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A implementação do grande projecto de construção 
faz parte das actividades do 35° aniversário da independência 
de Angola, assinalada dia 11 de Novembro. 
O programa será implementado num espaço de cerca 
de 10 hectares no bairro Marconi, na comuna 
do Ngola Kiluanje, onde serão erguidas infra-estruturas habitacionais 
e sociais num período de 18 meses. 
A área está localizada na parte norte da cidade de Luanda 
e a sul do Porto de Luanda e é delimitada por uma rede 
de vias estruturantes em fase de reabilitação e que permitem 
um fácil acesso ao local A nova urbanização será composta por uma variedade 
de lotes e casas de diferentes tipologias, bem como edifícios 
residenciais com cinco e nove andares. 
Outro município que poderá também ser afectado 
Pelo plano de requalificação é o Cazenga. Já o administrador 
municipal, Tany Narciso, fala da disposição para o cumprimento 
da empreitada. O programa de requalificação 
urbana do município do Cazenga será implementado em quatro fases. Na 
primeira fase está prevista a construção, em dois anos, 
de cerca de 20 mil casas num espaço livre próximo ao 
centro de emissores do RNA, na zona 
do Gamek. Máquinas e variado material de construção estão 
já concentradas no local, onde deverão ser construídos prédios 
de até quatro andares e vivendas geminadas de dois a 
quatro quartos. As actuais construções do município, com uma área 
de 38,8 quilómetros quadrados, encontram-se em 
condições de higiene consideradas precárias e abaixo 
dos padrões de vida aceitáveis devido à falta de redes 
de infra-estruturas o projecto tem por objectivo implementar 
uma estratégia de substituição das construções 
desordenadas existentes por bairros residenciais com 
instalações comunitárias apropriadas. 
Visa ainda eliminar as áreas ocupadas de forma desordenada 
e disponibilizar aos seus habitantes, na mesma 
área, novas residências com saneamento e infra-estruturas 
adequadas, oferecer terrenos para novas habitações e 
evitar ocupações ilegais de espaços. O programa de requalificação 
prevê que 55 porcento dos terrenos sejam utilizados para a construção 
de habitações, 30 porcento para vias e 15 porcento 
para a edificação de equipamentos sociais. 
Está ainda programada a construção de mais um centro 
de distribuição de água, com capacidade de dez mil 
metros cúbicos, numa primeira fase, com a possibilidade 
de atingir os 40 mil metros cúbicos, para atender a 
demanda das novas habitações. 
Um novo sistema de abastecimento de energia deverá 
ser também implementado, 



por fases, no quadro do programa 
para atender a procura de energia 
eléctrica. Está 
igualmente 
projectada uma rede 
de esgotos com colectores 
ao longo das vias, com dimensões entre os 300 a 
600 milímetros. 
Assistiram à cerimónia de lançamento da primeira pedra 
o vice-presidente da República, Fernando da Piedade 
Dias dos Santos, a governadora provincial, Francisca do 
Espírito Santo, 
membros do Executivo, 
da administração 
e organizações locais 


