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Os Governos Provinciais têm como prioridade o 
Atendimento das necessidades que têm repercussões na 
Promoção social e económica, em particular das 
Famílias de menores recursos e as consideradas 
Vulneráveis. 
Em declarações ao Jornal de Angola, à margem da 
Conferência sobre habitação, o governador do Kuando- 
Kubango, Eusébio Teixeira, informou que para o 
Quadriénio 2009-2012 está planificada a construção na 
Província de 4.500 casas, das quais 614 para este ano. 
Numa primeira fase, as casas vão beneficiar as camadas 
De baixos rendimentos, antigos combatentes, juventude 
E funcionários. O objectivo, segundo Eusébio Teixeira, 
É atrair potencial humano para a província. 
Prioridade no Bié é para os técnicos Cândida Celeste, 
Governadora do Bié, anunciou que, para a sua 
60 
Província, está prevista a construção até 2012 de 2.300 
Casas, que vão beneficiar 16.200 pessoas. 
A governadora sublinha que a prioridade é para os 
Técnicos. "O Bié é uma das províncias que sofreu muito 
Com a guerra, daí a necessidade da criação de condições 
Para os técnicos e profissionais." 
Cândida Celeste recorda que as calamidades que se 
Abateram sobre a província do Bié destruíram cerca de 
7.000 Casas. Mas garante que o governo provincial vai 
Construir um condomínio, com casas de rendas baixas, 
Para distribuir às populações sinistradas; e vai promover 
a auto-construção dirigi da. 
No Bié já foi feita a reserva fundiária e estão indicados 
Os locais para a construção das casas de baixas rendas. 
Segundo a governadora, uma das preocupações da província 
Prende-se com a falta de água e energia: "embora 
O Bié seja uma província cercada de água, a água 
Potável ainda não chega a toda população". 
No Huambo é a requalificação 
O governador Albino Malungo revelou que para o 
Huambo está previsto a construção de 4500 casas. 
Numa primeira fase, o governador vai dar prioridade à 
Requalificação dos bairros mais pobres e criar melhores 
Condições nos municípios. 
A província do Huambo tem mais de 1.500 hectares 
Reservados para habitação social. "O Huambo tem uma 
População juvenil muito alta. Por isso, as expectativas 
Quanto a estes projectos é grande", afirma Albindo 
Malungo, salientando que a província precisa de crescer 
E, para tal, precisa de atrair mais quadros para a 
Província. 
A província do Cunene, segundo o seu governador, 
António Didalelua, prevê a construção de mais de 4.000 



Casas, sendo 2.500 da responsabilidade do Ministério 
Das Obras Públicas, 1.200 do Ministério do Urbanismo 
E Habitação e 92 do Ministério da Juventude e 
Desportos. 
Com a execução do Programa Nacional de Habitação, 
O Governo pretende mobilizar e fazer intervir as 
Instituições públicas e os agentes privados, no sentido 
Da participação sustentada na materialização 


