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Ponto Prévio: Fiquei deveras agradado com a excelente 
Reflexão que a crónica «As 6 batatas para o Papa 
Descascar» e «As Lições que o Papa levou de Angola» 
Provocaram em S. Revcia. Pe. João Fernandes. 
Descontando o tom um tanto ou quanto altaneiro, e o 
Parcialismo natural de algumas passagens - afinal um 
Pobre jornalista jamais se irá comparar com um Padre e 
Professor do Seminário em matérias teológicas, e este 
Deve natural obediência à sua Hierarquia - foi bom 
Vermos uma contribuição a todos os títulos 
Enriquecedora de quem entende do assunto. A maior 
Recompensa de um jornalista é precisamente trazer 
Temas da actualidade para reflexão da Sociedade. Vai 
Sobretudo um muito obrigado ao Pe. Fernandes por 
Considerar-me, mesmo sem saber, «um mwangolé de 
Quatro costados» ficaram babados com o elogio! a que 
Junto o convite para «voltar» às nossas páginas sempre 
Que o desejar. 
A partir de depois de amanhã, segunda-feira, começa 
No Palácio dos Congressos a Conferência sobre o 
Urbanismo e Habitação anunciada pelo Presidente da 
República, e na qual pretende-se «esclarecer a opinião 
Pública sobre o que está a ser preparado para alcançar 
Este objectiva (a construção de 1 milhão de fogos até 
20012 Conforme a promessa eleitoral do MPLA), quais 
os materiais a serem usados e as fontes de 
Financiamento» como disse o Ministro da Comunicação 
Social Manuel Rabelais citado pelo Jornal de Angola de 
8 De Abril de 2009. 
Como certamente não serei convidado afinal não sou 
Propriamente um especialista nesta matéria e como o 
Assunto interessa particularmente, a mim e aos milhares 
De cidadãos em luta por casa própria, aproveito este 
Espaço para debitar algumas das minhas verdades de 
Cidadão comum. 
Em primeiro lugar e salvaguardando o facto que ainda 
Pouco se sabe sobre o programa e os temas a discutir - 
Inquieta-me o facto que, pelos vistos, a Conferência vai 
«Esclarecer a opinião pública» em vez de com ela 
Reflectir sobre as estratégias mais realistas para a 
Solução do problema habitacional de três gerações de 
Angolanos. Ou, se quiserem, que estratégias para 
Construir o tal milhão de casas: serão todas feitas pelo 
Estado, e entregues depois já prontas aos cidadãos? 
Serão subsidiados os materiais de construção e 
Fomentado o crédito habitacional para possibilitar que 
Os cidadãos com o apoio do Estado construam as 
Próprias casa? Uma simbiose dos dois? E como fica o 
Acesso aos terrenos de construção? Como serão 
controlados os seus preços, se sabemos que um de 



30x20m no Benfica-Luanda fica por USD 60.000? E o 
preço dos materiais de construção, como controlá-los? 
Sabendo que o País não os produz, que isenções fiscais 
terão para garantir o seu acesso, não só da parte dos 
cidadãos mas também das empresas construtoras? É 
que, quanto mais caros forem estes, mais cara fica 
também a casa entregue ao cidadão construída por estas 
empresas. etc. 
Qualquer das duas estratégias mencionadas acima 
(construção pelo Estado ou pelos cidadãos ou as duas 
juntas) tem vantagens e desvantagens. Ou seja, nenhuma 
é boa ou má «per se», O que é preciso é uma 
reflexão sobre cada uma delas aplicada à nossa 
realidade económica, financeira, social, cultural e 
política. Mesmo o modelo de casas a construir já ouvi 
falar em torres de 14 andares para a Caála - também 
tem que passar por esse processo de reflexão. Se a 
Conferência pretende juntar a «massa cinzenta» do País 
para encontrar respostas para estas e outras perguntas, 
então ela faz sentido. Mas se visa «esclarecer» o termo 
em si já implica que a dita opinião pública anda às 
escuras - as soluções encontradas por alguns 
«iluminados», auguro que a montanha parirá ou um 
rato, ou (mais) um elefante branco, ou para nossa sorte, 
um nado morto. 
