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O ministro do Urbanismo. e Habitação, Sita José, 
Trabalhou na cidade do Huambo, para sensibilizar e 
Mobilizar empreendedores do sector privado a participarem 
No Programa Nacional de Habitação, previsto 
Para os próximos quatro anos. 
Sita José, que encerrou também a visita de trabalho de 
Três dias levada a cabo pelo seu Vice-ministro, José 
Ferreira, reuniu com empresários locais, com quem 
Dialogou sobre as estratégias em termos urbanísticos 
Para o quadriénio 2009/2012. 
No encontro, que foi testemunhado pelo governador 
Do Huambo, Albino Malungo, o ministro referiu que as 
Actuais condições da economia angolana levam à 
Constituição de parcerias estratégicas entre os sectores 
Público e privado para promover o projecto global 
Habitacional de um milhão de casas, 500 mil das quais 
Para a zona rural. 
Sendo metas genéricas nacionais, o sector, de acordo 
Com Sita José, precisa de ter uma visão clara sobre o 
Défice ou necessidades quantitativas de habitações em 
Zonas urbanas e rurais, para definir o esforço a realizar 
Na execução do programa, no âmbito das reservas 
Fundiárias. 
"Estamos a dialogar com os empreendedores privados, 
Porque temos conhecimento de iniciativas e de algum 
Interesse por parte deles, que precisam de 
Enquadramento para que juntos alcancemos os objectivos 
Sociais do programa habitacional", reiterou Sita 
José. 
A filosofia do Ministério da Habitação e Urbanismo é 
Realizar urbanizações em zonas fundiárias de modo a 
Que todas as famílias sejam enquadradas neste processo, 
Sem exclusão social. 
Foi criado o sistema de promoção habitacional de 
Interesse social, que vai beneficiar as famílias de baixos 
E médios rendimentos, com acesso ao loteamento e 
Arruamento de espaços, instalação dos sistemas de água 
Potável e energia eléctrica e outros serviços sociais, 
Como educação e saúde. 
Outro sistema está ligado às urbanizações, destinadas a 
Responder às necessidades das populações ou famílias 
De médio e alto rendimento, onde a construção 
Habitacional é da iniciativa do sector privado. 
Como encorajamento aos empresários privados, Sita 
José deu a conhecer que o Governo continua a elaborar 
O estudo de viabilidade para, numa primeira fase, 
Instalar no país unidades de produção de material de 
Construção civil, com vista a minimizar os custos. 
O governador do Huambo, Albino Malungo, mostrou, 



na ocasião, disponibilidade em apoiar o Programa 
Nacional de Habitação, tendo em conta a necessidade 
habitacional com que a província se depara. 
A delegação do ministro do Urbanismo e Ambiente já 
se encontra na capital do país e foi integrada, além do 
vice-ministro, José Ferreira, pelos directores nacionais 
do Ordenamento Territorial, do Ambiente; do Instituto 
Geodésico e Cartográfico de Angola (IGCA) e do 
gabinete jurídico. A delegação trabalhou nas províncias 
de Benguela, Kwanza-Sul e Huíla, antes de se deslocar 
ao Huambo. 


