Lobito está sob pressão
Devido a pedidos de terrenos
Angolense
De 29 de Agosto a 05 de Setembro de 2009

Movida por pedidos para a concepção de terrenos, a
Administração do Lobito acaba de delinear, para lá das
Três reservas fundiárias criadas, uma estratégia que
Culminará com o alargamento da cidade, assente na
«Ressurreição» da aldeia da antiga Açucareira lº de Maio,
Onde está em curso um dos vários projectos de
Urbanização.
Entre a vila da Catumbela e a cidade do Lobito, a área
Que albergará a rejuvenescida aldeia da extinta unidade
Fabril, serão construídas duzentas casas, informou
Amaro Segunda Ricardo, convicto de que o trabalho
Oferece garantias.
É necessário que as pessoas tenham olhos para ver o
Que está a ser feito», alertou. Amaro Ricardo falou de
Um programa habitacional bastante flexível, que abre
Espaço a construções no âmbito de intervenções do
Estado, de parcerias público-privadas e da autoconstrução.
Em resposta à pressão» para a concepção de terrenos,
As autoridades locais continuam envolvidas em vários
Projectos de urbanização. "Não estamos parados»,
resumiu o dirigente, visivelmente optimista, pouco
Depois de ter passado em revista o essencial sobre as
Reservas fundiárias existentes na sua circunscrição.
Foi nesse capítulo que preferiu esclarecer que,
Contrariamente ao que se possa Imaginar, as reservas
Fundiárias não estão apenas para a construção de
Habitações, a julgar pelas petições para fins industriais,
Transportes, hotelaria e extracção de inertes.
Amaro Ricardo revelou que o Lobito conta com as
Reservas fundiárias da Cabaia, Luongo e Golfe, esta
Última com 150 hectares, metade da cifra estabelecida
Para cada capital de província, destinados aos
Arruamentos, instalação de redes para energia e água e
Saneamento básico. Ela vem substituir a área reservada
À Refinaria. O administrador municipal descreveu o Luongo como
Uma "zona atractiva» em termos urbanísticos, tal como
A Cabaia, já na mira de promotores imobiliários que se
Propõem melhorar a qualidade de vida ou mesmo criar
Um novo Com pão e Restinga. "É preciso, em suma,
Descongestionar as áreas mais habitadas, daí o
Alargamento da cidade», frisou.
Se existe algum problema capaz de "beliscar» o
Programa Nacional de Habitação, é o da electricidade e
Da água, conforme reconheceu Amaro Ricardo, para
Quem as insuficiências que hoje se verificam devem ser
Solucionadas em tempo oportuno.

