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O ministro do Urbanismo e Construção 
defendeu, no nício da semana, na 
província do Namibe, que as novas 
entralidades urbanas, erguidas no 
âmbito do Programa 
Nacional de Habitação, reflectem a 
determinação do xecutivo de promover 
políticas que promovam os ireitos 
fundamentais. osé Ferreira, que falava, 
segunda-feira, na cidade do 
Namibe, por ocasião do Dia Mundial 
do, Habitat, isse que na construção de 
novas cidades devem estar ubjacentes 
conceitos como o da inclusão social, 
participação 
e respeito pelos interesses daqueles 
para quem  se constrói. “As novas 
moanizações que estão a emigir, em 
resultado 
da implementação do Programa 
Nacional de Habitação, devem ter em 
conta estes aspectos básicos, sem os 
quais 
os cidadãos não vão sentir realizada a 
aspiração básica de ter uma habitação 
onde se sintam bem”, frisou. O ministro 
referiu que o Executivo defende, e vai 
manter 
a posição, que os futuros 
realojamentos devem propiciar aos 
habitantes serviços básicos como 
água, energia 
eléctrica, equipamentos técnico e um 
ambiente onde seja possível realizar 
todas as necessidades humanas. “Se 
procedermos de forma contrária, não 
estamos a realizar bem a nossa função 
e, logo, não vamos ao encontro 
das aspirações dos nossos 
concidadãos”, sublinhou, considerando 
ser fundamental o envolvimento dos 
líderes 
comunitários, das autoridades 
tradicionais e o conhecimento dos 
hábitos e costumes das comunidades.  

José Ferreira disse que o Executivo 
tem a noção dos elevados 
custos da requalificação, que pretende 
dar maior dignidade às pessoas. 
O Governo, recordou, está também 
preocupado com os custos advêm do 
não provimento de serviços básicos à 
população nos agregados 
populacionais precários cresceram 
exponencialmente todo país. “E, por 
isso, nossa obrigação evitar a repetição 
dos erros passado”, sublinhou, 
acrescentando que além dos aspectos 
políticos, sociais e económicos que 
envolvem o Programa Nacional 
de Habitação, há a questão da 
reposição da autoridade do Estado e 
dos seus órgãos para “evitar a anarquia 
e o caos que imperou durante muito 
tempo no domínio da 
construção passado”, sublinhou, 
acrescentando que além dos aspectos 
políticos, sociais e económicos que 
envolvem o Programa Nacional de 
Habitação, há a questão da 
reposição da autoridade do Estado e 
dos seus órgãos para “evitar a anarquia 
e o caos que imperou durante muito 
tempo no domínio da construção. 


