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O ministro do Urbanismo e Habitação, José Ferreira 
Anunciou, ontem, em Luanda, a construção de 110 mil 
Fogos habitacionais, a partir de Agosto próximo, no 
Âmbito do programa do Governo, que prevê, para os 
Próximos quatro anos, a construção de um milhão de 
Fogos em todo o território nacional. 
Em declarações à imprensa, no final da reunião da 
Comissão Nacional da Habitação, presidida pelo Primeiro 
Ministro, António Paulo Kassoma, na Cidade 
Alta, o ministro José Ferreira referiu, que o primeiro 
Projecto arranca, com 10 mil casas nas províncias do 
Bengo, Luanda, Huíla e Namibe. 
O segundo projecto contempla a edificação de 100 mil 
Fogos nas províncias do Bengo, Benguela, Namibe, e 
Malanje. O ministro do Urbanismo e Habitação garantiu, que a 
Construção das casas começa, logo que o Conselho de 
Ministros aprovem o expediente relativo aos projectos. 
Ontem, foi a vez de a Huíla apresentar a sua experiência 
Aos membros da Comissão de Habitação. José 
Ferreira disse, que a escolha da Huíla deveu-se ao facto 
De estar "mais adiantada" em termos de trabalhos de 
Limpeza, 10teamentos, e entrega de terrenos, para a 
Auto-construção dirigi da. 
As atenções da comissão, disse o ministro, estão agora 
Viradas, para a província do Cunene. 
Os membros da Comissão Nacional da Habitação 
Aprovaram, ontem, o relatório de actividades referentes 
Ao mês de Junho e procederam ao balanço do 
Programa de difusão das cartilhas, através dos órgãos 
De comunicação social. 
O ministro José Ferreira garantiu, que a partir do 
Próximo fim-de-semana, começam a ser divulgadas na 
Rádio Nacional e Televisão Pública de Angola, os dois 
Tipos de cartilhas, contendo referências sobre a forma 
Como o cidadão, pode adquirir terreno, para a 
Construção, o acesso à compra da casa pronta ou pelo 
Sistema de auto-construção dirigida. 
O ministro do Urbanismo e Habitação sublinhou, que 
Neste mês de Julho, a comissão deve aprovar mais duas 
Cartilhas, uma referente ao registo predial e outra 
Contendo informações detalhadas, para os investidores, 
Sobre a forma, de como aceder ao programa de 
Construção de habitações. 
Ainda este mês, entra em circulação, a cartilha com 
Informações sobre o acesso ao crédito, para a aquisição 
De habitações ou material de construção. 
A Comissão Nacional da Habitação fez, também, 
Ontem, uma primeira abordagem à questão da isenção 
De impostos aduaneiros sobre alguns materiais, que vão 
Incorporar, a construção da habitação social. 



As discussões sobre esta matéria, disse o ministro, vão 
Ser aprofundadas. A próxima reunião da Comissão 
Nacional da Habitação acontece antes do dia 20 deste 
Mês. 


