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Ao intervir no balanço do segundo trimestre, o 
ministro de Estado recordou que foi prometido 
no primeiro trimestre que grande parte do 
esforço se concentraria na conclusão da 
primeira fase da nova centralidade do 
Kilamba, localizada a 20 quilómetros a sul da 
capital. 
“Tivemos que fazer um modelo de organização 
administrativa desta nova centralidade e 
conseguimos fazer o lançamento da cidade do 
Kilamba como esperávamos e ao longo do 
trimestre nos concentramos na criação de 
condições organizativas e logísticas e se criou 
um modelo de estão para aquela cidade”, 
anotou. 
O Chefe da Casa Civil da Presidência da 
República anunciou que se fez a redução de 
encargos fiscais que pudessem amenizar os 
preços das residências. “Consideramos esta 
promessa como cumprida, onde se fez sair um 
comunicado onde anunciou os critérios de 
acesso aos apartamentos construídos na nova 
centralidade, cumprindo com a promessa feita 
aos cidadãos”. 
A opinião pública está espera pelo preço final 
de cada apartamento e também pretende saber 
como se poderá ter acesso, ao conhecimento 
do sistema e a sua comercialização, onde 
pressupostos serão anunciados pela empresa 

imobiliária encarregue da no” I centralidade. “ 
O Executivo procura encontrar um preço que 
permita a recuperação do investimento, mas 
também que se as segure um preço acessível 
ao cidadão”, 
Realçou igualmente que apesar das medidas de 
redução de encargos fiscais e parafiscais, 
chegou-se à conclusão que o preço é 
relativamente alto, razão que leva o Executivo 
a realizar estudos visando a sua redução. “No 
encontro mantido com os bancos para ver as 
condições de acesso ao crédito, ficou por se 
definir quais as garantias que o Estado deve 
dar o tempo de reembolso dos empréstimos”. 
Chamou a atenção o facto de Carlos Feijó não 
ter revelado o preço mínimo de um 
apartamento no Kilamba, embora uma fonte 
do AGORA assegurou que um T 3 pode ficar 
por 180 mil dólares. 
Recorde-se que o último balanço do 
Executivo, referente ao I trimestre deste ano, 
teve lugar a 20 de Abril último, durante o qual 
destacaram-se a abordagem de aspectos 
versados à reforma do Estado, finanças 
públicas e política monetária, programa 
habitacional, planeamento económico, sectores 
social e produtivo, situação nas províncias e 
política externa.


