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A comissão Nacional de Habitação remeteu à 
Aprovação do Governo o Fundo Nacional da Habitação 
E a proposta sobre a participação do sector privado no 
Programa, anunciou o ministro do Urbanismo e 
Habitação, José Ferreira. 
Falando à imprensa no final de uma reunião da 
Comissão, orientada pelo primeiro-ministro, António 
Paulo Kassoma, José Ferreira declarou que as questões 
Serão remetidas ao Governo para discussão final e 
Posterior aprovação. 
No encontro, o terceiro da comissão, foi debatido o 
Projecto de decreto sobre a estrutura financeira, funcional 
E organizacional do Fundo de Fomento 
Habitacional e o cronograma de actividades da 
Comissão Nacional de Habitação. 
Foi ainda abordado o projecto de decreto sobre isenção 
De direitos aduaneiros e impostos de consumo na 
Importação de mercadorias destinadas à construção de 
Habitação social ou de apoio à política habitacional do 
Estado. 
A proposta de parceria pública/ privada para a construção 
De cinco mil e 122 casas apresentadas por um 
Banco comercial e questões ligadas ao saneamento de 
Luanda estiveram também em discussão. 
Participaram na reunião representantes dos ministérios 
Do Urbanismo e Habitação, do Interior, da Administração 
Do Território, da Justiça, das Finanças, da Indústria, 
Das Obras Públicas, da Energia, do Ambiente, 
Do Comércio, da Comunicação Social e das secretarias 
De Estado das Águas e do Desenvolvimento Rural. 
O encontro contou também com a participação da 
Governadora provincial de Luanda, Francisca do Espírito 
Santo, chamada para se debruçar sobre o processo 
De desalojamentos e saneamento da capital. 
Estiveram também altos funcionários da Presidência da 
República e do gabinete do Primeiro-ministro. 
A Comissão Nacional para a Habitação foi criada no 
Âmbito do programa do Governo que visa, entre outras, 
Construir cerca de um milhão de casas nos próximos 
Quatro anos. 
O Semanário O Independente soube, por intermédio 
De uma fonte, que na próxima reunião do Conselho de 
Ministros serão anunciados os moldes de intervenção 
De outros sectores, tais como bancos e construtoras 
Para a etapa derradeira de execução do programa 



Habitacional do governo. 


