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O Ministério do Urbanismo e Construção realiza hoje, 
em Luanda, a terceira reunião técnica de coordenação 
central do Programa Nacional de Urbanismo e 
Habitação, na qual os directores provinciais vão prestar 
informação sobre o estado das reservas fundiárias, os 
planos de urbanização e o estado dos concursos 
públicos. 
No encontro, a ser orientado pelo Secretário de Estado 
do Urbanismo e Habitação, Joaquim Silvestre António, 
vai ser apresentado o relatório síntese e a comissão vai 
ser informada sobre a lei da Contratação Pública, sobre 
a estratégia quanto a distribuição dos kits para a auto 
construção dirigida e procedimentos na relação com o 
Tribunal de Contas. 
A discussão do programa de actividades para o segundo 
semestre de 20 I O com destaque para os 
comportamentos relativos às parcerias públicoprivadas, 
protocolos de entendimento e os aspectos 
organizativos e funcionais das comissões e grupos 
técnicos provinciais é também um tema da agenda 
reunião. 
Participam no encontro, além do secretário de Estado 
do Urbanismo e Habitação, o vice ministro director 
nacional de Ordenamento do Território, consultores, 
directores de Gabinetes de Estudos, e representantes da 
secretaria de estado de Desenvolvimento Rural e do 
ministério do Ambiente. 
Funcionalidade de diplomas sobre a política de 
habitação 
Os participantes ao terceiro Fórum de Mostra de 
Projectos de Diplomas de habitação recomendaram 
segunda-feira, no Huambo, o envolvimento dos governantes, 
juristas e da sociedade civil para a sua 
aprovação e aplicação funcional. O encontro serviu 
para colher contribuições para o enriquecimento dos 
esboços de decretos e analisou os projectos de lei sobre 
o arrendamento urbano, a cooperativa de construção e 
habitação, mediação imobiliária e de habitação social. 
Participaram no encontro os directores do Urbanismo e 
Habitação das 18 províncias do país e representantes 
dos respectivos gabinetes jurídicos. Na cerimónia de 
encerramento, a directora local do Urbanismo e 
Construção, Ana Paula de Carvalho, salientou que a 
habitação constitui uma das necessidades principais dos 
cidadãos, tornando-se, para tal, necessário equacionar 
políticas habitacionais que correspondam aos mais íntimos 
anseios da população. 
Lembrou, que a população está sôfrega de habitação, 
por isso, os projectos como instrumentos jurídicos 



servirão de base reguladora do acesso à habitação. 
A directora no Huambo do Urbanismo e Construção 
apelou a todos para que sejam verdadeiros actores da 
implementação eficaz dos planos normativos, para que 
não se transformem no futuro em meras regras formais, 
mas, sim em leis que satisfaçam os legítimos interesses 
dos cidadãos. 
No quadro da pretensão do Governo de construir um 
milhão de casas, este pacote de esboços legislativos 
surge num bom momento, pois, irá regular alguns 
procedimentos a favor das famílias, particularmente, 
para a juventude, sublinhou. "O país está em franco 
crescimento e desenvolvimento, por isso, precisamos 
estabelecer normas que venham harmonizar a nossa 
sociedade, no, domínio da habitação para que as 
construções criem também um ambiente saudável nas 
comunidades", frisou: 
Os dois fóruns sobre urbanismo e habitação realizaramse 
na província de Luanda nos dias 5 e 26 de Março do 
ano em curso. Em Outubro de 2009, a cidade do 
Huambo acolheu o fórum "Planear o Nosso Futuro 
Urbano", presidido pelo ministro do Urbanismo e 
Habitação, José Ferreira, e com a participação dos 
24 
directores provinciais do urbanismo e habitação. 


