Segunda fase do Nova vida pronta já em 2012
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Mil e quatrocentas residências, das duas mil
562 previstas na segunda fase do projecto
habitacional Nova Vida, que arrancou em
Março de 2010 em Luanda, estarão concluídas
até Dezembro do corrente ano.
De acordo com o presidente do conselho de
administração da empresa gestora do
complexo, Rui Cruz, que prestou esta
informação quarta-feira, quando fazia a
avaliação das obras, a conclusão total do
projecto continua prevista para 2012.
Segundo Rui Cruz, estão a ser ergui das
vivendas e apartamentos dos tipos T2, T3e T4,
num perímetro equivalente a 480 hectares.
Segundo o responsável, desde o arranque das
obras, as ocupações ilegais no perímetro do
Nova Vida têm condicionado o andamento
célere da empreitada e impedido a sua
expansão. “Estamos a trabalhar com uma
subcomissão para resolvermos o problema do
realojamento e já foi identificado o terreno
para transferência desses habitantes”,
salientou.
Rui Cruz destacou a qualidade do projecto,
realçando a necessidade de se aumentar as
infra-estruturas sociais como escolas,
hospitais, espaços verdes, dentre outras, para a
melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos

moradores. O projecto habitacional teve início
em 2001 e está localizado no município do
Kilamba Kiaxi, a oito quilómetros do centro da
cidade de Luanda.
A segunda fase do projecto habitacional Nova
Vida surge para colmatar a carência de casas
entre os angolanos com principal incidência
para os funcionários públicos.
Na primeira fase foi construí das cerca de duas
mil moradias, entre vivendas e apartamentos.
Segundo o gestor, as residências serão
entregues aos compradores que tenham pago,
tanto na modalidade de capitais próprios,
como por recurso ao crédito bancário, em
função da data de pagamento e do montante ou
percentual do valor da casa. Segundo o
programa inicial, serão construídas duas mil e
562 habitações na segunda fase do projecto
habitacional Nova Vida, para colmatar a
carência de casas entre os angolanos, cujo fim
está previsto para 2012.
O projecto habitacional Nova Vida está
localizado no município do Kilamba Kiaxi, a
oito quilómetros do centro da cidade.Na
primeira fase do projecto, iniciada em 2001,
foram construí das cerca de duas mil moradias,
entre vivendas e apartamentos.

