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O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, 
Referiu-se ontem no discurso de abertura da 
Conferência Nacional sobre Desenvolvimento Urbano 
E Habitacional a um sonho que é de muitos angolanos 
Em todo o país ter casa própria. 
Os angolanos tomaram boa nota das palavras a este 
Respeito do Presidente da República, segundo as quais 
"Para todos, o sonho de ter casa própria pode ser 
realidade se trabalharmos juntos". 
José Eduardo dos Santos foi preciso ao afirmar que "a 
Política que vamos aprovar prevê a obtenção de casa 
Própria pelos cidadãos de várias formas, 
Designadamente a compra a pronto pagamento ou a 
Prestações, a compra através da renda resolúvel, a 
Construção com recursos próprios através de um 
Empreiteiro, a auto-construção dirigida ou simples 
Arrendamento, devendo ser revista neste caso a legislação 
Em vigor sobre o inquilinato para adequá-la à 
Realidade actual". 
Estas declarações do Presidente da República terão 
Enchido de grande alegria e esperança os angolanos 
Que, por razões diversas, não vivem ainda em condições 
Habitacionais condignas. O mais alto magistrado da 
Nação fez entretanto questão de salientar que o problema 
Habitacional é hoje um dos mais difíceis com que o 
Governo se confronta, mas referiu que o Estado não 
Vai abdicar das suas responsabilidades, desempenhando 
"Um papel orientador, dinamizador e regulador, que é o 
De priorizar a solução do problema habitacional dos 
Grupos mais vulneráveis e o de criar as infra-estruturas 
Básicas de saneamento, de abastecimento de água e 
Energia eléctrica, de vias de acesso e de investimento na 
Saúde e na educação". 
O Presidente da República deixou claro que, no quadro 
Da implementação do Programa de Urbanismo e 
Habitação, o Estado vai intervir no sentido de haver 
Uma maior regulação do mercado de solos e do imobiliário. 
"O Estado, disse o Presidente da República, tem 
De assumir o seu papel fiscalizador para tomar este 
Mercado mais transparente e melhor regulado. E 
Necessário pôr-se termo também à actual especulação 
Desenfreada no sector imobiliário". 
O Governo, ao intervir no mercado dos solos e 
Imobiliário e ao pretender avançar para um quadro 
Jurídico que se ajuste à realidade actual, para facilitar o 
Acesso a habitação de milhares de angolanos, vai dar um 
Passo importante no sentido da melhoria das condições 
De vida de um número considerável de cidadãos, na 
Cidade e no meio rural. 
O Chefe de Estado está convicto de que a resolução 
Dos difíceis problemas da habitação no país vai permitir 



Que se criem "as condições indispensáveis para o bemestar 
Material e espiritual de todos os cidadãos, com 
Vista a permitir a sua progressiva evolução económica e 
Social". 
A actividade do Governo, no quadro da implementação 
do seu Programa Nacional de Urbanismo e Habitação, 
está centrada no melhoramento da qualidade de vida 
das populações urbanas e rurais, com prioridade para 
os grupos mais vulneráveis e de baixa renda. 
E de destacar o facto de o Chefe de Estado ter 
abordado no seu discurso todos os grandes problemas 
que têm a ver com o urbanismo e a habitação e ter 
sugerido a discussão e reflexão de assuntos pertinentes 
(entre os quais a instituição de um Fundo de Fomento 
Habitacional) por parte dos conferencistas, que 
produziram ideias para ajudar as estruturas do Governo 
encarregadas de implementar o referido programa a 
concretizar um grande desígnio do Executivo e dos 
angolanos, que é acabar com a carência de habitações, 
um desafio que é, não é demais repetir, de todos. 


