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Mais, de 5.000 casas começam a ser 
construídas ainda este ano, na 
província de Malange, no âmbito do 
programa de 
fomento habitacional, que vai permitir a 
construção de um milhão de fogos 
até 2012 em todo território nacional. 
O anúncio foi feito sexta-feira pelo 
governador Boaventura Cardoso, 
no termo de uma visita à I’f”i!il 
Unidade Técnica de Coordenação 
Comissão Provincial de Implementação 
do Programa Nacional de Urbanismo 
e Habitação (CPIPNUH), na região. 
O chefe do Executivo malangino, 
informou que no âmbito do Programa 
Nacional de Urbamsmo e Habitação, 
Malange vai contar com 6.000 casas, 
tendo explicado que 
~ deste número 5,750 serão ergui das 
no 
município sede e as restantes 250 em 
Cacuso, Boaventura Cardoso disse que 
foratrijá identificadas algumas reservas 
fundiárias do Estado no bairro da 
Carreira de Tiro, que está a ser ‘ alvo 
de uma operação de desminagem 
numa área de 300 hectares. Os 
trabalhos 
de desminagem, lembrou, encontram-
se já na fase final.O governador 
provincial de Malange precisou que a 
constatação 
deste conjunto de fogos traduzirse- 
á num motivo de satisfação para a 
população da província, 
particularmente 
“para os munícipes que ainda não 
possuem uma habi tação própria e 
condigna”, 
Boaventura Cardoso disse, por outro 
lado, que a construção de residências 
nos restantes municípios passa pela 
atribuição das verbas €; tranquilizou os 
habitantes dessas regiões, dizendo que 
“vão ser contemplados nos próximos 

tempos”. “Estamos a aguardar os 
resulta1 
dos de todo um trabalho 
que está a ser desenvolvido ao nível 
cene 
traI para a concretização 
do Programa Nacional de Fomento 
Habitacional na região”, realçou Ir 
Boaventura Cardoso . Sexta-feira, o 
ministro de Estado e Chefe da Casa 
Civil 
do Presidente do República anunciou, 
em conferência de imprensa, que o 
Estado 1- vai assumir a 
responsabilidade 
da habitação social em todo o país. 
1- Carlos Feijó fez saber que foi já lá 
terminado o trabalho de identificação 
das áreas onde serão erguidas 0- as 
casas 
de habitação social ou casas 
a preços controlados, assim 
como os financiamentos e as empresas 
que vão implementar o plano. do 
Quanto ao realojamento, o ministro de 
Estado e Chefe da Casa Civil do 
Presidente da Republica, referiu que a 
preocupação sobretudo em relação a 
Huíla. 
O Executivo assumiu o compromisso 
de construçao de habitação social que 
permitem o realojamento condigno 
das pessoas que são retiradas das 
suas áreas por causa das nova 
estruturas que estão a ser e das 
pessoas que foram das chuvas e de 
outras calamidades naturais, disse. 


