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Numa altura em que vem a baila as questões 
Relacionadas com as habitações demolidas no perímetro 
Do Cama ma, espaço considerado como reserva do 
Estado, e como a mostrar toda a preocupação para com 
Os cidadãos, o governo de Angola decidiu que, 
Doravante, os materiais de construção de habitações sociais 
Importados, beneficiarão de isenção de direitos 
Aduaneiros, em defesa do superior interesse públicos. 
A lei foi aprovada pelo Conselho de Ministros, órgão 
Colegial do governo, para quem o diploma responde as 
Preocupações dos promotores imobiliários, colocadas 
Durante a conferência nacional sobre habitação. 
Na mesma senda, o Governo aprovou o princípio da 
Parceria público-privadas estabelecida entre o Governo 
da Província de Luanda e a Sociedade de direito 
britânico, designada Grupo GIL Mineral e Telecons 
Ltd, Viradas para á construção de casas sociais 
destinadas a criar melhores condições de vida às 
pessoas com menor capacidade aquisitiva. 
Reagindo à medida feita publicar pelo órgão colegial do 
governo, o titular da pasta do Urbanismo e Habitação, 
José Ferreira, afirmou que o diploma legal "responde as 
preocupações dos promotores imobiliários, colocadas 
durante a conferência nacional sobre habitação" 
Quanto à lista de materiais de construção isentos de 
taxas será publicada em Diário da República, para que 
os cidadãos saibam o tipo de materiais isentos de taxas 
aduaneiras, avançou o ministro José Ferreira. 
Por outro lado e ainda no âmbito do processo de construção 
habitacional, o Executivo aprovou o projecto 
"Nossa Casa", do Presild, cujo objectivo é a venda de 
materiais de construção. 
O projecto inclui o sub projecto KitMinhaCasa", cuja 
finalidade é a venda conjunta de todos os materiais, 
necessários para a construção de uma casa social. 
O kit poderá ser adquirido em qualquer loja do 
projecto NossaCasa", futura rede de comercialização de 
materiais de construção a ser implementada pelo 
Presild, de modo a contribuir para a redução dos 
preços dos materiais de construção no mercado. 
José Ferreira reafirma que o objectivo do projecto 
"NossaCasa" é facilitar o acesso da população a 
materiais, para a edificação de casas sociais no sistema 
de auto-contrução dirigida. 
Por outro lado, acrescentou, pretende-se que cada 
província tenha lotes de terrenos disponíveis, para a 
população, de modo a evitar especulação quando 
começar a venda de kits de construção. 
Na mesma reunião, o Governo aprovou também o 



decreto sobre as normas regulamentares referentes à 
estrutura financeira, funcional e organizacional do 
Fundo de Fomento Habitacional, algo que vai 
funcionar como um instrumento da política de 
habitação, visando a promoção, urbanização, 
construção e gestão da habitação, em especial da 
habitação social, suportado, numa primeira fase, pelo 
Orçamento Geral do Estado (OGE). 


