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Ao esboçar um programa voltado ao desenvolvimento 
urbano da região norte, denominado "Programa Benguela 
Norte", o Governo provincial reitera o seu empenho 
na busca de investimentos para a revitalização 
da economia e, finalmente, começa a olhar para o potencial 
do interior com "olhos de ver". 
Apresentado oficialmente em finais de Março, altura 
em que foram inauguradas as suas instalações, o 
Programa propõe-se transformar a terra em infra-estruturas 
e áreas urbanizadas, favoráveis à criação de 
pequenas e médias empresas, um verdadeiro pólo de 
atrado de grandes negócios, tendo como prioridade os 
municípios do Lobito, Bocoio e Balombo. Terá como 
promotor a Edurb, Empresa de Desenvolvimento 
Urbano, ao passo que a Odebrecht será a operadora. 
Estes desideratos foram avançados pelo director da 
Odebrecht/Benguela, o Engenheiro Luiz Buenos, para 
quem o "Benguela Norte" contribuirá para a melhoria 
das condições de vida dos cidadãos angolanos. 
Disse, confiante no sucesso, ser uma enorme satisfação 
a participação da Odebrecht numa importante iniciativa 
no domínio da gestão e desenvolvimento urbano sustentável. 
Certo de que oferecerá uma nova Imagem ao espaço 
urbano, Buenos afirmou que esta "importante" parceria 
público-privada impulsionará o sector da Construção 
Civil, o mercado imobiliário formal e criará mais postos 
de trabalho, tornando célere o desenvolvimento regional. 
"Nós, Odebrecht, não temos dúvidas de que a parceria 
hoje estabelecida propiciará benetícios nos domínios 
das infra-estruturas das vias públicas e habitações de 
interesse socio-económico", reforçou o responsável. 
Em nome da Eburd, empresa promotora, o director35 
geral, António Miguel Nogueira, revelou que a 
materialização do Programa "Benguela Norte" dependerá 
em grande medida da experiência da operadora, 
ou não estivesse ela envolvida em vários projectos, 
sendo o de Águas o mais referenciado. 
"Contamos ainda com outros parceiros privados locais 
que fazem investimento por conta e riscos próprios", 
frisou, para mais adiante observar que se impõe a 
determinação política do Governo em todas as etapas 
deste processo. 
Acrescentou que os próximos passos serão decisivos na 
confirmação da viabilidade política, económica e 
técnica para a empreitada, que dará lugar a empregos 
directos e indirectos em grande escala, além das já 
mencionadas áreas que permitirão habitar, circular e 



trabalhar. Estando Benguela em direcção a um crescimento 
urbano concentrado, a prioridade recairá para áreas 
mais económicas com base no binómio custo/benefício 


