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A província do Huambo tem três mil hectares 
destinados à urbanização, soube o Jornal de Angola de 
fonte oficial. De acordo com o Governador da Província, Albino 
Malungo, as reservas fundiárias estão já identificadas 
pelos 11 municípios que compõem o Huambo. Albino 
Malungo disse que o executivo que dirige tem dado 
passos relevantes na delimitação das áreas consideradas 
como reservas fundiárias. 
Os dados foram apresentados durante a primeira 
Conferência Provincial sobre Urbanismo e Habitação, 
realizada esta semana, sob o lema "Meu sonho, minha 
casa", e que contou com a presença do ministro do 
Urbanismo e Habitação, José da Silva Ferreira. 
As potenciais áreas de construção há muito que estão 
identificadas e delimitadas como reservas fundiárias do 
Estado, fazendo, por isso, parte integrante do programa 
nacional que visa a construção, nos próximos quatro 
anos, de um milhão de fogos habitacionais. 
A1bino Malungo assegurou que o levantamento 
topográfico, acções de desminagem e também de 
registo já estão concluídos e a fase seguinte do projecto 
consiste na realização de estudos para posteriormente 
se proceder à desmatação e outras operações para 
construir as infra-estruturas dos loteamentos. 
O executivo da província do Huambo está a elaborar 
um plano dentro do Programa Nacional de 
Urbanização e Habitação, cujo objectivo específico é a 
produção de conjuntos habitacionais, baseando-se em 
modelos de casas com padrão económico pré-definido 
e cujo regime de custos é controlado pelo Estado. 
Os projectos são executados através de operações de 
loteamento urbano e de construção de obras de urbanização. 
O governador Albino Malungo assegurou que já estão 
identificados os planos urbanos dos 11 municípios, 
todos eles com projectos que contemplam arruamentos, 
iluminação pública, rede de saneamento, água, luz 
escolas, unidades de saúde e espaços de desporto e 
lazer. Lotes em distribuição. 
O ministro do Urbanismo e Habitação, José da Silva 
Ferreira, disse durante a realização da conferência sobre 
Urbanismo e Habitação, que o Huambo tem a 
responsabilidade de distribuir 10 mil lotes para 
construção habitacional até final deste ano. 
José da Silva Ferreira assegurou que uma das estratégias 
do Estado para que o país resolva definitivamente o 
problema habitacional, está virada para a construção 
massiva de habitações de carácter social e preferencialmente 
destinadas às famílias de baixo e médio 
rendimento. 
O ministro disse que a estratégia adoptada pelo 



Governo central e entidades locais incide no reforço da 
capacidade institucional, planeamento territorial e 
gestão urbana, na promoção da actuação e gestão 
eficiente das infra-estruturas de abastecimento de água 
e serviços, e ajuda na gestão das finanças municipais. 


