados na 

implementação do projecto. "O projecto 

reflecte o esforço do Executivo numa 

empreitada social de larga escala, cujo 

objectivo é construir habitações 

condignas para os angolanos" , disse. As 

habitações em construção nos edifícios 

de quatro pisos, numa área de 100 

metros quadrados, são do tipoT2 e T3. 

O projecto contempla a construção de 

redes de abastecimento de água potável, 

drenagem de águas residuais 

domésticas, entre outras. Segundo o 

administrador local, Victor ataniel 

Narciso, que se mostrou confiante num 

maior impulso nas obras em curso, a 

modernização da sua área obedece aos 

padrões internacionais, sendo 55 por 

cento da área destinada à habitação, 30 

por cento para as vias públicas e lS para 

os equipamentos sociais e espaços 

verdes. Ao intervir na reunião técnica, o 

Presidente da República considerou que 

a província de Luanda vive "graves" 

problemas decorrentes da situação 

complicada herdada do colonialismo, 

mormente no domínio das 

infraestruturas e saneamento básico, 

cuja solução clama por inteligência. O 

vice presidente da Comissão 

Administrativa de Luanda para área 

técnica, Agostinho da Silva, mostrou se 

confiante quanto ao êxito dos projectos 

em curso para a resolução dos 

problemas sociais que afectam a capital 

do país. "Estou confiante com o 

dinamismo da Comissão Técnica e com 

esta reunião o curso da implementação 

dos projectos será mais célere", disse. 

Agostinho da Silva reafirmou a 

recuperação, em Maio deste ano, da 

rede de drenagem dos distritos de 

Luanda, com a colocação de novas 

sarjetas e manilhas de flbrocimento, 

com vista a garantir a conservação das 

vias e a melhoria do saneamento básico 

da capital. Quanto às vías, o responsável 

avançou que, numa primeira fase, pelo 

menos mil e 300 quilómetros de 

estradas secundárias e terciárias de 

Luanda beneficiarão de trabalhos de 

melhoria numa empreitada a ser 

executada pela Empresa racional de 

Construção de Infra-estruturas Básicas 

(ENCIB), em colaboração com as 

administrações locais, EPAL e EDEL. 

No encontro, foram analisadas questões 

ligadas à reabilitação das vias 

estruturantes, secundárias e terciárias da 

província de Luanda, transportes 

públicos, produção e distribuição de 

água potável, energia eléctrica, entre 

outros projectos de impacto social. O 

administrador municipal do Cazenga, 

Víctor Nataniel Narciso, considerou que 

a visita de constatação efectuada pelo 

Presidente da República, José Eduardo 

dos Santos, às obras sociais em curso na 

circunscrição vai dinamizar a sua 

implementação. O administrador 

acrescentou que o percurso feito 

peloPresiden da República permitiu 

constatar o andamento destes projectos 

e a existência de uma grande ansiedade 

da população no sentido de ver 
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resolvidos os constrangiment registados  

na época chuvosa. Segundo o 

administrador, existem projectos cujas 

metas para a sua conclusão foram 

definidas p até finais do ano em curso, 

nome darnente as vias estruturantes. Em 

relação à macro-drenagem à 

requalificação do município, dis se que 

as obras estão muito adian tadas, 

apontando como exemplo caso da vala 

do Soroca, que está a receber nova 

ligação na zona entn a Avenida. gola 

Kiluanje e a lago de São Pedro. 


