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Mais de vinte mil cidadãos têm os seus pedidos de 
Terrenos para construção 
De residências engavetados na administração municipal 
Do Namibe. 
Em Março de 2007 estavam engavetados três mil 
Pedidos de cidadãos que não querendo mais esperar 
Pelas promessas do Governo, propuseram-se cada um 
Construir a sua casa. 
Num jogo de empurra entre o governador e o 
Administrador nunca foram clarificadas as políticas de 
Cedência de terrenos a quem os requer para construção. 
Os pedidos são dirigidos ao gabinete do governador e 
Depois de despachados são encaminhados para a 
Administração municipal, mas esta tramitação nunca é 
Explicada ao cidadão. 
"Se para os mais necessitados a sorte é a congelação 
Dos pedidos, para os homens endinheirados, o administrador 
Municipal, Armando Valente, até faz o 
Favor de estar no local de cedência do espaço, ajudando 
Nas medições. Foi assim que procedeu nos terrenos 
Cedidos junto do estádio Joaquim Morais", disse-nos 
Um velho habitante do Namibe. 
A mesma fonte revelou-nos que com a sua cobertura 
Foi usurpado o terreno há muito cedido à Igreja Metodista, 
Tendo sido entregue a homens de negócios 
Provenientes de outras paragens. Referiu-se também a 
Outros casos como são o da saída da cidade do Namibe 
Para o Lubango, onde as marcações quase que chegaram 
Ao quilometro 14 ou seja até ao Giraul de cima. 
Entre o fenómeno de complicar a vida de quem quer 
Terreno para construir a sua própria casa e dar benefício 
Da dúvida aos procedimentos da administração 
Municipal, a verdade é que hoje mais de 20 mil cidadãos 
Que requereram terrenos para construção de casas 
Têm os documentos congelados. 
Armando Valente justificou-se avançando que "a 
População cresce de forma dinâmica. Nos bairros, controlamos 
Cerca de 250 mil habitantes e a própria 
Administração municipal apesar dos esforços, ainda não 
Conseguiu antecipar-se às necessidades da população. A 
Par disso, um grande esforço, temos vindo a 
Empreender no sentido de que sempre que detectamos 
Construções não autorizadas, procedemos 
Imediatamente às devidas demolições, e as pessoas 
Infractoras, encaminhadas aos locais previamente 
Acautelados, respeitando o princípio de urbanismo". 
Administrador municipal, Armando Valente (à esq.) e 
Director das Obras Públicas, arquitecta Carlos de Sá por 
Altura de uma visita de campo. Administração comunal 
Do Forte Santa Rita recentemente construída" 
Questionado sobre os três mil pedidos de terreno 



Engavetados desde de Março último, o Administrador 
Municipal Armando Valente afirma que o número 
Subiu para vinte mil pedidos congelados, contra três mil 
Registados no passado mês de Março."Olhe, neste 
Momentos já não são três mil. 
Para lhe ser sincero, nós temos mais de vinte mil 
Pedidos de terrenos. Esse trabalho, por mais vontade 
Que nós tenhamos, requer que 1!aja um trabalho inicial 
De talho amento, urbanização, para não colocarmos as 
Pessoas em locais onde não haja perspectivas de água 
Ou de luz. 
Temos a consciência de que a população precisa de ter 
Casa, mas para que isso aconteça, o Estado tem de 
Acautelar porque onde quer que 1laja alguma 
Centralidade, é preciso que se pense numa escola, 
Centro de saúde e outras infra-estruturas. Se nós 
Distribuirmos terrenos por distribuir, não estaríamos a 
Fazer absolutamente nada, por isso é que muitos 
Pedidos aguardam por despacho", explicou. 


