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Num país em reconstrução, urna das grandes questões 
Na ordem do dia é a existência de materiais de 
Construção para a edificação de habitações além das 
Infra-estruturas básicas que permitem que as 
Populações tenham acesso a bens essenciais, corno a 
Água e a energia eléctrica. 
Hoje muitos jovens de diferentes pontos do território 
Nacional que querem construir casa própria para 
Albergar as suas famílias, pelo que têm recorrido o 
Crédito bancário, em condições que nem sempre são as 
Mais favoráveis. 
Outros optam pela edificação de casa própria fazendo 
Recurso aos seus próprios rendimentos, decorrentes de 
Salários ou de negócios, mas não raras vezes se vêem a 
Braços para fazer face aos altos custos dos materiais de 
Construção que são comercializados no mercado. 
É boa notícia, os materiais de construção importados 
Serem desagravados em termos de impostos 
Aduaneiros, o que se vai repercutir positivamente nas 
Despesas dos que querem ter casa própria. 
Ter casa própria, não é demais repetir, é um dos 
Grandes sonhos de qualquer angolano. E é positivo que 
O Estado esteja a criar condições para que as pessoas 
Possam comprar materiais de construção destinados a 
Edificar residências sem grandes custos. 
E são visíveis os esforços das autoridades no sentido de 
Se criarem condições no sentido dos cidadãos terem 
Acesso a materiais de construção feitos em fábricas 
Angolanas. A província do Huambo dispõe, desde a passada 
Semana, de uma cerâmica com capacidade para produzir 
Diariamente 50 mil tijolos. O ministro das Obras 
Públicas, Higino Carneiro, disse que, com este volume 
De produção, é possível construir 12 habitações por dia 
Na província do Huambo. 
Esperamos que outras províncias venham a beneficiar 
De centros de produção de materiais de construção 
Afim de serem de serem satisfeitas as necessidades do 
Mercado, ao nível da aquisição de materiais de 
Construção para a edificação de casas. 
Um número considerável de angolanos quer ter casa 
Própria, e nem sempre, por via do crédito bancário, 
Consegue resolver os seus problemas. Uma das 
Alternativas vai ser o recurso a fábricas de materiais de 
Construção, o que vai permitir que os custos na 
Aquisições desses materiais sejam menos onerosos. 
Além da criação de fábricas de materiais de construção 
Civil, as autoridades estão também preocupadas com a 
Formação de pessoal nas áreas de gestão e execução de 
Obras, topografia e electricidade industrial. 
Estes cursos são preferencialmente dirigidos a jovens 
Que se dispõem a realizar actividades em áreas diversas 



Da construção civil e criar pequenas empresas 
Destinadas a reduzir o desemprego e a criar pólos de 
Desenvolvimento. E importante apoiar jovens dispostos a empreender 
Tarefas destinadas a impulsionar a reconstrução do país, 
Em qualquer ponto do território nacional, na 
Perspectiva de emergirem empresários que venham a 
Resolver os problemas da comunidade. 
Com formação profissional resolvemos o problema da 
Falta de operários qualificados e quadros intermédios. 
Com a promoção da habitação, através de uma política 
Adequada da gestão dos solos urbanos, vamos garantir 
Habitação a todos esses quadros que são indispensáveis 
No interior do país e sobretudo no meio rural. 
E por isso que o Governo está, ao mesmo tempo, a 
Garantir materiais de construção civil a preços 
Acessíveis, disponibilidade de terrenos urbanizados e 
Formação profissional. E um desafio gigantesco que vai 
Mudar Angola nos próximos dez anos, para melhor. 
E vai sobre tudo garantir aos jovens perspectivas de 
Futuro e condições de vida como nunca existiram em 
Angola. 


