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O preço das casas económicas anunciadas pelo Governo 
angolano está avaliado ao equivalente em Kwanzas a 60 
mil dólares, segundo anunciou Quinta-feira, 05, em 
Luanda, o Presidente da Republica, José Eduardo dos 
Santos. 
N a ocasião, esclareceu que as habitações serão edificadas 
em espaços com urbanização minimamente aceitável, 
com uma área mínima construída de 100 metros 
quadrados. 
De igual modo, o Chefe de Estado angolano reconheceu 
que, apesar do atraso, o Executivo renova o compromisso 
de criar as condições para que as famílias angolanas 
possam realizar o sonho de ter casa própria e habitação 
condigna. 
Segundo José Eduardo dos Santos, que discursava na abertura 
de uma reunião da Comissão Nacional de Habitação, 
“a crise financeira que afectou o país no ano passado levou 
ao adiamento da execução de alguns programas”. 
Explicou que no início deste ano entrou em vigor a 
Constituição e o poder 
Executivo dedicou grande parte do seu tempo à revisão 
das leis e regulamentos essenciais para poder governar. 
“E assim que foi aprovado há poucos dias o Orçamento 
Geral do Estado Revisto, foram também ajustados os 
Programas Executivos e definidos novos métodos de trabalho 
para tornar a acção do Executivo mais eficiente, 
mais eficaz e mais transparente”, precisou. Sublinhou 
que a satisfação da procura de habitação para os segmentos 
de rendimentos médio e alto será feita pelo mercado 
imobiliário, através da concorrência. 
A supervisão do Programa Nacional de Habitação, que 
tem a componente da habitação social e de casa para as 
pessoas de rendimentos médio e alto fica a cargo desta 
Comissão que será apoiada por uma Comissão Técnica 
integrada pelos Chefe da Casa Civil, pelo Chefe da Casa 
Militar, pelo Ministro da Construção e por outras entidades, 
referiu. 
“Hoje vamos apreciar o Programa Nacional de Habitação 
Social. Já não vamos falar de estudos, projectos preliminares 
ou de reservas fundiárias e intenções, precisou. 
“Na nossa ordem de trabalhos estão os planos urbanísticos, 
os terrenos para construção, a tipologia e a qualidade 
das casas económicas, cuja construção vamos promover 
em todas as províncias”, referiu o Presidente da República 
de Angola.oso. 


