Centro emissor da RNA condiciona primeira fase da requalificação do
Cazenga
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O financiamento do projecto, orçado em cerca de 78 mil milhões Kz, está a ser
garantido por linhas de crédito internacionais e por fundos internos do orçamento
Geral do Estado.

O término da primeira fase das obras de
requalificação urbana do município do
Cazenga encontra-se condicionado à
remoção das antenas do Centro Emissor
da Rádio Nacional de Angola (RNA),
que ocupam cerca de 40% da área de
implementação do projecto, revelou, há
dias, o ministro do Urbanismo e
Habitação, José Silva, no final de uma
visita de constatação do andamento da
empreitada.

este constrangimento, a Rádio Nacional
de Angola, com vista a se solucionar o
problema", afirmou José Silva.
De acordo com o governante, por falta
de espaço, fica em risco a construção de
uma escola primária e de outra
secundária, previstas no projecto,
estando apenas garantida, no que a
infra-estruturas de serviços diz respeito,
a construção de um centro de saúde e
outro de Serviços Integrados de
Atendimento ao Cidadão (SIAC).

"As antenas passam a ser o principal
obstáculo para o término da primeira
fase do projecto, e prevemos trabalhar
com as instituições relacionadas com

O Projecto de Requalificação Urbana
dos municípios do Cazenga e
Sambizanga, assim como do distrito do
Rangel, lançado em 20lO, visa dotar as
1

referidas áreas de infra-estruturas e
serviços básicos de que carecem, como
forma de garantir melhor qualidade de
vida aos seus habitantes.

que se encontram em construção, cujo
término está previsto para o 1. O
semestre de 2014. Na 2. a etapa está
prevista a construção de mais 1868
fogos, enquanto a 3. a irá contemplar à
volta de 1000 fogos.

O financiamento para a requalificação
urbana do município do Cazenga,
orçado em 800 milhões USD (cerca de
78 mil milhões Kz), está a ser garantido
por linhas de crédito internacionais e,
também,
por
fundos
internos
provenientes do Orçamento Geral do
Estado.

Em termos de infra-estruturas técnicas,
o projecto de requalificação do Cazenga
conta já com cerca de 50% das obras
realizadas. Em construção está, neste
momento, a subestação eléctrica, que
dependerá de uma outra localizada nas
imediações da Feira Internacional de
Luanda (FILDA).

O projecto, a ser implementado em três
fases, prevê a construção de mais de 3
mil fogos habitacionais de tipologia T2
e T3. Para a primeira fase está reservada
a edificação de 118 fogos, já erguidos, e
mais de 150 residências unifamiliares,

Quanto à rede rodoviária, encontra-se
parcialmente concluída, assim como as
redes de drenagens de telecomunicações
e de saneamento.
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