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A organização não governamental LUPP em 
Colaboração com o ministério do urbanismo e 
Ambiente vai promover no dia 9 de Abril de 2007 o 
Primeiro fórum nacional urbano subordinado ao tema 
"Habitação e Terra, capacidade de intervenção das 
Administrações Locais" fez saber o responsável pelas 
Políticas públicas da LUPP Adérito Mohamed. 
De acordo com Adérito Mohamed o encontro tem 
Como objectivo principal a partilha de conhecimentos 
Em relação a provimento de terra e habitação para a 
População de baixa renda, o aconselhamento sobre 
Aquilo que é possível fazer entre o governo e a 
Sociedade civil na resolução dos principais problemas 
Da habitação e terra nas áreas peri-urbanas, onde as 
Construções têm estado neste momento a ganhar 
Terreno, sobre a ausência inclusive de uma fiscalização 
mais contundente do próprio governo em relação a 
este tipo e construções. 
"Não queremos com isto dizer que as construções 
devem parar, queremos pois dizer que as construções 
devem ser maximizadas devem ser naturalmente 
protegidas, deve se encontrar mecanismos que permitam 
hoje que o cidadão sintase seguro dentro 
daquilo que ele está a fazer em termos de construção 
da casa própria, dentro do terreno que ele vai 
conseguindo. É preciso que a aplicação da lei da terra e 
da lei de ordenamento do território seja conciliada com 
a prática da ocupação efectiva e o aproveitamento útil 
destes mesmos espaços"- salientou Adérito Mohamed. 
O fórum a ser presidido pelo ministro do Urbanismo e 
Ambiente, Sita José, contará com a presença do relator 
especial das Nações Unidas para as questões de 
habitação e terra Miloon Khotari. 
Participarão do encontro estudantes da faculdade de direito, 
organizações da sociedade civil, técnicos do 
governo da província de Luanda, técnicos do 
Ministério da Energia e Águas, membros do ministério 
da Família e Promoção da Mulher e membros do 
ministério das Obras Públicas. 


