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O governador provincial do Uíje, Mawete João Baptista 
Disse, que durante o processo de implementação dos 
Projectos de construção e I concessão de fogos 
Habitacionais na província, as famílias de baixo 
Rendimento e os grupos mais vulneráveis vão merecer 
Prioridade. 
Ao discursar na sessão de abertura da conferência 
Provincial, sobre a habitação, terça-feira, Mawete João 
Baptista reconheceu, que a falta de casa própria, 
Sobretudo para os jovens que queiram constituir 
Família, tem sido a maior inquietação das populações 
Locais. 
O governador considerou necessário adoptar planos 
Directores, de ordenamento do território e a construção 
De casas de baixo custo, de c forma a facilitar o acesso à 
Habitação à população. "No quadro da implementação 
Do programa de urbanismo e habitação, os projectos do 
Governo do Uíje estão centrados no melhoramento da 
Qualidade de vida das populações urbanas e rurais, com 
Maior prioridade para os grupos mais vulneráveis e de 
Baixo rendimento ", disse. 
Mawete João Baptista valorizou a realização da 
Conferência provincial, sobre a habitação, como passa 
Importante na materialização dos objectivos do 
Governo da província, que passam por desenvolver um 
Programa de urbanização, para a promoção 
Habitacional, envolvendo tecnologias e materiais de 
Construção, bem como os mecanismos, para o seu 
Financiamento. 
O governador referiu-se, ainda, à necessidade de se 
Prestar maior atenção às características geofísicas e 
Climáticas da região, de modo a facilitar a busca de 
Soluções para os problemas ligados à construção de 
Infra-estruturas e habitações, reduzindo assim os 
Encargos e facilitando a sua harmoniosa integração no 
Ambiente circundante. 
Condenada a prática ilegal de venda e trespasse de casas 
O governante condenou a prática de venda, trespasse, 
Ocupação ilegal de terrenos e construção desordenada e 
Clandestina, considerando-os factores que reflectem 
Ignorância do processo normal de aquisição de terrenos 
E da urbanização pensada e devidamente estruturada. 
"A política de gestão dos solos deve constituir motivo 
De realce, de modo a garantir maior eficácia no 
Combate ao comportamento de certos indivíduos que 
Primam pela venda, trespasse, ocupação ilegal de 
Terrenos e a construção desordenada e clandestina, 
Factores que demonstram uma certa ignorância ao 
Processo normal de aquisição de terrenos na 



Urbanização pensada e devidamente estruturada", 
Frisou. 
No encerramento, o vice-governador provincial para a 
Organização e serviços técnicos, Nazário Bomba, 
Defendeu, que a solução do problema habitacional dos 
Angolanos exige, o engajamento, responsabilidade e 
Lealdade de todos. "Para se resolver este problema, que 
Aflige "uma parte considerável da população, é 
Necessário o engajamento, o contributo e a lealdade de 
Todas as forças vivas danação, sobretudo daqueles que 
Vão estar envolvidos directamente na construção das 
Mesmas", sublinhou. 
Organizada em três painéis temáticos, a conferência 
Serviu para abordagem do Programa Nacional de 
Urbanismo e. Habitação para o período 2009/2012, 
Nomeadamente, aperfeiçoamento do sistema de 
Fabricação do adobe e inovações tecnológicas, 
Mecanismos de financiamento à habitação e o papel da 
Banca no processo habitacional. 
Participaram no encontro 185 conferencistas, entre 
Membros do Governo, administradores municipais e 
Comunais; autoridades tradicionais e entidades 
Eclesiásticas. 


