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O ministro das Finanças, Eduardo 5everim de Morais, 
Afirmou ontem não haver necessidade de cepticismo 
Quanto à implementação do programa habitacional, na 
Medida em que, sublinhou, o Governo possui 
Mecanismos e fontes de financiamentos necessários 
Para a execução do projecto. Severim de Morais 
Respondia a algumas preocupações e dúvidas levantadas 
No painel dedicado ao financiamento do programa 
Habitacional. "Vamos conseguir financiar o programa 
Com todas as fontes possíveis garantiu. Acrescentou 
Que o Ministério que tutela vai tomar medidas rígidas e 
1 Económicas para que o programa não seja 
Aproveitado para a especulação pelo sector imobiliário. 
Num outro prisma, o presidente da Comissão 
Executiva do Banco Espírito Santo Angola (BESA), 
Álvaro Sobrinho, sugeriu da criação de um Fundo de 
Investimento Imobiliário para possibilitar o êxito do 
Programa Nacional de Urbanização e Habitação. O 
Bancário, que dissertava sobre os vil mecanismos de 
Financiamento do programa habitacional, precisou que 
Este fundo deve congregar várias entidades subscritoras, 
I nomeadamente os bancos nacionais, instituições 
Financeiras, For investidores nacionais e internacionais 
Além do próprio Estado. De acordo com Álvaro 
Sobrinho, actualmente mais de 60% do financiamento 
Imobiliário no crédito bancário (mundo é feito pelos 
Fundos imobiliários). Na opinião do gestor bancário, o 
Fundo seria subscrito pelo Estado em 25 a 40% '- os 
Bancos nacionais com 25% t J o restante distribuído 
Por outro! ~ Investidores. O fundo, segundo - 
Acrescentou, estaria aberto até I que se conseguisse o 
Montante desejado. Seria gerido por uma sociedade. 
"Devemos encontrar soluções conjuntas para que a 
Banca possa participar deste importante segmento de 
Mercado. A implementação deste programa só é 
Possível com a experiência de todos, pois a construção 
De um milhão de casas, a um preço médio de USO 40 
Mil, implica um custo de mais USO 40 mil milhões", referiu. 
A fonte acrescentou ainda que a criação do 
Fundo de Investimento Imobiliário para o Programa 
Habitacional vai permitir reduzir o risco de crédito à 
Habitação e a possibilidade de entrada de investidores 
Que irão dar, maior reforço financeiro e maior I 
Potencial de sucesso na captação de recursos 
Financeiros. "O fundo vai permitir o envolvimento de 
Investidores nacionais em projectos de desígnio 
Nacional com rentabilidade e benefícios a fiscais 
Atractivos”acrescentou. Por sua vez, o presidente da 
Comissão Executiva do Banco de Fomento Angola 



(BFA), Emídio Pinheiro, afirmou que a criação de um 
Fundo de garantia, cuja actividade se consubstancie na 
Hospitalização e na aquisição de crédito mal parado, 
Além da execução de garantias, poderia ser um 
Instrumento eficaz de gestão de risco de crédito. Por 
Outro lado, o presidente e da Comissão Executiva do 
Banco Africano de Investimentos) (BAI), José 
Massano, deu ênfase à necessidade do arranque da 
Central de Riscos de forma a minimizar os 
Constrangimentos inerentes ao risco de crédito 
Habitacional e outros. A ausência de normas e de 
Instrumentos de seguro de risco de crédito, dificuldades 
De execução (de garantias foram os principais I 
Constrangimentos apontadas f pelo gestor na concessão 
De créditos habitação. "No nosso caso, e a ausência de 
Regulamentação, quer sobre o promotor imobiliário, 
Quer sobre a concessão de crédito a particulares, origina 
A especulação imobiliária e torna o sistema bancário 
Permissivo a abusos e violações", sublinhou. A 
Concretização do Programa Nacional de Urbanismo e 
Habitação I (PNUH), que visa a construção de um 
Milhão de casas, vai ser possível através da implementação 
De um mecanismo de financiamento 
Assente em duas entidades, nomeadamente o Fundo de 
Fomento à Habitação (FFH) e 0 Instituto Financeiro de 
Gestão (IFG), segundo informações avançadas pelo 
Vice-ministro das Finanças, Cruz Neto. Segundo Cruz 
Neto, o primeiro" (FFH) será o principal financiador 
Dos programas de habitação social para famílias 
Carenciadas. Vai igualmente financiar os projectos de 
Autoconstrução com o apoio do Instituto Nacional de 
Habitação, para além de financiar os projectos 
Imobiliários que tenham por alvo a habitação com 
Preços controlados. Por seu turno, o Instituto Financeiro 
De Gestão (IFG) terá como missão elaborar o 
Programa de financiamento nos mercados com base 
Nas orientações do Governo em matéria habitacional. 


