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O ministro do Urbanismo e Habitação, José dos Santos 
Ferreira, anunciou quinta-feira, em Menongue, que a 
província do Kuando-Kubango vai beneficiar, nos próximos 
quatro anos, de 200 mil fogos habitacionais ao 
contrário dos 43.500 inicialmente previstos, para fazer 
face ao elevado défice de residências na região. 
O governante fez este anúncio no final da sua jornada 
de campo efectuada na periferia da cidade de 
Menongue, onde foi ver as condições criadas pelas 
autoridades locais nas reservas fundiárias do Tucuve de 
800 hectares, de Vioto com 500 hectares e de 
Mupambala com 300 hectares. 
Satisfeito com o que viu e da informação recebida das 
autoridades locais do que está a ser feito nos restantes 
municípios da província, o ministro disse que o 
Kuando-Kubango tem condições favoráveis para a 
construção de 200 mil casas, ao invés das 43.500 como 
estava programado. 
Disse que para esta empreitada, o seu Ministério tem 
disponíveis 240 milhões de dólares para financiar este 
ano a construção de casas de baixa renda em todo o 
país e que vai beneficiar as províncias que apresentarem 
as reservas fundiárias devidamente preparadas e 
prontas para o arranque do projecto. 
O ministro aconselhou aos governos provinciais para, 
através das suas comissões, começarem a realizar os 
concursos de urbanização das reservas fundiárias, colocando 
três empresas de construção civil em cada 300 
hectares de terra, para que o programa seja executado 
com celeridade. 
"Nós não queremos apenas construir um milhão de 
casas, queremos que este projecto chegue até dois 
milhões ou mais habitações, visto que o país regista um 
grande défice habitacional e o MUH está em condições 
para financiar todos os projectos nesta direcção, em 
nome do Governo", disse. Identificação de reservas 
No prosseguimento da sua visita de trabalho de 24 
horas à província do Kuando-Kubango, José Ferreira 
empossou os membros da comissão provincial que vão 
trabalhar na identificação, registo e projectos de urbanização 
das reservas fundiárias, coordenada pelo 
governador da província, Eusébio de Brito Teixeira. 
Integram igualmente a referida comissão o vice-governador 
para os serviços técnicos, Simão Baptista, 
na qualidade de coordenador adjunto e os directores 
provinciais do Comércio, Hotelaria e Turismo, das 
Obras Públicas, da Energia e Águas, das Finanças e da 
Justiça, administradores e regedores municipais. 
Na mesma cerimónia foi também empossado o grupo 



técnico que tem como coordenador o vice-governador 
para os serviços técnicos e o director provincial do 
Urbanismo e Habitação como coordenador adjunto. 
Integram ainda esta comissão os directores do Gabinete 
do Plano, das Obras Públicas, do Ordenamento do 
Território e um chefe de departamento do Instituto 
Geográfico e Cadastral de Angola. 
José Ferreira procedeu à entrega de duas viaturas de 
marca Toyota Land Cruiser para facilitar o trabalho dos 
técnicos ligados às zonas fundiárias. 
O governador do Kuando-Kubango, Eusébio de Brito 
Teixeira, disse que a visita do ministro constitui uma 
mola impulsionadora na concretização do programa do 
Governo e anuncio que, para a construção dos 43.500 
fogos o Governo local precisa, numa primeira fase, de 
pouco mais de um mil milhão e 200 mil dólares. 
O governador do Kuando-Kubango referiu que a 
província que dirige é a que regista o maior défice em 
termos de moradias, razão pela qual a concretização 
deste projecto deve ser rápida, para podermos atrair 
quadros para esta região. 


