
Para Setembro de 20 12 está também 
prevista a conclusão 
da obra de ligação da Rotunda da Boavista/ 
Tungangó/Estrada de Catete, além de 50 
quilómetros 
de vias secundárias e terciárias. 
 
 
 
Ministerio do urbanismo e 
construção aponta acções 
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execução prioritária 
Jornal de Angola 
27 De Maio 2011 
 
Após a exposição, na quarta-feira, 
das linhas gerais do 
plano 
de desenvolvimento do Cazenga, 
na jornada de 
campo do Presidente da República, José 
Eduardo dos 
Santos, o ministro do Urbanismo e 
Construção, Fernando 
da Fonseca, apresentou um leque de 
recomendações, 
consideradas”prioridades de execução”. 
A conclusão da macro drenagem do 
Cazenga, vias 
estruturantes e realojamento e a execução 
do programa 
complementar às vias estruturantes 
encabeçam a lista de 
recomendações, 
que inclui também a execução da vala 
do leito de corte pertencente à bacia de 
drenagem do rio 
Mulenvos, e a necessidade de se contratar, 
com urgência, 
os serviços de fiscalização para as obras de 
macro 
drenagem 
em curso. 
Outras das recomendações prendem- 
se com o abastecimento 
de água, designadamente, a conclusão do 
Centro 
de Distribuição de Mulenvos, 
ampliação dos centros 
de distribuição do Cazenga e Mulemba 
e a realização 

da terceira fase da Estação de Tratamento 
Candelabro, 
com vista à produção nominal final de 180 
mil metros 
cúbicos por dia. 
No que se refere à componente financeira e 
de planificação, 
recomenda- 
se a autorização ao Ministério 
das 
Finanças para desencadear 
ó processo negocial e de 
enquadramento 
nas linhas de crédito propostas e ao 
Ministério do Planeamento 
que acomode novos projectos 
e os créditos orçamentais adicionais do 
Ministério 
do Urbanismo e Construção, e da Unidade 
Técnica de 
Gestão do Saneamento de Luanda. 
Linhas de crédito e OGE dão suporte aos 
projectos 
Os projectos inseridos no Plano de 
Desenvolvimento do 
Cazenga, com empreiteiros brasileiros, 
portugueses e chineses, 
vão ser financiados 
por de linhas de crédito e com 
recursos ordinários do tesouro, 
anunciou o Ministério 
das Finanças. 
Carlos Panzo – convidado a fazer o 
enquadramento 
financeiro 
do Plano de Desenvolvimento do 
Cazenga, em representação do Ministério 
das Finanças 
– sublinhou 
que nos casos de empreiteiros 
brasileiros vai 
ser feita a inserção 
dos contratos no montante a financiar, 
avaliado em 152,5 milhões 
de dólares, na linha de 


