Gestão das centralidades
entregue
à Sonangol
Jornal de Angola
De 28 de Set. de 2010
A Sonangol é a promotora das novas
central idade que vão nascer em todo
país. O Presidente da República de
Angola, José Eduardo dos Santos,
anunciou ontem,
em Luanda, a transferência das novas
centralidades do Kilamba Kiaxi, Zango
e Cacuaco, em Luanda, do Gabinete
de Reconstrução Nacional (GRN) para
a
empresa Sonangol imobiliária.
O Chefe do Executivo, que falava
durante uma visita à Nova Centralidade
do Kilamba Kiaxi, informou
que a Imobiliária da multinacional
angolana vai cuidar de todas as
matérias relacionadas com o
desenvolvimento
do projecto e com a venda dos espaços
e edificios das centralidades
projectadas para Cabinda, KuandoKubango e Dundo.
Essa decisão, explicou com o
Presidente José Eduardo dos Santos,
insere-se num “conjunto de medidas
que tem
a ver com a transferência
de todas as responsabilidades”
que cabiam ao Gabinete de
Reconstrução Nacional, no quadro da
execução de vários projectos do
Estado referentes
à reabilitação de infra-estruturas e
edificação de novas centralidades.
O Presidente da República anunciou,
igualmente, a ransferência do Gabinete
de Reconstrução Nacional ara outras
entidades que vão desenvolver
projectos de
construção e infra-estruturas
rodoviárias,
ferroviárias e e reabilitação de infraestruturas sociais. Presidente da
República reconheceu ue o Gabinete e
Reconstrução
Nacional (GRN) “desempenhou
Um apel central e fundamental
no quadro da reconstrução

nacional”, elançou projectos de
reabilitação
dos caminhos- e-ferro, actualmente
em fase bastante adiantada,
e “cuidou da reabilitação e construção
de vias rodoviárias stratégicas”
nacionais. Sonangol fica igualmente
com a responsabilidade da ona
Económica
Especial (ZEE) de LuandaBengo.
Para este projecto, o Presidente
da República defendeu
uma “articulação com a centralidade do
Kilamba Kiaxi disse esperar que, das
cerca de 70 unidades fabris instaladas
na ZEE, pelo menos 14 mil pessoas
venham a onseguir postos de trabalho.
O desejo do Chefe do Executivo é que
a nova central dade do Kilamba
Kiaxi seja “um modelo”, com os
serviços
necessários para que seja útil ao
desenvolvimento do aís, com espaços
administrativos sociais condignos.
José Eduardo dos Santos esclareceu
que o Estado vai ecorrer a
especialistas
estrangeiros para assessorar
quadros angolanos na “concepção
de um modelo de estão e organização”
daquela centralidade, para evitar
os problemas os problemas que
Luanda vive actualmente onselho à
cidadã angolesa
O Presidente da República, José
Eduardo dos Santos, egou ontem ser o
pai biológico da congolesa Ngutuika
osefa Matias, de 46 anos, cuja
paternidade lhe é atribuída
pela própria cidadã. cidadã da
República Democrática o Congo (RDC)
firmou, recentemente, que o Chefe de
Estado
angolano seu pai, fruto de uma
alegada relação com Elisabeth aenje,
mãe de Josefa, no tempo em que José
Eduardo
dos Santos representou o MPLA
naquele
país vizinho. Presidente da República,
que falava à margem da isita que
efectuou
à Nova Centralidade

