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O estado angolano conta com duas novas 
instituições públicas de financiamento. Trata-
se do Fundo Rodoviário e o Fundo de Fomento 
Habitacional. 
O primeiro, criado pelo Decreto Presidencial 
no nº 42/11, que revoga os decretos nº 27/99 
de Julho e nº 88/03, de 7 de Outubro e o 
Decreto Executivo conjunto n° 6/95 de 24 de 
Novembro, visa agregar todos os recursos 
financeiros destinados ao financiamento da 
conservação e manutenção das estradas de 
todo o pais. Este Fundo tem também a missão 
de fazer a cobertura das despesas da Rede 
Nacional Prioritária, com base numa gestão 
adequada e transporte dos recursos financeiros 
a ele destinados. 
Por seu lado, o Fundo de Fomento 
Habitacional, instituído pela Lei nº 3/07 – Lei 
de Bases do Fomento Fernando Soares da 
Fonseca, Ministro do Habitacional, tem como 
objectivo a Urbanismo e Construção definição 
da política de estímulos do sector, essencial na 
concretização do direito a habitação que 
assiste a todos os cidadãos no quadro da 
Constituição. 
O ministro do Urbanismo e Construção, 
Fernando Soares da Fonseca, que falava 
durante o acto da tomada de posse das 
direcções dois instrumentos, disse ser 
importante ter I neste momento formalizamos 
a tomada de posse dos membros, Os dois 
fundos estão em vigor desde a sua publicação 
no Diário da Republica.
Em conta as responsabilidades na 
regulamentação do sistema de crédito à 
habitação e na elaboração de propostas de lei 
sobre as isenções ou reduções da taxa de 
impostos na aquisição de imóveis, bem como a 

concessão de terrenos destinados à habitação. 
Por outro lado, os referidos instrumentos 
comprovam a preocupação do Estado em 
assumir as suas responsabilidades face às suas 
obrigações e desafios perante a Nação. Nesta 
vertente, importa referir que o Executivo leva 
a cabo o programa nacional de habitação como 
um dos desafios estratégicos para resolução do 
problema da casa própria em todo o pai. 

A missão dos Fundos 
O Fundo Rodoviário vai, precisamente, apoiar 
o programa de conservação das estradas 
nacionais, ao passo que o Fundo para a 
Habitação irá trabalhar com as imobiliárias, 
com as associações e cooperativas. Vai 
também promover novas áreas de cooperação, 
construir parcerias público privadas, bem 
como criar formas de cabimentos dos 
programas de habitação social, revelou o 
responsável no seu discurso. 
“Neste momento formalizamos a tomada de 
posse dos membros. Os dois fundos estão em 
vigor desde a sua publicação no Diário da 
Republica. Vamos trabalhar no sentido de 
incorporar reservas financeiras disponíveis no 
Orçamento Geral do Estado e encaminha-los 
às instituições.
Acrescentou que o Fundo de Habitação irá 
obedecer a critérios rigorosos, em presença de 
situações em que seja solicitado o seu parecer 
ou decisão nesta matéria, uma medida para 
salvaguardar os interesses do cidadão e 
Estado. Ao Fundo de Fomento Habitacional 
podem recorrer cidadãos, instituições públicas 
e privadas e cooperativas que promovam a 
construção de casas sociais, garantiu Fernando 
da Fonseca. 


