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O Presidente da República abre esta manhã a 
Conferência Nacional sobre Habitação no Palácio dos 
Congressos. 
O desafio de materializar o Programa de Urbanismo e 
Habitação gizado pelo Governo, no quadro da sua 
política e estratégia para o período 2009-2012, junta 
hoje em Luanda especialistas, agentes imobiliários, 
empresas e cooperativas habitacionais para mobilizar 
vontades sobre a melhor forma de participar 
activamente na resolução dos problemas da habitação. 
Em reunião a decorrer durante todo o dia de hoje no 
Palácio dos Congressos em formato de conferência 
nacional, Governo e parceiros sociais vão estudar as 
melhores vias de equacionar a problemática 
habitacional no país. 
A par de outros, como a saúde, a educação, a 
agricultura, a indústria e as infra-estruturas, o sector da 
habitação tem sido dos que particular atenção tem 
merecido do Chefe de Estado, com intervenções 
públicas sobre a necessidade de o país ter para estas 
áreas uma estratégia coerente de médio-longo prazo 
com, metas claras e de modo auto-sustentado, por um 
lado, e por outro, com acções concretas que espelham a 
celeridade com que o Governo quer avançar na sua 
aplicação. 
A execução do Programa de Urbanismo e Habitação, 
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visto à luz dos vários projectos habitacionais em curso 
em todo o país, assume-se como da maior importância 
para o Governo nesta legislatura. A atenção 
suplementar que o executivo quer prestar ao assunto 
está reflectida na criação, sábado, pelo Presidente José 
Eduardo dos Santos, da Comissão para a 
Implementação do Programa Nacional de Urbanismo e 
Habitação, que tem no Primeiro Ministro, António 
Paulo Kassoma, o seu coordenador, e vários ministros 
como coordenadores adjuntos: 
A Conferência Nacional sobre Urbanismo e Habitação 
é também uma oportunidade para o Governo fazer o 
balanço do que já foi executado neste capítulo. 
O anúncio da construção de um milhão de fogos feito 
pelo Presidente da República no Dia Mundial do 
Habitat, celebrado em Luanda no ano passado, quando 
respondia à então sub-secretária geral das Nações 
Unidas para os Assentamentos Humanos, Anna 
Tibaijuca, é apontado como uma das mais fortes 
apostas do Governo no que diz respeito ao seu 



empenho em reconfigurar o quadro urbanístico e habitacional 
actual do país. 
A mobilização de recursos financeiros e materiais levou 
o Governo a identificar e fazer interessar parcerias 
estratégicas para materializar o projecto. Nas visitas de 
Estado que tem feito ao estrangeiro José Eduardo dos 
Santos não tem deixado de colocar ênfase na questão 
da habitação. Na deslocação que fez à China em 
Agosto do ano passado, o Presidente da República 
conseguiu mobilizar empresários interessados em 
investir no sector. 
Em Luanda, para uma visita oficial, o vice-presidente 
do Banco de Desenvolvimento da China, Gião Jian, 
manifestou a disponibilidade daquela instituição financeira 
financiar a construção de habitações sociais, 
requalificação das zonas degradadas e na oferta de 
habitação social. 
O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, 
defendeu no encontro como bancário chinês a ' 
necessidade de aumentar a oferta de habitação social a 
custos acessíveis à grande maioria da população. José 
Eduardo dos Santos frisou as grandes carências que a 
população mais desfavorecida tem em matéria de 
habitação social e de infra-estruturas e as necessidades 
sociais que existem na sociedade angolana. 
O desafio de construir habitações sociais juntou-se a 
outro anunciado em Malanje há dois anos pelo Presidente 
da República: melhorar a imagem das cidades 
do país, através da recuperação e elaboração de planos 
directores urbanísticos. O lançamento nacional do 
projecto começou no Cazenga, em Luanda, no ano 
passado. 
A requalificação no município do Cazenga, em Luanda, 
inclui novas habitações sociais, espaços verdes, áreas de 
comércio, lazer, rede de esgotos e a melhoria de 
estradas, inicialmente em três zonas. 
O método de execução do projecto chama-se "Bola de 
Neve", a urbanização começa num espaço livre do 
município e, posteriormente; a população é enviada 
para este local concluído, sem que os residentes 
abandonem o município. 
O projecto de requalificação vai garantir o realojamento 
das comunidades nos seus locais de habitação, 
construção de casas e serviços com infra-estruturas, 
evitando ao mesmo tempo as especulações geradas 
nestas ocasiões. 
A coordenação do projecto pretende fornecer às 
pessoas melhores condições de vida nos bairros, sem 
descaracterizar o seu aspecto histórico. As três zonas 
escolhidas para a execução do projecto são musseques 
com cerca de 130 mil habitantes, ocupadas actualmente 
por construções que não têm as mínimas infraestruturas 
de saneamento básico. 
Em todas as províncias do país o Governo quer 
determinar um novo surto de urbanização, em moldes 



modernos e com construção de casas que garantam o 
mínimo de condições de habitabilidade aos cidadãos, 
daí ter rubricado mesmo um memorando de 
cooperação com o organismo da ONU para os Assentamentos 
Humanos (UN-Habitat), que prevê, entre 
outros, o apoio a programas de desenvolvimento urbanísticos 
em Angola. 
O acordo permite a abertura de um escritório da UN- 
Habitat em Luanda, o apoio às políticas ligadas ao 
assentamento humano, a capacitação de técnicos 
nacionais e contempla ainda o envio de peritos ao país 
para assessorar o desenvolvimento do programa 
nacional da habitação em curso em Angola. 
Rubricado pelo vice-ministro das Relações Exteriores, 
George Chicoty, e pela então sub-secretária geral das 
Nações Unidas e Directora Executiva do Programa para 
os Assentamentos Humanos (UN-Habitat), a 
tanzaniana Anna Kajumulo Tibaijuka, o convénio 
constitui uma resposta das Nações Unidas a uma 
solicitação do Chefe de Estado angolano, José Eduardo 
dos Santos, feita por ocasião das comemorações do Dia 
Mundial do Habitat, cujo acto central decorreu em 
Outubro do ano passado, na capital angolana. 


