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As obras de requalificação da baía de Luanda 
terminam no próximo ano, disse na segunda-feira 
à Angop o director de gestão do projecto, Miguel 
Carneiro.  
O responsável adiantou que a terceira fase 
arranca no princípio de 2012 e vai durar seis 
meses. A área que vai ser alvo de intervenção é a 
Avenida da Marginal, em que vão ser colocados 
novos espaços pedonais e parques de 
estacionamento.  
A obra, em curso desde 2009, está a transformar a 
baía de Luanda num local moderno e renovado do 
ponto de vista ambiental.  
Neste momento, decorrem trabalhos para a 
criação de uma nova avenida, com seis faixas de 
rodagem ao longo de todo o percurso e oito faixas 
nas zonas de intercepção com outra rodovia.  
A primeira e a segunda fase do programa, que 
decorreram em paralelo, consistiram na 
construção da ponte Kianda, que liga a Marginal à 
Praia do Bispo; e na construção de uma estação 
de serviço de combustíveis. A criação de zonas 
verdes, num total de 12 hectares, constou, 
também, da primeira e segunda fase.  
Um total de 20.350 metros cúbicos de areia foram 
removidos para o desassoreamento da baía de 
Luanda, no âmbito do projecto de requalificação 
da zona.  
Miguel Carneiro disse que, para facilitar os 
trabalhos, foi aberto um canal submarino para a 
renovação exigenação das águas.  
A despoluição da baía de Luanda permitiu o 
alargamento por dragagem de toda a Marginal, 
através da utilização de um moderno processo de 
centrifugação que possibilita a limpeza das areias.  
As matérÍ’8s inorgânicas encontradas no fundo 
das águas, sobretudo esferovites, ferros, vidros e 
latas, de acordo com Miguel Carneiro, tiveram 
como destino final o aterro sanitário do Mulenvos, 
no município do Cacuaco.  
O material orgânico e biodegradável encontrado 
foram levados para o alto mar através de um canal 
criado para o efeito. 


