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O ministro do Urbanismo e Habitação, José Ferreira, 
garantiu, ontem, que o Governo vai construir um 
milhão de casas nos próximos quatro anos, como 
anunciou o Presidente da República, José Eduardo dos 
Santos, durante a campanha do MPLA. 
José Ferreira reafirmou o objectivo na província do 
Bengo, quando visitava o projecto habitacional do 
bairro Musseque Capari. 
O projecto, lembrou, prevê a construção, até ao final 
do ano, de 75 edificios, com 600 apartamentos. "Nos 
programas do Governo, tanto o de construção dirigi da, 
como o das empresas contratadas pelo Estado, os 
moradores beneficiam de água canalizada, energia 
eléctrica e todos os outros serviços básicos indispensáveis", 
garantiu. 
Regular o mercado 
38 
José Ferreira afirmou que um dos objectivos do Estado 
é regular o valor do mercado imobiliário, que está, 
reconheceu, com valores muito altos. "Estamos a 
trabalhar no sentido de fazer baixar os custos e o preço 
de venda", disse, acrescentando: "Vamos fazer com que 
a média não seja superior a 502 dólares por metro 
quadrado". 
O ministro assegurou que os preços dos apartamentos 
construídos pelo Governo, no âmbito do projecto de 
edificação de um milhão de fogos, "não atingem 200 
mil dólares, como se tem especulado". 
"A ideia é trabalhar de forma que os mesmos não 
ultrapassem os 700 mil dólares, os mais caros, enquanto 
os mais baratos rondarão os 30 mil", sublinhou o 
ministro. 
José Ferreira referiu que, para o projecto da 
autoconstrução dirigida, os preços são mais baixos e 
que o Governo tem preparado material, a preços 
baixos, para venda. 
"Os kits, com o material importando - chapas, 
coberturas, portas, loiça sanitária, revestimentos - e 
material nacional não devem ultrapassar 12 mil 
dólares", esclareceu José Ferreira. 
O projecto Musseque Capari tem uma superfície de 93 
hectares, numa área de 33 metros quadrados, onde vão 
ser erguidos quatro mil apartamentos. 


