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A cidade do Huambo acolhe na próxima segunda-feira 
O acto central do dia mundial do Habitat, com o fórum 
"Planear o Nosso Futuro Urbano", presidido pelo 
Ministro do Urbanismo e Habitação, José Ferreira, e 
Participado por directores provinciais do urbanismo e 
Habitação. A directora provincial do Urbanismo e Habitação, Ana 
Paula de Carvalho, anunciou que foi preparado um 
Programa que inclui a dissertação de temas relacionados 
Com o Programa Nacional de Urbanismo e Habitação. 
A estratégia provincial de requalificação dos bairros 
Periféricos será apresentada por um representante da 
Development Workshop (DW). 
Os participantes vão abordar, também, a tipologia das 
Casas sociais que vai ser aplicada nas reservas fundiárias. 
Foi estabelecida a de 100 metros quadrados de área 
Construída para cada casa, cujo preço não excede aos 30 
Mil dólares. 
A estratégia de financiamento e crédito habitacional vai 
ser discutida durante o fórum. Vários bancos e 
cidadãos vão fazer simulações sobre a obtenção do 
crédito à habitação, servindo para dissipar dúvidas 
relacionadas com os créditos bancários. 
O plano de urbanização dos municípios do Bailundo, 
Mungo, Catchiungo e Londuimbale e o projecto 
"Huambo Capital Ecológica" e a legislação do sector do 
urbanismo e habitação em vigor são aspectos a destacar 
durante o fórum. Cidadãos preocupados com a desarborização Os 
cidadãos participantes no 12° Encontro Provincial das 
Comuni- dades exprimiram a sua preocupação com o 
elevado nível de desarborização das florestas para a 
produção de carvão. Durante o encontro, promovido 
pela Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente 
(ADRA), os participantes discutiram as estratégias a 
utilizar para se acabar com o fenómeno de desarborização. 
O encontro, realizado na comuna do 
Cuima, contou com representantes de cooperativas 
agrícolas, associações de camponeses, Instituto do 
Desenvolvimento Florestal e administrações municipais 
da Caála e Bailundo. 
O encontro foi uma oportunidade para as comunidades 
manifestarem as suas opiniões sobre o trabalho 
desenvolvido. A directora da ADRA no Huambo, 
Maria de La Sallete, disse que a organização não 
governamental tem como missão "contribuir para a 
construção de um desenvolvimento democrático e 
sustentável para Angola, através do fortalecimento da 
capacidade dos mais desfavorecidos e das organizações 
da sociedade civil, para que estes se tornem actores do 
seu próprio processo de desenvolvimento e sejam 



capazes de influenciar as políticas públicas, sem 
descurar a responsabilidade do mais amplo processo de 
mudança". Maria de La Sallete salientou que a ADRA pretende 
assumir um papel de maior protagonismo fazendo uso 
da legitimidade que lhe é conferida pela sua longa 
experiência e credibilidade. Os temas relacionados com o cooperativismo e 
comercialização, análise do processo de crédito, processo 
de ensino e aprendizagem no meio rural, 
descentralização e formas de participação local e a terra 
dominaram o encontro. 


