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A habitação é um dos sectores da nossa vida nacional 
sobre o qual as autoridades concentram grande atenção.  
As crescentes necessidades de habitação por parte da 
população obrigaram o Executivo a gizar projectos que 
estão a resultar no surgimento de milhares de casas e em 
condições de habitabilidade que proporcionam aos 
cidadãos uma boa qualidade de vida.  
Não há dúvida de que a dimensão dos projectos habi-
tacionais em Angola é de grande alcance social, e rara no 
continente africano, sendo evidente o empenho do 
Executivo em implementar uma política habitacional sem 
vacilações, na perspectiva de os cidadãos poderem viver 
em casas dignas e desfrutarem de infra-estruturas diversas 
e funcionais.  
As novas centralidades têm sido motivo de elogios de 
especialistas, entre os quais importa citar o bastonário 
da Ordem dos Arquitectos Angolanos, António  
 



ameiro. Segundo este arquitecto, as centralidades são 
uma necessidade de resposta ao aumento demográfico 
no país.  
António Gameiro entende que as centralidades servem 
para a congregação de espaços habitacionais, das infra-
estruturas, dos equipamentos e das zonas de lazer. 
Assiste-se hoje a uma ligação de espaços com funções 
que vão satisfazer as necessidades dos que habitam ou 
vão habitar nas centralidades.  
Os projectos habitacionais estão a ser concebidos a 
pensar em espaços melhores para os Angolanos, fazendo 
com que os cidadãos deixem de viver, como afirmou o 
arquitecto António Gameiro, “de forma aglutinada”. C  
A cidade do Kilamba, que hoje anda nas bocas do 
mundo. é um bom exemplo de uma área que congrega 
espaços com diferentes funções que hão-de conceder 
aos seus habitantes serviços modernos e eficientes.  
Os projectos habitacionais em Angola inserem-se nos 
grandes esforços do Executivo destinados a dar a todos 
os Angolanos uma vida melhor. São muitas as 
necessidades a satisfazer em termos de habitação no país 
e pode-se calcular as gigantescas tarefas que têm de ser 
executadas para se dar a cada família Angolana uma 
moradia.  
Fernando Fonseca, ministro do Urbanismo e 
Construção, assinalou va que “o desenvolvimento de 
Angola foi assumido pelo Executivo como VII um 
desafio de médio e longo prazo, para garantir uma vida 
melhor aos do Angolanos”. As palavras do ministro 
Fernando Fonseca são a confirmação de que o 
Executivo vai continuar a avançar imparavelmente no 
sentido da concretização dos seus projectos e que se 
destinam a resolver os no: problemas do povo.  
Instituições e quadros formados em diferentes áreas do 
saber têm sido mobilizados para a grande empreitada 
que é construir um país em que todos possamos viver 
felizes. Nesta caminhada para o progresso social, os 
quadros têm um grande papel a desempenhar na luta 
contra o subdesenvolvimento e os seus conhecimentos 
terão de servir na execução dos grandes projectos de 
desenvolvimento que o país tem.  
Ter uma moradia digna é o sonho de milhares de famí-
lias Angolanas, estando o Executivo apostado na 
solução progressiva dos problemas habitacionais dos 
Angolanos. 


