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Mais de oito mil casas de renda económica são construí 
das ao longo do segundo semestre do ano em curso no 
município da Caála, província do Huambo, no quadro 
do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação, que 
visa a edificação de um milhão de fogos habitacionais 
em todo o país até ao ano de 20 12. 
A empreitada, de acordo com o chefe de Repartição 
Municipal do Urbanismo e Habitação da Caála, 
arquitecto João Carlos Pereira, vai servir para realojar 
munícipes que se encontram a residir em zonas de 
25 
risco, ao longo da linha do Caminho-de-Ferro de 
Benguela (CFB) e das condutas de água. 
"Brevemente, vamos começar o registo das pessoas na 
Repartição Fiscal e Técnica do município, com o 
objectivo de fazermos o levantamento do número 
exacto de pessoas que vivem em zonas de risco", 
anunciou João Carlos, em declarações ao "Jornal de 
Angola". 
O arquitecto informou ainda que as oito mil casas são 
construídas num perímetro de 1.600 Hectares da 
reserva fundiária do Estado. "Temos disponíveis três 
reservas fundiárias e duas foram entregues à Direcção 
Provincial da Indústria e a terceira à Direcção 
Provincial do Urbanismo e Ambiente. Para a reserva da 
Caála, denominada Reserva Fundiária da Aldeia, temos 
um espaço de 1.600m² disponíveis para o processo de 
urbanismo e habitação, onde são construídas as oito mil 
casas", esclareceu. 
O processo, acrescentou, está a ser elaborado pela 
Direcção Provincial do Urbanismo e Habitação, e 
quando estiver concluído é apresentado aos munícipes. 
João Carlos informou ainda que, além de servir para 
realojar as famílias que vivem em áreas de risco, 90 por 
cento das casas do projecto são destinadas à 
comercialização e dirigidas a cidadãos de baixos rendimentos. 
Os custos das casas vão variar entre os 40 e 
os 50 mil dólares. O pagamento é feito em prestações 
mensais durante 20 anos. 


