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O Programa Nacional de Urbanismo e Habitação pretende 
proporcionar habitações condignas aos cidadãos 
e estancar o caos que levou ao surgimento de musseques 
em todo o país, afirmou sexta-feira, no Sumbe, 
o ministro do Urbanismo e Construção, José Ferreira. 
No encerramento do 10 Fórum Urbano Nacional, José 
Ferreira afirmou que a urgência da implementação do 
Programa Nacional de Urbanismo e Habitação assenta 
na reposição da autoridade. 
Esta medida, observou, vai concorrer para o estabelecimento 
da ordem em matéria de construção, sobretudo 
na área da habitação. Asseverou que, no quadro 
do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação, já 
foram realizados os estudos necessários, os projectos 
preliminares estão prontos, as reservas fundiárias já 
constituídas, assim como os modelos de construção. 
José Ferreira assegurou que o Programa Nacional de 
Urbanismo e Habitação, na sua fase de execução e na 
vertente do Plano Nacional de Habitação Social, já 
constituiu parcerias com o sector público e privado e 
estão asseguradas as condições para a auto-contrução 
dirigida. 
A política gizada pelo Ministério aposta no surgimento 
de cidades sustentáveis e inclusivas que, no seu 
ponto de vista, são modelos que preservam as gerações 
futuras e são capazes de envolver todos na abordagem 
e na redução dos problemas que cada comunidade 
enfrenta. O ministro José Ferreira afirmou que a abordagem 
do tema “Melhor cidade, melhor vida” surge 
na perspectiva da construção de novas urbanizações e 
centralidades, num ambiente de integração e interacção 
equilibrada entre o meio, o homem e as edificações 
a serem erguidas. 
Considerou que os planos urbanísticos e os directores 
são instrumentos básicos da política de desenvolvimento 
urbano, cuja finalidade reside em fornecer 
orientação ao poder público e à iniciativa privada na 
construção de espaços urbanos e rurais. 
Referiu que estes pressupostos asseguram uma melhor 
oferta dos serviços públicos essenciais e contribuem 
para a melhoria das condições de vida da população 
nas áreas referenciadas. Pontualizou que o 10 Fórum 
Urbano Nacional tem lugar poucos dias depois do 
Presidente da República ter reafirmado, durante a 
reunião da Comissão Nacional da Habitação, o compromisso 
do Executivo em materializar o seu Programa 
Nacional de Urbanismo e Habitação. 
O ministro garantiu que é enorme a expectativa gerada 
à volta do programa em tomo do qual estão milhões 



de pessoas com falta de condições para construir casa 
própria. 
Planeamento territorial 
No certame, os participantes recomendaram que o planeamento 
territorial deve ser realizado como critério 
de unidade nacional e de democraticidade nos processos 
de concepção e gestão por via da participação das 
pessoas. 
Os participantes concluíram que a planificação participativa 
ajuda a incluir conhecimentos locais e produz 
planos mais apropriados. Defendem que a monitorização 
periódica dos indicadores do crescimento urbano, 
no âmbito do sistema nacional de informação territorial, 
é uma ferramenta para a planificação urbana e a 
construção de cidades sustentáveis, pois determinas 
mudanças ao longo do tempo. 
O no Fórum Urbano Nacional vai ter lugar no próximo 
ano, na cidade de Menongue, capital da província do 
Kuando-Kubango. 


