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Foi inaugurada, recentemente, a nova cidade 
do Kilamba, que tem 115 prédios com 
apartamentos prontos a habitar. É o maior 
projecto habitacional construído em Angola 
nos últimos anos e está a gerar muita 
expectativa, visto que são milhares os 
angolanos que têm o sonho de ter casa própria. 
Para medir a pulsação no que toca as 
expectativas demos voz a população “A 
distribuição será desonesta, porque sempre foi 
assim” Gervásio José, 30 anos, estudante de 
Direito.
“Nesta cidade não haverá casas para jovens, 
porque esta é a realidade do nosso país. A 
distribuição das moradias será desonesta, 
como sempre, os que já possuem são os 
mesmo que vão adquirir e os que não têm 
permanecerão assim. Para se reverter este 
quadro, a distribuição deveria ser feita para a 
camada mais desfavorecida, muitos jovens 
estão desempregados, acredito que o valor que 
devem estipular para as rendas deve ter em 
conta o salário mínimo”. 

“Esta cidade foi mal construída” 
Guimarães da Silva, 29 anos.
“A cidade foi mal construída. Quem construiu 
não se certificou do que estava a fazer, porque 
os chineses têm o hábito de economizar e 
usam material de pouca qualidade. Em Angola 
não há um instituto que responde pela 
qualidade da mercadoria ou de matérias de 
construção. Estas residências não foram feitas 
a contar com as pessoas que não estão a comer 
e beber, mas é feita para aqueles que já estão 
no poder”. 
“Tenho mais de cinquenta anos, mas até agora 
não tenho uma casa própria, por isso penso 
que essas casas deviam ser dos pobres, como 
eu, mas desconfio que a distribuição não será 
justa. Sugiro que o Governo dê prioridade aos 
funcionários públicos, podemos pagar as casas 
por prestações, como nos outros países, 
deviam cobrar cinquenta dólares por mês”.

“O Governo tem que nos oferecer as casas” 
António Jorge, vendedor ambulante 
“Acho que estas casas deveriam ser para os 
jovens, é isso que nós esperamos. Quanto a 

distribuição, não deveria pagar as residências 
porque quem construiu é o Governo e o 
Governo pertence ao povo. Muitos jovens, 
como são desempregados, como é que nos vão 
cobrar? Será que também não temos direito de 
ter uma residência? 

“A distribuição não será transparente” 
Teresa Hebo, estudante. 
Se o governo não poder oferecer as casas, pelo 
menos que faça um preço razoável, para que 
os jovens possam também obter estas 
residências. Sugiro que o pagamento seja a 
prestação no valor de cento e cinquenta 
dólares por mês, de acordo com o salário de 
cada um. Não acredito muito que a 
distribuição seja transparente, porque tenho 
colegas meus que já solicitaram casas, mas não 
lhes cederam. 

“Tudo isso não passa de uma fachada” 
Amónio Francisco, 52 anos, comerciante 
“Os beneficiários serão os próprios dirigentes, 
pôr a camada baixa será muito difícil, porque 
as casas estão caras. Eles já sabem como vão 
fazer a distribuição, vão favorecer os seus 
familiares. Tudo isso não passará de uma 
fachada, é apenas para dizer que o governo 
está a fazer alguma coisa para o povo. 

“Deveriam dar oportunidades aos jovens” 
Ana Correia, trabalhadora 
Seria bom que dessem Oportunidade aos 
jovens para adquirir essas residências e, 
principalmente, as pessoas de baixo nível. Para 
uma pessoa que aufere cem mil kwanzas, 
pagaria quarenta e cinco mensalmente e se 
ganhar trezentos dólares pagaria no mínimo 
cem dólares de prestação. 

“Acho que é um bom projecto” 
Domingas Maravilha, 43 anos, trabalhadora 
“Acho que é um bom projecto e gostaria que 
essas casas chegassem para rodas as pessoas 
que vivem em condições precárias, porque 
muitos possuem muitos filhos e não cabem 
todos por falta de espaço e isso poderá 
provocar outros problemas. O Governo deveria 
adoptar o sistema de pagamento de prestações, 



para apoiar as pessoas que não têm 
possibilidades”. 

“Os nossos governantes são muitos 
oportunistas” 
José Carlos, 50 anos, Funcionário público 
“Peço que haja transparência no acto da 
distribuição das residências, porque nas 
questões de casas o estado a atribuir sempre 
casas que constrói para as pessoas amigas e 
familiares, pessoas que já têm. Por isso, peço 
que desta vez haja mais transparência e 
honestidade na altura das vendas, apesar de 
não acreditar muito nisso, Dor, governantes 
são muito oportunistas”. 

“Já começaram a campanha eleitoral” 
Aurélio Isaac, 35 anos.
“Tudo isso não passa de uma política para 
convencer o povo a votar nas eleições do ano 
que vêm. Porquê que só esperam quando as 
eleições estão próximas para fazer isso? Estas 

casas deveriam ser oferecidas, onde vamos 
tirar dinheiro para pagar? O direito é para 
todos”. 

“Tudo isso não passa de uma propaganda 
para conseguir votos” 
Samuel Victor, 38 anos 
“Tudo isso não passa de uma propaganda para 
conseguir votos. Na minha opinião, cada casa 
deveria ser vendida a mil e quinhentos dólares 
ou dois mil, no máximo. Também o preço 
deveria ser de acordo com o salário de cada 
pessoa. Aquela pessoa que ganha quinhentos 
dólares pagaria cem de prestação”. 
 
“Nós, que não temos dinheiro, estamos mal” 
Manuel Francisco, 31 anos, Protecção Física 
“Para aqueles que têm muito dinheiro estão 
bem, mas nós, que não temos, estamos mal. As 
coisas não vão mudar nesse país, só para 
aqueles que têm. As casas deveriam ser pagas 
a prestação de cinquenta dólares por mês. 


