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O anúncio do ministro do Urbanismo e Habitação, José 
Ferreira, de que até 20 12 mais de seis milhões de 
Angolanos vão poder viver em condições de 
Habitabilidade dignas, constitui uma boa notícia para os 
Cidadãos que aguardam por melhor qualidade de vida. 
Disse o Ministro José Ferreira que Angola é um país 
Com altos níveis de precariedade nos assentamentos 
Humanos com, problemas de acesso aos serviços de 
Base e às infra-estruturas sociais. 
Os problemas habitacionais há muito estão 
identificados, tendo o governo concebido vários planos 
urbanísticos destinados a alterar, para melhor, as 
condições de vida de cada angolano, no que respeita a 
habitação condigna. 
O Governo quer, segundo aquele membro do 
Executivo, permitir a elevação dos Índices de acesso 
das populações à água potável, aos serviços de saúde, 
ao saneamento básico e a outras infra-estruturas, de 
modo a melhorar as condições de habitabilidade, com 
base em critérios definidos pelas Nações Unidas. 
O ministro do Urbanismo e Habitação resumiu, em 
poucas palavras o objectivo do programa habitacional 
do Governo para dar às populações condições 
condignas de habitabilidade. 
"Vamos, gradualmente, transformar as ocupações informais 
que hoje povoam as periferias das cidades, 
chamadas musseques, e prover as novas áreas de 
conforto necessário, para que se transformem em 
pedaços de cidade com alma, onde o ambiente 
contribua para o incremento da qualidade de vida", 
disse José Ferreira, que discursava na cerimónia de 
encerramento das actividades alusivas ao Dia Mundial 
do Habitat que se assinalou segunda-feira última. 
O Dia Mundial do Habitat foi aproveitado pelo 
ministro José Ferreira para reiterar o compromisso do 
Governo de construção de um milhão de casas, no 
quadro de um programa que visa a criação de novos 
espaços com fins habitacionais e a promoção do processo 
de requalificação dos assentamentos humanos 
que se encontram em situação de precariedade, no 
meio rural e urbano. 
Trata-se de uma empreitada que o Governo quer levar 
a bom porto na perspectiva de resolver o problema de 
angolanos. Acredita-se que daqui a algum tempo 
teremos bairros ordenados com infra-estruturas básicas 
em ambiente sadio e tenham os ser viver dignamente. 
Há uma grande confiança em que os resultados do 
Governo, ao nível da construção de habitações vão ser 
positivos tal é o empenho das autoridades na sua 
execução. 



As autoridades ao que tudo indica pretendem mudar 
Substancialmente a actual situação de precariedade dos 
Assentamentos humanos, tendo aprovado avultados 
Investimentos cujos os efeitos já têm sido visíveis. 
Embora sejam muitas as frentes nestas árduas batalhas 
Da reconstrução nacional, o Governo está decidido a 
concretizar o que tem programado nos diferentes 
Domínios da vida nacional designadamente ao nível da 
Educação, ensino, saúde e habitação. 
Constitui também um factor animador o desejo do 
Governo de pretender concretizar programas em curso 
No domínio da educação, desde o ensino geral ao 
Ensino Superior. 
Ao nível da educação, o Primeiro Ministro Paulo 
Kassoma, recordou segunda-feira última, em Luanda, 
Uma Orientação do presidente da republica, José 
Eduardo dos Santos, em Relação ao ensino superior 
Segundo a qual é preciso dotar o país de universidades e 
Mais instituições de ensino superior de elevada 
Qualidade, nos domínios da formação da investigação 
Científica e da adequação dos projectos ás necessidades 
e as perspectivas de desenvolvimento nacional. 
A construção de habitações para milhões de Angolanos 
E a criação para o ensino de qualidade no país 
Constituem duas vertentes importantes no processo de 
Reconstrução nacional, que esta erguer as bases que nos 
Vão assegurar a construção de uma sociedade 
Desenvolvida. 


