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O Presidente da República escolheu 
a Lagoa de São 
Pedro para 
a primeira paragem da jornada de 
campo 
que efectuou ontem aos municípios 
do Cazenga e Via 
na. Considerada muito crítica, 
particularmente em 
época de chuva, a zona do lago foi 
demasiado 
castigada 
no passado mês de Abril, durante o 
qual centenas de 
famílias que vivem na área adjacente 
foram forçadas a 
abandonar 
as suas casas. 
No terreno, José Eduardo dos 
Santos ouviu explicações 
do ministro 
do Urbanismo e Construção sobre 
a 
intervenção de que está a ser alvo a 
Lagoa de São Pedro, 
e como ficará o local quando 
estiverem concluídas 
as 
obras, inseridas no plano já em 
curso de reconversão 
urbana do município do Cazenga. 
A eliminação da Lagoa de São 
Pedro, 
como parte de 
um programa de macro drenagem, 
que inclui a requalificação 
integrada do bairro Precol, é crucial 
para o 
avanço das obras de requalificação 
da vala de drenagem 
do sufoca, que parte, precisamente, 
da lagoa de São 
Pedro e vai dar à Lagoa velha, 
também conhecida como 
Suroca velho, nas imediações da 
Comarca de Luanda. 
Depois de visitar a Lagoa de São 
Pedro, o Presidente 

da República foi ao Marco Histórico 
dos Heróis do 4 
de Fevereiro, onde pôde ouvir 
explicações 
sobre o curso 
das obras do Plano de 
Desenvolvimento do Cazenga, 
em que intervêm os ministérios 
do Urbanismo e 
Construção, Finanças, 
Energia e Águas, além da 
Unidade Técnica de Gestão do 
Saneamento 
de Luanda e 
do Gabinete Técnico de 
Reconversão Urbana dos municípios 
do Cazenga e Sambizanga. Coube ao 
ministro do 
Urbanismo 
e Construção a exposição do 
programa de 
execução do Plano de 
Desenvolvimento do Cazenga, 
assente em projectos estruturados 
para habitação, infra- 
-estruturas e equipamentos sociais, 
que vai corrigir 
situações 
pontuais que marcam o quotidiano 
dos mais de 
dois milhões de habitantes do 
município. 
Insuficiência no fornecimento de 
água, drenagem de 
águas pluviais 
a céu aberto, construções 
desordenadas 
desprovidas de qualquer 
tipo de infra-estrutura, depósitos 
de lixo a céu aberto e drenagem 
de esgotos a céu 
aberto, foram 
alguns dos constrangimentos 
apontados 
pelo ministro. 
O Plano de Desenvolvimento do 
Cazenga tem como 
objectivos eliminar 
as áreas ocupadas de forma 
desordenada, 
disponibilizar terras 
para novas habitações e serviços, 
e reduzir a especulação fundiária 
e os altos preços 
dos terrenos 



e habitações. 
Estradas e drenagem das águas 
Fernando Alberto da Fonseca fez 
ponto da situação 
do andamento das obras de macro 
drenagem da província 
de Luanda, designadamente as valas 
do Suroca 
e a requalificação do Bairro Precol, a 
vala do Rio Seco 
e a requalificação do Bairro da 
Maianga, a vala Senado 
da Câmara, e a requalificação 
do Bairro Nelito Soares, 
e a requalificação das 
infraestruturas do bairro nº 2 
Cazenga. 
O ministro referiu-se às vias 
rodoviárias 
estruturantes 
e programas complementares, numa 
perspectiva integrada 
do sistema de drenagem das águas 
pluviais e residuais, 
precisando, 
em termos quantitativos, as estradas 
existentes, em construção 
e as que foram concluídas nas 
diferentes etapas do programa. 
Com esta exposição ficou a saber se 
que entre as estradas 
concluídas na primeira fase consta a 
via expresso 
Luanda/Viana e, na segunda, a via 
expresso Luanda/ 
Kifangondo, estrada 
UGP/ Futungo/Cabolombo, e 
a circular Cacuaco/Viana/ Cabo 
lombo. Segundo o 
ministro, entre as vias estruturantes 
de Luanda em 
execução, 
as ruas dos Comandos, Ngola 
Kiluanje, via 
expresso Luanda/Viana e Sétima 
Avenida (troço refinaria 
NK) têm a conclusão das obras 
marcada para 
Novembro, enquanto a Quinta 
Avenida deve ficar 
pronta emJunhode2012. 
No que se refere a programas 
complementares das 
vias estruturantes 
de Luanda, realce para as obras na 

via expresso Luanda/Kifangondo 
(troço Rotunda da 
Boavista/Refinaria, 
incluindo a ponte sobre o canal 
do Suroca), na avenida Ngola 
Kiluanje (troço Sétima 
Avenida Nova Cimangola e a 
conclusão do troço Cuca/ 
Sétima Avenida), na Sétima Avenida 
e na Avenida Hoje 
ya Henda (troço 
Cidadela/cruzamento com o 
caminho- 
de- ferro) que têm início aprazado 
para Setembro 
próximo, com duração de um ano 


