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A estratégia e os caminhos por onde vai passar o 
Processo da construção de um milhão de casas e a 
Adopção de um novo plano urbanístico e habitacional 
Para o país, começam a ser debatidos, na próxima 
Segunda-feira, na Conferência Nacional sobre 
Habitação, a decorrer no Palácio dos Congressos, em 
Luanda, anunciou ontem, o ministro das Obras 
Públicas, Higino Carneiro. 
Falando no final da reunião da comissão organizadora 
Do evento, o ministro das Obras Públicas disse que a 
Conferência, que termina no mesmo dia, é uma 
Iniciativa do Governo e insere-se no âmbito da estratégia 
De desenvolvimento do Programa Nacional de 
Urbanismo e Habitação. 
"O Governo propõe-se conduzir neste programa com a 
Participação _ de todos os angolanos interessados neste 
Amplo movimento, de maneira que, no período do 
Quadriénio 2008/2013, possamos alcançar a meta da 
Construção de um milhão de habitações conforme 
Anunciou o Presidente da República", disse. 
A conferência tem como lema "Habitação: Um Desafio 
Para Todos" e é constituída por três painéis. O primeiro 
Painel vai abordar "O Programa de Urbanização para a 
Promoção Habitacional e Estratégia de 
Implementação" e é presidido pelo ministro do 
Urbanismo e Habitação, Sita José. O segundo painel é 
Apresentado pelo ministro das Obras Públicas, Higino 
Carneiro, e vai tratar de "Tecnologias Construtivas, 
Infra-estruturas Básicas e Materiais de Construção". O 
Terceiro e último painel abordam o tema "Os 
Mecanismos de Financiamento do Programa de Desenvolvimento 
Urbano e Promoção Habitacional", a ser 
Presidido pelo ministro das Finanças, Severim de 
Morais. 
"Já existem prelectores e moderadores para os diversos 
Temas que compõem os três painéis que estão em 
Discussão", frisou o ministro Higino Carneiro, 
Sublinhando que vão participar na conferência mais de 
700 Pessoas ligadas à promoção imobiliária, produção 
De materiais de construção, elaboração de projectos 
Urbanísticos e a sociedade civil interessada em 
Contribuir para melhorar o programa no sentido de se 
Atingir o grande objectivo que é a construção de um 
Milhão de casas para os angolanos. 
"Os órgãos responsáveis pela organização, 
Asseguramento, credenciamento e de outros serviços de 
Apoio à conferência estão já disponíveis para credenciar, 
Distribuir documentação e material de apoio a partir das 
9hOO e até às 20hOO de sábado e também no domingo, 



No mesmo horário, no Palácio dos Congressos" 
Explicou o ministro das Obras Públicas. 
Higino Carneiro disse que, além dos convidados 
Residente em Luanda, a organização decidiu trazer 
Responsáveis das províncias, encabeçadas pelos 
Governadores provinciais e acompanhados dos 
Administradores municipais, principalmente os considerados 
De nível "A", num total de 54. Para Luanda, 
Acrescentou, abriu-se uma excepção. Além dos 
Administradores municipais, participam também os 
Administradores comunais, porque existem em Luanda 
Maiores problemas no domínio da habitação. 


