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A população angolana ronda na actualidade os 15 
Milhões de habitantes, com uma terça parte de cinco 
Milhões - a residir na província de Luanda, na maior 
Parte dos casos em condições de habitabilidade 
Deploráveis. 
O país registava, em 2008, um défice habitacional de 1 
Milhão e 700 mil fogos, com a projecção de chegar a 1 
Milhão e 900 mil, em 2012. 
A redução gradual desse défice habitacional é um dos 
Pilares do programa do Governo, que, além da 
Projecção de construção de novas casas, passa pelo 
Melhoramento das condições de habitabilidade nos 
Bairros de génese ilegal, onde residem cerca de 80% da 
População urbana do país, ou seja, aproximadamente 
7,2 Milhões. 
Quanto às casas projectadas para construir, até 2012, 
Elas serão 1 milhão, para alojar 6 milhões de pessoas. 
Desse total de fogos, 115 mil (11,5%) estarão a cargo 
Do sector público, 120 mil (12%), da iniciativa privada, 
80 Mil (8%), das cooperativas, e 685 (68,5%), para 
Beneficiar a auto-construção assistida nos meios urbano 
e rural. 
A implementação do programa prevê a criação de cerca 
De 600 mil empregos directos no sector público e 100 
Mil na parceria público-privada e outros tantos na 
Iniciativa privada. 
E objectivo específico do programa a produção estatal 
De conjuntos habitacionais, baseando-se em modelos de 
Casas com padrão económico pré-definido e a realizar-se 
Em regime de custos controlados. 
Os projectos serão executados através de operações de 
Loteamentos urbanos e de construção de obras de 
Urbanização, devidamente equipados com 
Infra-estruturas. Haverá, também, um subprograma 
Chamada habitação de mercado, pensada para famílias 
De renda média, média alta e alta. 
As casas sociais destinam-se, preferencialmente, a 
Realojamentos induzidos por obras de requalificação e 
Dotação de infra-estruturas básicas de cidades, cheias e ' 
Outros riscos naturais. Os antigos combatentes e a 
Juventude são dois outros segmentos sociais a ter em 
Conta na hora de distribuição das moradias. 
Outra prioridade tem a ver com a construção de 
Habitações para atrair e fixar os funcionários públicos, 
Em especial os jovens recém-formados, nas áreas onde 
Sejam necessários" reforçando a capacidade de gestão 
Das administrações provinciais e municipais. 
O acesso às casas será feito em regime de compra, 
Renda resolúvel ou arrendamento, mediante regras 
Definidas em diploma específico. 



Questões técnicas 
O Programa Nacional de Urbanismo e Habitação é 0 
Instrumento legal que se propõe a atacar o problema no 
Seu todo, com vista à concretização do grande objectivo 
De construção de 1 milhão de casas em todo o país, 
Nos próximos quatro anos. 
Nesta batalha, deixa de haver a simples intervenção do 
Estado no processo, através do financiamento directo 
Das unidades habitacionais, para dar lugar a parcerias 
Estratégicas com promotores do fomento habitacional, 
Nacionais e estrangeiros, sobretudo privados e 
Cooperativistas. 
O processo que se vai dinamizar passa pela observação 
De uma série de questões técnicas, como, por exemplo, 
O quê, como, onde, quando e para quê construir. 
Acrescentam-se ainda outros aspectos, que têm que ver 
Com as próprias tecnologias construtivas, os padrões e 
Modelos de casas a edificar, tendo sempre a preocupação 
Se alia r a qualidade ao preço, as infra-estrutura 
Básicas e os materiais de construção. 
Um outro aspecto que se reveste de importância capital 
No processo está relacionado com os mecanismos de 
Financiamento do programa de desenvolvimento urbano 
E a promoção habitacional. 


