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O vice-ministro do Urbanismo e Habitação, Joaquim 
Silvestre, pediu, na quarta-feira, às autoridades do 
município de Namacunde, na província do Cunene, 
maior celeridade na execução do plano urbanístico das 
terras destinadas à construção de casas sociais e à 
autoconstrução dirigida. 
Joaquim Silvestre, que visitou as reservas fundiárias do 
município, pediu aos responsáveis locais que imprimam 
"maior dinamismo ao loteamento e ao projecto infraestrutural 
do espaço" para, que, em "tempo útil", comece 
a construção das casas e a distribuição dos terrenos 
para a autoconstrução dirigida. 
"O Governo tem uma meta a cumprir, que reside na 
construção de um milhão de casas durante um determinado 
espaço de tempo. Por isso, deve haver maior 
celeridade por parte dos organismos envolvidos no processo, 
para que o compromisso seja materializado", frisou. 
O responsável esclareceu que cada município deve 
apresentar, no mínimo, 100 hectares para a construção 
das casas e, ao mesmo tempo, apresentar orçamento de 
projectos urbanísticos. 
O vice ministro recomendou para não se fazer a 
distribuição de terreno às populações, no quadro da 
auto construção dirigi da, sem que estejam loteados 
para se evitar o surgimento de musseques, como se 
assiste nas cidades. 
. A visita do vice-ministro à província do Cunene teve 
como objectivo dar sequência ao acompanhamento dos 
concursos públicos realizados pelo sector, a nível das 
urbanizações, da construção das infra-estruturas e da 
fiscalização das obras. 
O município de Namacunde preparou 128 hectares de 
terras para a construção de cerca de 300 casas. 
O vice ministro verificou que os trabalhos de 
desmatação e 10teamento da reserva fundiária de 
Ekuma, em Ondjiva, estão a ser dificultados devido a 
existência de minas no local. 
A desmatação da área foi, recentemente, interrompida 
pela empresa encarregada de a fazer, quando foram 
detectados sinais de insegurança. Nesta altura decorre o 
processo de desminagem, através de uma brigada de 
engenharia das Forcas Armadas Angolanas. 
Joaquim Silvestre manifestou-se preocupado com a 
situação, tende apelado à intervenção das autoridades 
para que analisem os mecanismos de desminagem, de 
maneira que os programas de urbanização prossigam 
em segurança. 
Assegurou que os kits de auto construção dirigi da vão 
ser sub vencionados pelo Governo e que, população vai 



adquiri-los através de financiamentos bancários. 
O Governo, afirmou, vai adquirir os materiais no Brasil 
e na China e os empresários que queiram abraçar o 
projecto, no âmbito da parceria público privada, têm de 
se submeter a regras do Ministério. 


