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O ministro do Urbanismo e Habitação, José Ferreira, 
Considerou a província da Huíla, “um exemplo vivo” na 
Execução do Programa Nacional de Urbanização e 
Habitação em curso no país. 
“A província da Huíla é um exemplo vivo e nós 
Pretendemos que as restantes províncias façam o 
Mesmo para a execução do Programa Nacional de 
Habitação”, disse o ministro José Ferreira. 
O ministro falava na abertura do Conselho Consultivo 
Alargado do Ministério do Urbanismo e Habitação, que 
decorre na cidade do Lubango, com a participação de 
directores nacionais e provinciais do ministério, 
arquitectos, engenheiros, vice-ministros e outros 
técnicos. José Ferreira afirmou que a província da Huíla foi 
escolhida para receber o Conselho Consultivo, pelo 
facto de se destacar na aplicação correcta daquilo que 
foi orientado pelo Programa Nacional de Habitação. 
Por isso, continuou, enquadramos no programa desta 
actividade uma visita técnica às áreas urbanizadas do 
Lubango para verificar as inovações do projecto local e 
beber da experiência. 
O Governo, realçou o ministro José Ferreira, propôs-se 
construir no quadriénio 2009/12, um milhão de fogos 
habitacionais. É um desafio que deve envolver todas as 
forças vivas da sociedade para que a meta seja 
alcançada”. O ministro José Ferreira afirmou que a realização do 
conselho consultivo alargado tem como principal 
objectivo despertar a atenção da sociedade, o sector 
privado, a Ordem dos Arquitectos, a Ordem dos 
Engenheiros, para darem contribuições que facilitem a 
construção de um milhão de fogos. 
Esclareceu que o objectivo do Governo consiste em 
ter, até ao fim do ano, no mínimo 50 mil lotes 
disponíveis para entregar à população, uma vez que o 
programa está especificamente virado para o auto 
construção. Materiais de Construção. 
O governo está a importar material de construção para 
promover a construção dirigida, no âmbito do 
programa de construção de um milhão de fogos até ao 
ano 2012. A informação é do ministro do Urbanismo e 
Habitação, José Ferrei, que garantiu que o material está 
à altura de todos os bolsos porque “vamos praticar 
preços módicos”. José Ferreira informou que antes da 
venda do material, os lotes de terrenos urbanizados 
devem estar disponíveis para a população, para que 
logo que adquiram o material, comecem imediatamente 
as obras. O ministro afirmou que os lotes a serem vendidos à 
população devem fazer parte dos terrenos com infraestruturas 
que permitam a prestação de serviços de 
água potável, energia eléctrica, saúde, segurança policial, 



mercados e escolas. 
Em todas as províncias são construídos novos edifícios 
para as direcções províncias do Ministério do 
Urbanismo e Habitação com vista a prestar um 
trabalho condigno às populações. 
“O desafio de construir um milhão de fogos 
habitacionais é grande, por isso é importante que as 
direcções provinciais estejam apetrechadas para 
executar os programas concebidos”, realçou. 
Construções na Huíla. 
No âmbito da construção de um milhão de fogos 
habitacionais em todo o país, até ao ano de 2012, a 
província da Huíla prevê contribuir com 135 mil casas 
nos seus 14 municípios. 
Para o efeito, foram identificados mais de 25 mil 
hectares convertidos em reservas fundiárias que vão ser 
urbanizados e depois distribuídos à população. 
O governador da Huíla, Isaac dos Anjos, disse na 
abertura do Conselho Consultivo Alargado do 
Ministério do Urbanismo e Habitação, que “a Huíla não 
se confronta com falta de terrenos e tem condições de 
continuidade de demarcação de lotes de terras para fins 
habitacionais, industriais, agro-pecuários e para reservas 
integradas de equilíbrio do meio ambiente”, disse. 
A Huíla é a província que mais cresce em termos 
demográficos, a seguir de Luanda, revelou Isaac dos 
Anjos, que considerou o programa de construção de 
casas como “uma bela oportunidade para os arquitectos 
e engenheiros por permitir que o imaginado e 
projectado no papel passe à prática. As obras de arte 
dos nossos técnicos estão patentes durante a 
materialização do Programa do Governo”. 
O governador da Huíla entende que a realização do 
conselho consultivo representa uma ocasião única para 
os melhores quadros do país discutirem as questões da 
actualidade relacionadas com a matéria de urbanismo e 
habitação e avaliarem os mecanismos que vão tornar 
funcional e exequível o grande projecto de atingir a 
meta de um milhão de fogos habitacionais até 2012. 
“É uma honra para o governo provincial da Huíla, 
termos sido distinguidos com este conselho, numa 
altura crucial do lançamento do grande programa 
nacional de urbanismo e habitação, lançado pelo 
Presidente da República, José Eduardo dos Santos”, 
sublinhou. 


