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O ministro Urbanismo e Habitação, José Ferreira, disse, 
Ontem na cidade do Huambo, que, aU 2012, mais de 
seis milhões de angolanos estão a viver em condições 
De habitabilidade dignas, com base nos critérios 
Definidas pelas Nações Unidas. 
José Ferreira, que falava na cerimónia de encerramento 
Das actividades alusivas ao Dia Mundial do Habitat, que 
Ontem se assinalou, acrescentou 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. 
Adiantou que o Governo está determinado a alterar as 
Condições de vida de cada angolano no que diz respeito 
A habitação condigna. 
"Vamos, gradualmente, transformar as ocupações 
Informais que hoje povoam as periferias das cidades, 
Chamados musseques, e prover as novas áreas de 
Conforto necessário para que se transformem em 
Pedaços de cidade com alma, onde o meio ambiente 
Contribua no incremento da qualidade de vida", frisou. 
José Ferreira adiantou que as intervenções para o 
Melhoramento dos assentamentos precários (os 
Musseques) e a regularização fundiária criteriosa nas 
Áreas perturbarias, programadas pelo Governo, vão 
Proporcionar, seguramente, oportunidades de acesso ao 
Emprego estável e reduzir a pobreza urbana. 
Esta acção do Governo, referiu, vai permitir, ainda, a 
Elevação dos índices de acesso das populações à água 
Potável, aos serviços de saúde, ao saneamento básico e 
À segurança. José Ferreira disse, também, que Ministério de 
Urbanismo e Habitação vai trabalhar com os seus parceiros 
Sociais para "melhorar a efectivação das acções, 
Assegurando que cada intervenção engaje as camadas 
Mais necessitadas do país, articulando respostas sociais 
Com objectivos económicos", o que vai permitir 
"Alcançar a sustentabilidade dos programas". 
O ministro declarou que Programa Nacional de 
Urbanismo e Habitação, concebido com base nas 
directrizes orientadas pelo Presidente da República é 
um alto desafio de mobilização de todas as forças da 
sociedade angolana. 
O compromisso de construção de um milhão de casas, 
segundo o ministro de Urbanismo e Habitação, lançado 
há um ano, já permite fazer um balanço, assegurando 
que os resultados são positivos. 
Sustentou que este programa tem por objectivo a 
criação de novos espaços urbanizados, com fins habitacionais 
nas reservas fundiárias 
e a promoção do processo de requalificação dos 



assentamentos humanos que se encontram em situação 
de precariedade, quer no meio rural como urbano. 
O acto do dia Mundial de Habitat decorreu no 
auditório do Instituto Superior Poli técnico da cidade 
do Huambo, sob o lema "Planeando o nosso futuro 
urbano", com abordagem de assuntos sobre o 
loteamento e tipologia para as reservas fundiárias, sua 
estratégia e o controlo da expansão urbana. 


