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O Presidente da República, José Eduardo dos 
Santos, procedeu, na manhã de ontem, ao 
lançamento da primeira pedra do projecto de 
construção de um bairro de habitações sociais 
para cinco mil famílias.  
Antes do acto simbólico, que marcou o arranque 
da obra, e de visitar uma casa modelo, o 
Presidente da República, José Eduardo dos 
Santos, ouviu explicações do ministro do 
Urbanismo e Construção, Fernando Fonseca, e de 
um dos técnicos da empresa encarregada da 
construção do bairro que vai albergar 30 mil 
pessoas.  
O ministro Fernando Fonseca disse que o novo 
projecto imobiliário, urna extensão da Cidade do 
Kilamba, faz parte de um programa do Executivo 
para eliminar o défice habitacional em Angola, 
através da edificação de centralidades urbanas em 
vários pontos do país.  
Joaquim Israel Marques, presidente da 
administração da Cidade do Kilamba, garantiu que 
a nova urbanização vai beneficiar de todas as 
infra-estruturas que estão dimensionadas para o 
projecto global daquela centralidade.  
Joaquim Israel Marques considerou prematuro 
falar do modelo de gestão do futuro bairro. “É do 
conhecimento geral que a Cidade do Kilamba tem 
uma reserva de 54 quilómetros quadrados.  
Os prédios são apenas um quinto da área de 
ocupação. Este projecto é a continuidade da 
expansão da Cidade do Kilamba”, disse Joaquim 
Israel Marques. O presidente da administração da 
Cidade do Kilamba desaconselhou, por isso, a 
concepção do novo centro urbano como parte 
independente.  
Investimento chinês  
O ministro do Urbanismo e Construção disse, 
ontem, ao Jornal de Angola que as casas da nova 
urbanização na Cidade do Kilamba, cujas obras 
arrancaram oficialmente ontem, têm um custo de 
construção que ronda os 50 e 55 mil dólares.  
Fernando Fonseca explicou que projecto é fruto de 
uma parceria público-privado. “Trata-se de uma 
iniciativa, em que o Fundo Internacional da China 
tomou a iniciativa de oferecer a construção destes 
cinco mil fogos e colocar a seu risco todo o valor 
envolvido no projecto”, disse Fernando Fonseca, 
sublinhando que “quando chegarmos à conclusão 
do projecto estes montantes são recompensados 
com o pagamento dos valores correspondentes 
pela população”.  
Projecto integrado no plano director da Cidade do 
Kilamba, a nova urbanização contempla 1.500 
habitações geminadas, com suite, dois quartos 
simples, uma casa de banho, sala comum, 

varanda, cozinha, despensa, garagem, quintal e 
jardim. Mais 1.500 prédios de dois pisos e dois mil 
edificios de quatro andares com parque de 
estacionamento no rés-do-chão. O projecto fica 
concluído em dois anos.  
Decretos Presidenciais  
O Presidente da República promulgou e assinou, 
esta semana, a Lei que estabelece a divisão 
político-administrativa das províncias de Luanda e 
Bengo e a Lei sobre a refinação de petróleo bruto 
e armazenamento, transporte, distribuição e 
comercialização de produtos petrolíferos.  
Uma fonte oficial, citada, ontem, em Luanda, pela 
Angop, disse que, no mesmo período, o 
Presidente José Eduardo dos Santos assinou 
vários Decretos Presidenciais, designadamente o 
que extingue a Comissão Nacional Multissectorial 
de Implementação do Programa de Promoção do 
Comércio Rural e o que estabelece o regime de 
desafectação dos terrenos de domínio público na 
orla costeira.  
O Chefe de Estado assinou, igualmente, diplomas 
que dão por fim o mandato dos membros do 
Conselho de Administração da Central de 
Compras, Empresa Pública (CENCO- EP) e 
nomeiam a Comissão de Gestão, os que aprovam 
a abertura dos Créditos Adicionais Especiais, o 
estatuto orgânico das Universidades José Eduardo 
dos Santos, Lueji A’Nkonde, Katyavala Bwila e II 
de Novembro, o que concede o estatuto de 
‘’utilidade pública” àAssociação dos Professores 
Angolanos e as bases e estratégia para o 
tratamento do Pré-Sal em Angola.  
O Presidente da República e Chefe do Executivo, 
José Eduardo dos Santos, promulgou e assinou, 
igualmente, quatro Despachos Presidenciais, o 
que cria a comissão multissectorial para proceder 
à revisão do Regulamento Sanitário Nacional, o 
que aprova a desanexação do perímetro do Centro 
Político Administrativo de um Prédio Rústico e 
todas as benfeitorias nele edificadas, o que delega 
poderes ao ministro de Estado e Chefe da Casa 
Civil para conferir posse aAntónio Teixeira Flor e 
Leonel Pinto da Cruz e o Despacho que define a 
presidência do Conselho Coordenador do 
Cens02013. 


