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De um trunfo eleitoral partidário a um programa do 
Governo resultante do escrutínio popular de há um 
Ano, a ideia de se edificar a toda extensão do país um 
Milhão de fogos habitacionais faz parte das nossas idas, 
De uma maneira ou de outra. Tens, os que têm 
Responsabilidade directa no sucesso do projecto, e os 
Outros, os que se perfilam do lado dos potenciais 
Beneficiários mais os que, sendo cidadãos eleitores, se 
Sentem o direito de lidar com o tema acompanhando 
Cada passo. A ponta final da semana passada i de interesse para 
Todos, no âmbito este ambicioso programa do Estado 
Angolano. A Assembleia Nacional autorizou que o 
Governo crie mecanismos para a isenção de direitos 
Aduaneiros e de impostos de consumo a importação de 
Mercadorias designadas à construção de habitações 
Sociais. Sem dúvidas, aconteceu aquilo que e pode dizer, em 
Linguagem "desimplicada" foi dito o que todos queriam 
Ouvir. O êxito deste programa habitacional, sabem-no todos, 
Assenta fundamentalmente em números. Não somos 
Propriamente um país de magnatas, sendo que a 
Esmagadora maioria da população vive com recursos 
Exíguos, que mobilizados para s obrigações da casa 
Própria, tendem a ser quase sempre curtos. 
Vontade de cada um erguer o seu espaço habitacional é 
Impulso presente, diríamos, no sangue e nas veias e 
Todo cidadão adulto deste país. Mas problemática dos 
Dinheiros, liquida grande parte desse sonho, porque 
simplesmente as famílias ou que se preparam para as 
constituírem, não têm poupanças suficientes que lhes 
permitam lançar-se para o desafio da casa própria. 
A agravar, os bancos nunca foram de cair em argoladas 
como a massificação do crédito, emprestando dinheiro 
a torto e a direito, bastando, por exemplo, que as 
pessoas declarassem a sua extrema necessidade de casa. 
Aplauda -se, por isso, a medida dos deputados 
angolanos, que acaba por remover um dos obstáculos 
principais ao esforço que procura minorar I défice 
habitacional. É uma medida le extrema utilidade, tão 
importante ou mais) que a própria condição primária de 
existência de reservas fundiárias onde erguer as casas de 
que tanto se fala. 
Claro que depois da euforia da decisão, vêm as 
reflexões na fase do rescaldo, mais frias e mais 
ponderadas. E tudo o que nos tem sido dado a escutar, 
são as preocupações relacionadas com a execução da 
medida adoptada pelo Parlamento. 
Num país onde se vai tornando cultura desconfiar das 
boas intenções - por força, é claro, de experiências que 
escaldam qualquer gato esfolado - o que muita gente se 
pergunta é se haverá rigor suficiente para se evitar que 



os oportunistas minem o processo, inf1ltrando-se nos 
circuitos de importação dos materiais de construção à 
caça dos seus ganhos ilícitos. 
Ou seja, estaremos nós em condições de travar aqueles 
fulanos que se borrifam eternamente com a condição 
dos humildes, dos fracos e dos pobres, e que à boleia 
desta isenção, adquirem lá fora materiais para depois 
fazerem as casas com que facturam milhões em 
condomínios e outros projectos exclusivos? 
Convenhamos que seria uma nódoa brutal se uma 
opção política tão nobre - tanto assim que passou pela 
Assembleia Nacional com quase 130 votos a favor e 
nenhum contra - fosse desvirtuada pelos nossos astutos 
caça-níqueis, que são já incapazes de abstrair - se de 
uma única oportunidade para ganhar dinheiro, mesmo 
que esteja em causa um acto de ajuda e solidariedade, 
que é disso que se reveste, também, o gigantesco 
programa lançado pelo MPLA na campanha eleitoral de 
2008 e que agora está em marcha. 


