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A partir de Janeiro do próximo ano os 
cidadãos poderão obter informações 
sobre o processo de aquisição de 
terrenos 
para a auto-construção dirigida, 
particularmente para aqueles que não 
pretendem adquirir as residências 
que serão colocadas à venda pelo 
Estado. 
Segundo Carla Ribeiro, as casas serão 
feitas pelos próprios cidadãos 
respeitando um projecto próprio, mas 
que respeite o gabarito, nível 
deocupação ou critério de 
cada uma das zonas que serão 
colocadas à disposição. A zona do 
K.ilamba Kiaxi serão incentivadas a 
construção de residências de média 
renda, ao passo que entre 
V1élI1a e Cacuaco está reservada para 
construções de média e baixa renda. 
“Ernfunção das pretensões saberão onde 
melhor se localizar. A partir da 
determinação do local o cidadão terá 
acesso a um plano de urbanização ou 
loteamento de espaço. Ao ter o plano, 
ele estará em condições de escolher 
o local onde se pretenderá instalar”, 
garantiu a nossa interlocutor revelando 
que “neste momento o cidadão legaliza o 
espaço junto das instituiçõ é-lhe 
recomendada a construção em função do 
espaço, ainda que de forma evolutiva”. O 
Governo Provincial de Luanda 
suspendeu temporariamente em Outubro 
de 2009 um processo de inscrição 
que previa também a atribuição de 
parcelas para a auto-construção. Até o 
mês acima mencionada tinham sido 
inscritos cerca 
de 40 mil pessoas. Só o município de 
Viana que tem mais de 85 por cento do 
seu território como reserva do Estado, 
registou 23.623 indivíduos, entre os 

quais 1.542 apresentaram documentos 
incompletos e 22.081 
completos. Para concorrerem aos 
terrenos, os interessados tiveram de 
apresentar somente um requerimento 
endereçado 
ao administrador do município, quatro 
fotografias 
tipo passe, cópia do bilhete de identidade 
e pagar 
1.300 Kwanzas na conta da 
administração no Banco de 
Poupança e Crédito. 
Entre os inscritos 13.323 eram homens 
e 10.300 mulheres. 
Destes, 173 tinham menos de 18 anos 
de idade ‘i 
571 mais de 59 anos de idade. O 
processo 
foi dominado 
sobretudo por cidadãos 
naturais de Luanda (10. 194), 
Malange (2.445) e Uíge (1.804). 
A nível de Luanda destacaram-se os 
nascidos nos municípios 
do Cazenga 
(1.916), Rangel(1.828), Ingombota 
(1718) e Vlana (1216). 


