Presidente avalia obras no Cazenga
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Três dias depois das chuvas torrenciais que caíram sobre a cidade capital, Luanda,
que provocaram nove mortos e inúmeras casas destruí das, estradas inviabilizadas, o
Chefe do Executivo, José Eduardo dos Santos, arregaçou, as mangas e foi a um dos
municípios mais sinistrados avaliar o andamento das obras de requalificaçao.
A visita aconteceu na passada terçafeira e foi vista com muita simpatia
pelos munícipes, sociedade civil, líderes
religiosos e de opinião, cingiu-se ao
mercado Nova Luz e as obras de
intervenção na zona da Lagoa de São
Pedro, comuna de Hoji-Ya-Henda e de
requalificação da 5a, 6a e T" Avenidas
do
Cazenga,
que
encontram-se
escalavras e com muitos charcos de
água das chuvaso O Presidente da
República, preocupado com a situação,
teve uma reunião técnica, que admitiu
que Luanda possui "graves problemas"
no dorrúnio dos serviços básico, mais
concreta-o mente saneamento básico,
uma situação que considerou ter
herdado do passado. Na reunião

participaram
os
ministros
do
Planeamento
e
Desenvolvimento
Territorial,
da
Economia,
dos
Transportes,
da
Construção,
do
Urbanismo, da Habitação, para além de
outros membros do Governo Central,
funcionários do seu gabinete e do
governador provincial de Luanda. As
requalificações urbanas do município do
Cazenga, em Luanda, iniciou em 2010,
encontram-se na fase de construção dos
edifícios que vão albergar os moradores
de áreas desordenadas e sem
saneamento básico da zona. O projecto
visa a edificação de residências de tipo
T2 e T3, em edifícios de quatro pisos,
estradas
e
mercados.
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Conselho de Coordenação Estratégica de Luanda analisa
desenvolvimento do país
O Conselho de Coordenação Estratégica
de Luanda reuniu-se, terça-feira, no
município do Cazenga, sob orientação
do Presidente da República, José
Eduardo dos Santos, para abordagem de
questões fundamentais que se prendem
com o quotidiano dos cidadãos e das
fanúlias e, de modo geral, com o
desenvolvimento económico e social do
país.

de infra-estruturas integradas e de
construção de equipamentos sociais.

Na reunião foram analisados os
Programas e Projectos das vias
estruturantes, das vias secundárias e
terciárias, da requalificação dos bairros,
da circulação rodoviária, dos transportes
alternativos
para
Luanda,
do
abastecimento
de
água
e
do
realojamento
e
desalojamento.
Entre os Programas das vias
estruturantes, destaca-se, a estrada do
Golfe que se encontra na sua 3a fase,
que abrange o troço Gamek-Futungo e
cuja data de conclusão está prevista para
Junho do corrente ano, a auto-estrada
periférica, cuja execução se situa nos
97% e que estará concluída também em
Junho. Igualmente abrange a ampliação
da estrada do Camama/Viana 11/
Kikuxi/Estrada de C atete, com data de
conclusão prevista para Junho do
próximo ano, a continuação da
construção da Auto-estrada periférica de
Luanda, que ligará Viana/ Cabolornbo/
Futungo (troço Ponte Panguila/
Panguila), com data prevista de
conclusão para Setembro de 2013, bem
como o programa de construção das
infra-estruturas da área da Boavista e a
reabilitação da rua Comandante Kima
Kienda e da Avenida N'Gola Kiluanje.
O
Conselho'
de
Coordenação
Estratégica de Luanda passou também
em
revista
os
projectos
de
requalificação do Sambizanga, . mais
propriamente da Zona do ex-Roque
Santeiro, onde estão em curso trabalhos

O Presidente da República, José
Eduardo dos Santos, concluiu que um
dos
principais
constrangimentos
impeditivos da execução em tempo
oportuno dos Programas e Projectos
prende-se com questões de natureza
financeira.

O Programa para a melhoria dos
transportes colectivos na cidade
de Luanda mereceu atenção da reunião,
que procedeu à abordagem, quer da
circulação
rodoviária,
quer
dos
transportes alternativos para a capital do
país.
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