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A província do Zaire vai construir7.900 casas, no 
Âmbito do programa do Governo Central, que prevê a 
Construção até 2012 de um milhão de fogos 
Habitacionais em todo o país. 
Em declarações ao Jornal de Angola, o director 
Provincial do Ordenamento do Território, Urbanismo e 
Ambiente no Zaire, Cláudio Francisco Fortunato, 
Explicou que, até ao final do presente ano, são construídas 
Na província 985 moradias, das quais 585 são de 
Baixa e média rendas e 400 outras de alta renda. 
Cláudio Francisco Fortunato explicou que o Governo 
Se encarregou da execução de 50 por cento do projecto, 
Que deve também contar com a parceria do sector 
Imobiliário privado. 
"Os fogos habitacionais construídos pelos agentes 
Imobiliários do sector privado são vendidos dentro dos 
Parâmetros estipulados pelo Estado. O programa vai 
Contar com a colaboração das cooperativas, para 
Incentivar a auto -construção dirigida", disse. 
O arquitecto Cláudio Fortunato disse ainda que o 
Cidadão que tiver recursos financeiros e pretender 
Construir uma casa a seu gosto deve contactar os órgãos 
Competentes para lhe ser atribuído um lote de terreno, 
De acordo com os parâmetros estabelecidos para a 
Auto-construção dirigida. 
O director provincial do Ordenamento do Território, 
Urbanismo e Ambiente no Zaire acentuou que o 
Governo traçou este programa no intuito de resolver o 
Problema da habitação. 
Cláudio Fortunato disse que, devido ao crescimento 
Populacional, o governo leva a cabo uma acção de 
Requalificação das cidades. 
Resgate da zona verde Questionado sobre as medidas 
de contenção ao surgimento desordenado de bairros, 
Cláudio Fortunato disse que o fenómeno "bairros 
Desordenados" pode ser controlado, através da criação 
e desenvolvimento de planos urbanísticos pelos 
Governos provinciais e administrações municipais, 
Elaborados de acordo com a tendência de crescimento 
Demográfico de cada região. 
O alto funcionário do Governo do Zaire disse, ainda, 
Que a sua direcção, recém-criada na região, tem como 
Prioridade, para este ano, a execução de um projecto 
Urbanístico virado para o resgate da malha verde dos 
Municípios da província do Zaire. 
Explicou que o programa visa resgatar o verde dos 
Parques e jardins que se encontram em estado de 
Degradação e influenciar a população no sentido de 
Velar pela conservação das paisagens à sua volta. 
"Nós queremos começar com um projecto urbanístico 



Virado essencialmente para os jardins, parques e toda a 
Malha verde dos municípios porque é com o verde que 
Começamos a perceber o quanto a nossa cidade é 
Bonita", frisou Cláudio Furtado. 


