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O Governo angolano vai disponibilizar, até o final do 
ano, 244 milhões de dólares para o Programa de 
Urbanismo e Habitação, no âmbito do seu programa 
que visa construir, nos próximos quatro anos, no país 
um milhão de casas. 
A informação foi prestada pelo ministro do Urbanismo 
e Habitação, José Ferreira, no final da reunião 
Comissão de Urbanismo e Habitação, orientada pelo 
primeiro-ministro, António Paulo Kassoma, que, entre 
outras questões, analisou as actividades desenvolvidas por este órgão. 
De acordo com o ministro, neste encontro, os governadores 
provinciais foram orientados, em função dos 
custos do metro quadrado, a apresentarem as propostas 
do orçamento para 2010. 
Explicou, por sua vez, que a interrupção registada na 
recepção de pedidos de terrenos na província de 
Luanda deveu-se essencialmente a organização das solicitações 
já recebidas, mas a meta para a capital é a preparação 
de 300 mil lotes para habitação. 
Nas províncias da Huíla, Cunene e Namibe existem já 
lotes preparados e alguns já disponíveis e entregues a 
população. 
Quanto às questões do loteamento de áreas destinadas 
à habitação de média e alta renda, José Ferreira garantiu 
estar a decorrer o processo de construção das infraestruturas 
nestas zonas, com redes de saneamento e de 
abastecimento de água e electricidade pública. 
Esclareceu ainda que alguns empreiteiros consideravam 
apenas a construção de casas contra o pagamento 
directo, mas o Governo pediu que se refizessem os 
projectos contemplando as infra-estruturas básicas. 
Segundo a nossa fonte, já arrancaram os programas 
para a construção na província do Cunene de duas mil 
casas e mil em Luanda. 
Declarou que o programa dá maior ênfase ao plano de 
habitação de baixa renda, mas sempre tendo em conta a 
preparação de lotes para média e alta rendas, 
envolvendo a participação privada. 


