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Comissão Nacional de Habitação aprova orçamento 
Para comissões técnicas provinciais. 
Luanda – A Comissão Nacional de Urbanismo e 
Habitação aprovou hoje, em Luanda, durante um 
Encontro dirigido pelo primeiro-ministro, António 
Paulo Kassoma, o orçamento de 170 milhões de 
Kwanzas para as comissões técnicas provinciais. 
Segundo o ministro do Urbanismo e Habitação, José 
Ferreira, que deu a conhecer o facto no final da reunião 
Ordinária da Comissão Nacional, este orçamento global 
Será repartido pelas 18 províncias. 
O porta-voz da Comissão Nacional de Urbanismo e 
Habitação, referiu ainda que o encontro serviu para 
Analisar o trabalho desenvolvido durante o mês de 
Agosto. Acrescentou que neste quarto foi analisado o trabalho 
Que os governos provinciais estão a realizar, 
Especificamente na execução dos planos de 
Urbanização, assim como as questões ligadas aos 
Problemas de loteamento. 
José Ferreira explicou que quando se aborda a questão 
De loteamento estão implícitos aspectos como a 
Desmatação e arruamentos, no sentido de que os lotes 
Estejam disponíveis para serem entregues ou vendidos à 
População. 
Por outro lado, disse, durante o encontro fez-se uma 
Avaliação do cumprimento das orientações baixadas 
Para as províncias no sentido da constituição das 
Comissões provinciais, assim como das unidades 
Técnicas provinciais, bem como o registo das reservas 
Fundiárias ao nível das províncias. 
Neste sentido, acrescentou, o balanço feito 
Corresponde àquilo que é o programa da Comissão 
Nacional. Os membros da comissão aprovaram ainda o 
Programa para o mês de Setembro, que prevê que até 
Ao dia 20 deste mês se tenham iniciado o trabalho de 
Desmatação, abertura de arruamento e loteamento ao 
Nível de todas as províncias. 
José Ferreira acrescentou que apesar deste prazo 
algumas províncias deram já início a este trabalho de 
loteamento das áreas nas reservas fundiárias. 
Já em relação à produção de cartilhas, das quais já 
foram lançadas a número um (aquisição de terreno) e 
dois (minha casa), deu a conhecer que foi igualmente 
discutido e aprovado no encontro de hoje a cartilha 
referente ao registo predial, que será brevemente 
publicada. 
Deu a conhecer também que os membros da comissão 
fizeram uma primeira abordagem sobre as cartilhas 
quatro e cinco, referentes aos investidores imobiliários 



e o crédito habitação Foi igualmente feita uma 
apreciação, durante o encontro, ao projecto kit Minha 
Casa, que tem como objectivo atender a autocontrução, 
tendo ficado agendado uma visita técnica 
para se aferir a qualidade destes materiais e se possa 
submeter ao governo para a sua aprovação. 


