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Uma delegação da 50nangol Imobiliária 
inspeccionou em Ndalatando 
as reservas fundiárias do município de 
Cazengo, cujo relatório preliminar de 
avaliação topográfica vai permitir a 
implantação da nova centralidade 
urbana da capital provincial do Kwanza-
Norte. A informação foi prestada à 
imprensa,  
em Ndalatando, pelo vice-governador do 
Kwanza- Norte para os Serviços 
Técnicos e Infra-Estruturas, Arlindo 
Emesto Lidador, no fim de um encontro 
entre o governo provincial local e 
representantes da Sonangol Imobiliária. 
A equipa técnica verificou a 
caracterização topográfica 
da área escolhida para a implantação da 
nova centralidade, com a finalidade de 
lançar, dentro de um mês, os trabalhos 
estruturantes para o início da construção 
de casas. 
A deslocação da equipa à província 
visou também verificar os estudos 
topográficos já realizados, onde 
estão feitas as projecções das redes 
técnicas, tais como água, energia 
e saneamento, de acordo com o plano de 
urbanização definido e aprovado pelo 
governo local. O vice-governador referiu 
que plano envolve 210 hectares para 
edificação de 2.870 fogos habitacionais, 
ó que 
exige mais 200 hectares porque a 
Sonangol Imobiliária tem projectos para 
edificar quatro mil fogos. Arlindo Ernesto 
Li dador lembrou 
que na província estão identificados 
cinco mil hectares e a urbanização e infra 
-estruturação das reservas fundiárias 
estão na agenda 

do Governo Provincial, cuja meta é 
atingir 10 mil hectares para a constituição 
de reserva fundiárias destinadas a  
projectos  habitacionais centrais e locais. 
O espaço para a edificação da nova 
central idade urbana está localizado 
no bairro Catome de Baixo, na 
parte sul da cidade de Ndalatando. 
Durante a visita, Arlindo Ernesto Lidador 
afirmou que vai impulsionar a 
materialização do programa 
habitacional. “A equipa da Sonangol 
Imobiliária fez uma apreciação 
Positiva dos espaços, o que indica 
que o programa na província começa em 
breve”, sublinhou. Um dos técnicos da 
Sonangol Imobiliária referiu que 
ainda não estão definidos os tipos de 
casas mas podem ser de tipo piso térreo 
em banda e rés-do-chão e um piso. O 
projecto está ainda na fase de cálculos 
de custos das habitações 
e contempla nesta fase inicia apenas as 
sedes provinciais. A construtora China 
International Trust and Investment 
Corporation cabe a responsabilidade de 
construir os fogos habitacionais, 
enquanto a subsidiária da Sonangol 
Holding se encarrega da gestão do 
projecto.  


