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t .A 'Operação Produção' em curso no Pais, principalmenle

ao nivel da habitação, cr ia condlções para o melhoramento da

Rossa vida, porquanlo levanla problemas c.uja solução exige que

nos organizemos melhor, em beneÍíclo lanlo do inqul l ino como

da APIE e, em últ ima análise, de toda a sociedade)'  -  dlsse Mário

Guerreiro, Director da Administração do Parque lmobil iár io do

Estado ao nível da Cidade de Mapulo, quando há dias Íalava à
nossa Reportagem sobre as vanlagens da extensão do processo

ao campo da habitação,

O nosso in te r locu tor  Íez  re Íe rênc ia
a  vár ias  anomal ias  que se  reg is tam
dos do is  lados ,  de tec Ìadas  durante  o
processo, tendo reÍerido que parte
dos  prob lemas es tão  a  cons t i tu i r  ma.
té r ia  de  um es tudo de ta lhado por  par te
daque la  es t ru tu ra  de  ges tão  dos  imó-
ve is  do  Es tado.

Para  exempl i f  i ca r ,  Már io  Guer re i ro
d isse  que an tes  do  desencadeamento
da "Operação Producão"  no  Pa is ,  u rn
e levâdo montante  em c l inhe i ro  Í i cava
nas mãos dos  ingu i l inos ,  o  que pre-
jud icava enr  la rga  mêd ida  a  economia
do Estado.

locu tor ,  imp l ica  avu l tadas  somas em
dinheiro para a reparaÇão dos danos,

NÃO HÁ DIRECTOBES
SEM DEVERES

Por  ou t ro  lado,  o  D i rec Ìor  da  APIE
re fer iu  o  Íac to  de  a  maior ia  dos  inou i -
l inos  desconhecer  os  seus  deveres
paÍa com o locador, l imitando.se
somente a pagar rendas ou apenas a
ocupaÍ  o  imóve l ,  não se  preocupando
co ì  as  res tan tes  Ío rmal idades  neces .
sárias para a ocupação do aparta.
mento.

t!, úlulç

não só de dçvedorês dè Íendas como
larnbem os relac,onados com e sublo-
caçao, Permll lu rambem lnslÍuir alguns
moradores sobre a forma de uullza-
çao dos lmóveis.

A  "Operação Produçâo"  cons t i tu i
igua lmente  um meio  de  Íazer  sent t r
aos  c rdadãos a  necess idade de  con-
servarem conventen iemenle  as  suaS
resrdenc ias ,  o  que c Í ra  conc l rções  de
m. lhora ln los  às  nossa cond içôes  de
v ida .

NÃâ ASSISTIREMOS A ISTO
PASSIVAMENTE

óepois de teconhecet que a Admi-
nistração do Parqus lmobil iár io do
Ëstado ainda não está capacitada para
dar, resposta a todos os problemas
levantados nesta Íase. Mario Guerreiro
aÍirmou quê a sua inst i tuição não mais
i Íá  ass is t t r  a  ac tos  de  des t ru iÇÕes dos
imóveìs, passivamente.

A casos de deslruição, estão asso-
c iados  todos  aque les  que cont ra r íam
o espí r i to  das  le ts  ex is ten tos  para  o
- *sc Ìo r  de  hab i tação.

O nosso interlocutoÍ aÍ irmou também

que a (OpeÍação Produçãop rìo cârÌìDo

da hab i tação,  i J im inu ì  igua lmente  o

campo de actuação dos que continuam

a contrariar as disposições legais,
Co.híorme o directar da AplE, só o

próprio levantamento dos problemas

€xistenÌes no sêctoÍ de habitação E

sui correcta caracterizaÇão, consti tui

um passo s ign i f i ca t i vo  para  a  o rgan i -

zaçeo da habitaÇâo.

com o processo! ainda em curso ,"ãu?ïtï J*ffr."üTïllrr:r*ï:ïl
nos bairros da cidacle, vários proble- as suas habltações e muilo menos sc
raag Íoram detectados, destacando-se, inleressavâm pela correcla uf i l lzação c:
entrc outros, o de devedores de ren- imóvel, o que t inha ref lexos negaliyos,
da '  que.u l l rapassam gerâ lmente  o  tem-  uma vêz  que para  a lém de ex ig l r  opo de dívida permit ido pela Lei (três dlspêndlo 

-de 'elevadas 
lmportâãciasmeses) 
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Também forarn deÌectados casos do pelos inqulllnos sogulntes _ disse.

destruiçâo cíos imóveis por má con-
servaçã. ou slia ,ririiacao i;J;;, 
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o que.  de  acorc jo  com o  nosso, in te r -  igua lmen le  a  de lec ta ia tgunspÍob lemar


