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O governo da província do Bengo, reunido 
ontem, em 
Caxito, aprovou o preço das taxas a cobrar 
na concessão 
de terrenos para a construção de habitações 
e outros 
empreendimentos no município do Dande. 
O comunicado saído da reunião refere que o 
governo 
provincial estipulou 
que para a aquisição de um metro 
quadrado na zona urbana devem 
ser pagos 64 kwanzas, 
na suburbana, 
48 e na rural, 24. 
No encontro, orientado pelo governador 
João Miranda, 
foi recomendada 
a digitalização dos serviços como 
forma de se evitarem possíveis conflitos 
relacionados 
com terrenos. 
Os participantes foram informados 
sobre os projectos de 
saneamento 
básico, reconstrução de ruas, abastecimento 
de água potável e de energia eléctrica à vila 
de Caxito, 
Estatuto Orgânico do Ministério da 
Administração 
do Território e do estado dos programas 
municipais de 
desenvolvimento rural, que têm por 
objectivo a erradicação 
da fome 
e da pobreza. 
Na reunião também foram tratadas questões 
referentes 
às obras de construção 
dos troços que ligam Ambriz, 
Bela Vista, Muxaluando, Balacende e o 
adiamento do 
Programa Água para Todos. Em Abril, o 
Executivo promulgou 
e mandou publicar vários 

Decretos Presidenciais, 
entre os quais o que se refere à aprovação, 
na província 
de Luanda, da localização e limites da 
reserva industrial 
do Cacuaco 
e da reserva agrícola da Baixa do Bengo. 
Consta igualmente o Decreto 
que aprova as reservas 
industriais da Zona Económica Especial das 
integradas 
na Zona Económica Especial Luanda-
Bengo. 
Outros Decretos Presidenciais aprovam, na 
província do 
Bengo, integradas na Zona Económica 
Especial 
Luanda- 
Bengo, as reservas mineiras da Barra do Iô, 
da Lemba, 
de Catete e de Calomboloca, todas no 
município de 
Icolo e Bengo e da Quiminha, Rio Loge e 
Quincala, 
no município do Ambriz. Foi também 
promulgado os 
Decretos Presidenciais 
que aprovam as reservas agrícolas 
da Quiminha, Bom Jesus e Bad-Bom Jesus, 
no 
município de lcolo e Bengo, e a da Barrado 
Dande, 
no 
município do Dande, as reservas 
industriais da Uala/ 
Catete e Bom Jesus, nos municípios de 
Icolo e Bengo e 
da Quimanda. 


