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A entrega dos lotes insere-se no quadro da 
implementação do Programa Nacional de 
Urbanismo e Habitação, cujo objectivo é 
providenciar espaço para autoconstrução  
dirigida de casas sociais. Segundo a 
responsável, o projecto vai estender-se aos 
bairros Aida, Kambongue e Saco-mar, numa 
extensão de aproximadamente 9.234 
hectares. 
Ambrósio Mitendo assegurou que está 
previsto para o Namibe o loteamento de 
mais de 30 mil • hectares, incluindo os 
municípios da Bibala, Tombwa, Kamucuio e 
Virei. Para esses municípios, disse, existem 
já brigadas subordinadas á Comissão 
Provincial, que estão a levar a 
cabo todo o processo de distribuição de 
terrenos. 
O programa visa corrigir o crescimento 
irregular da cidade e os seus efeitos 
negativos no meio ambiente, bem como a 
construção de infra-estruturas socais 
(escolas, I centrais de água e energia, 
hospitais, jardins e espaços de lazer), 
hoteleiras e estradas. 
O director referiu que o processo de 
autoconstrução dirigida faz com que o 
cidadão construa uma casa própria 
condigna. 
Acrescentou que, pelos métodos actuais e ao 
contrário do que acontecia anteriormente, 
os cidadãos já não I pagam a planta, e o 
croqui de localização da residência requerida 
é fornecido pela comissão. Cabe à Comissão 
Provincial de Ordenamento Urbano a 
assistência técnica, facto que não acontecia 
nos anteriores processos de cedência de 
terrenos. 
A Comissão garante ainda outros 
procedimentos técnicos, como o loteamento 
e o nivelar do terreno, para facilitar às 
pessoas a introdução do sistema de 
canalização, c electricidade, sistema de 
esgotos, para condições arquitectónicas da 
residência e boa localização da própria casa. 
O director disse não haver a burocratização 

do processo que leva o cidadão a iniciar a 
construção da sua residência, uma vez que já 
foram estabelecidos três modelos de planta 
arquitectónica, sendo o cidadão livre de 
optar por um modelo e dar início à 
construção. O programa teve início em 
Setembro de 2009 na província do Namibe. 

 


