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O ministro do Urbanismo e Construção, 
José Ferreira, afirmou na quinta-feira, 
no Huambo, que a província tem o 
programa habitacional avançado, 
sobretudo na 
localidade do Lossambo, a sete 
quilómetros da cidade, onde visitou e 
inaugurou a casa modelo, e lançou a 
primeira pedra para a construção de 
100 moradias sociais, 
a serem construídas pelo sector 
privado, no âmbito do Programa 
Nacional de Urbanismo e Habitação. 
José Ferreira disse que numa primeira 
fase o projecto de 
habitação vai construir casas sociais 
para o realojamento da população que 
se encontra em edifícios degradados, e 
só depois vai alojar outra população, 
assegurando que o 
programa é, aberto a todos aqueles 
que tiverem a necessidade de 
Habitação própria. 
O governante, que colocou igualmente 
a primeira pedra de um projecto 
privada na localidade da Calomanda, 
arredores da cidade do Huambo, 
referiu que este 
também te vem responder às 
necessidades de habitação na 
província. É um projecto de alta e 
média renda, tendo em conta que há 
pessoas com alta capacidade 
financeira 
que pretendem ter casas de média e 
alta renda. “Está lançada a campanha, 
para permitir que todo o sector privado 
participe nesta empreitada. 
Presenciámos 
a assinatura do protocolo de vi, 
adesão, onde o sector privado tem 
assinado o memorando de 
entendimento 
com o ministério, para permitir que 
todos eles tenham intervenção na 
construção de habitação” disse o 
ministro, 

José Ferreira disse que, de acordo com 
orientações superiores, as casas 
sociais deverão ir até aos 60 mil 
dólares americanos. Mas há população 
que não tem 
essas capacidades, sobretudo os 
camponeses, havendo programa, mas 
dirigidos a esta franja da sociedade. “A 
área rural não tem meios, então o 
Estado tem que intervir no sentido de 
apoiar esta população”, sublinhou e de 
acordo com o governador da província 
do Huambo, 
Faustino Muteka, o governo está a criar 
condições para permitir que o 
programa e privilegie os municípios e 
comunas, de forma a proporcionar 
condições de habitabilidade aos 
quadros dos vários sectores que 
prestam serviço nas localidades. 
“Sabemos que existem quadros a 
trabalhar nas comunas em más 
condições. Queremos que os 
professores, enfermeiros, médicos, 
polícias, entre outros, tenham 
boas condições de habitabilidade”, 
disse o governador Faustino 
Muteka.Parceria público privada As 
Empresas Microcenter construções, 
Joel e filhos limitada 
e EFES empreendimentos, são 
responsáveis pelos projectos, cujas 
primeiras pedras foram ontem 
colocadas. O administrador da 
empresa EFES empreendimento, 
Fernando Ferreira, disse que a sua 
empresa vai 
construir, numa primeira fase, 100 
moradias, que serão executadas em 
seis meses. As moradias do tipo T3 
será 
ergueram das numa área de nove 
hectares por mil e 50 trabalhadores, 30 
dos quais são directos e recrutados na 
província do Huambo. O projecto 
envolve paisagismo. 
“Serão plantadas árvores ao longo das 
vias, com a rede de esgotos, energia 
alternativa à rede geral e água 
canalizada”,assegurou Fernando 
Ferreira. 


