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Apoiar o Executivo na materialização de 
projectos urbanísticos 
e combater as ocupações e construções 
anárquicas, 
são as razões que motivaram a criação da 
Associação 
Nacional de Apoio aos Projectos de 
Urbanização e 
Loteamento de Angola 
A tomada de posse dos corpos gerentes 
aconteceu, 
recentemente, no auditório do Centro de 
Formação de 
Jornalistas (Cefojor), em Luanda. Segundo 
o presidente 
da organização, 
João Domingos Trinta, as directrizes 
traçadas pelo Chefe de Estado, José 
Eduardo dos Santos, 
em prol da Reconstrução Nacional e os 
vários problemas 
que a população angolana 
enfrenta, no que diz respeito 
a urbanização, estão na origem da sua 
existência. O responsável 
informou, igualmente, que o 
estabelecimento 
de relações e colaboração com outras 
organizações filantrópicas, 
públicas e privadas são as grandes 
premissas da 
sua associação, tendo adiantado que a 
associação está 
muito bem orientada, pois nela, fazem parte 
figuras de 
destaque 
do aparelho governamental e deputados, 
como 
o próprio Chefe de Estado que pretende ver 
a vida dos 
angolanos melhorada em todos os 
domínios, bem como 
Kwata Kanawa, ministro para Assuntos 
Parlamentares, 
Bento Bento e José Maria dos Santos, 
respectivamente 

primeiro secretário do MPLA e governador 
de Luanda. 
O secretário para os assuntos institucionais 
da associação, 
José da Costa Zua, falou a este jornal, que 
com a 
tomada de posse do corpo directivo, os 
governos provinciais, 
municipais e comunais têm um parceiro 
para solucionar 
vários problemas que afligem a população, 
no que 
toca à construção desordenada, que se tem 
registado em 
todo o país. Já para o jurista da associação 
e porta-voz, 
Castro João, esta I é uma agremiação sócio-
profissional, 
que tem como objectivo fundamental 
identificar as 
grandes dificuldades que a população vive 
no que tange 
à 1 construções nas zonas de risco, 
saneamento básico, 
urbanização, loteamento e outras 
preocupações que são 
s transformadas em projectos e por sua f 
vez, estes são 
levados junto das administrações locais. 