Em segundo lugar: Um processo que se requer obrigatoriamente 
participativo - de elaboração de uma 
estratégia habitacional à escala nacional, tem 
necessariamente que ser protagonizado por uma massa 
cinzenta pluridisciplinar. Se é verdade que o arquitecto 
certamente não recomendará adobe artesanal ao invés 
de tijolo ou blocos para os solos arenosos do Cunene, o 
sociólogo menos o fará para prédios nos Gambos - 
onde a população está habituada a viver em complexos 
habitacionais compostos por vivendas e não há 
problemas de espaço. Já o Demógrafos adequará o 
número de fogos às famílias existentes ou 
desejavelmente por existir - que determinaria o 
economista - enquanto o geógrafo humano definirá os 
melhores locais para os agrupamentos humanos a 
promover e o jurista dará o enquadramento técnico 
legal a tudo isso, obedecendo às orientações políticas 
do Partido «dono» do programa (não nos esqueçamos 
que foi sufragado), mas sem exclusão dos outros. E 
assim por diante. Ora, será que isso está a ser levado 
em conta na selecção dos prelectores e participantes à 
Conferência? E conhecida a auto censura de alguns 
sectores do funcionalismo público, está-se a promover 
a participação de sectores mais independentes, como 
organizações da Sociedade Civil, incluindo Igrejas e os 
próprios Partidos da Oposição? 
Terceiro: Qualquer que seja a política e estratégia que 
venham a sair dali terão que partir da situação actual. 
E a situação actual é que num País que se auto atribuiu 
o título de «canteiro de obras» - e está a sê-lo, diga-se de 



passagem e doa a quem doer - os materiais de 
construção são dos mais caros da SADC, senão do 
continente e do Mundo. Quem os queira importar da 
Namíbia, por exemplo, leva uma surra desgraçada nos 
impostos alfandegários. Para se obter um crédito 
habitacional é preciso reunir uma pilha enorme de 
documentos, incluindo um avalista - coisa que não é 
qualquer pessoa que aceita - e os juros são, mais uma 
vez dos mais altos do continente, o que exclui a grande 
maioria dos cidadãos. Os preços dos terrenos, num País 
com cerca de 15 habitantes por km2, custam em média 
USD 2.000 por m2 em Luanda e um quarto disso nas 
províncias. Resultado, uma casa custa cerca de USD 
3.000 por m2 em Luanda contra os 350 em Joanesburgo, 
África do Sul por exemplo. A renda mensal 
de uma vivenda T3 custa USD 4.500 em média contra 
500 euros em Lisboa. No final das contas, isso explica 
que a quase totalidade da população de Angola viva em 
condições pouco dignas, no mínimo. 
De formas que espera-se que, em vez de «esclarecer" 
sobre» o «que se vai fazer, com que materiais e com que 
fontes financeiras», o ideal seria fazer uma avaliação da 
situação actual o mais detalhada possível por formas a 
dar matéria que sirva de base às reflexões dos 
conferencistas, que - esses sim - teriam a tarefa de 
definir as políticas e estratégias de actuação para a 
correcção desta severa e degradante situação. Na 
perspectiva que, quanto mais participativo, mais 
hipóteses o programa terá para andar com pernas 
próprias, mais rapidamente ele será concluído e mais 
estará ele adaptado às idiossincrasias dos nossos 
cidadãos. 
Sem contar que há milhares deles que já estão a 
construir as suas casas. Estão aflitos e precisam da 
ajuda do Estado. Ajuda no controlo dos preços dos 
materiais de construção, ajuda na simplicação do 
sistema de obtenção de crédito e da legalização dos 
terrenos, e ajuda na isenção total ou parcial da importação 
dos materiais de construção já que o País ainda 
não satisfaz a demanda. Com estes pressupostos salvaguardados, 
talvez a Conferência não produza um 
nado morto, nem um rato, nem um elefante branco. 
Talvez nasça dali o milhão de casas em que o povo votou 
em Setembro de 2008 e que espera receber até 
2012. 


