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A Política habitacional do país está um caos. Injusta e 
imoral, ela tem vindo a cavar ainda mais o fosso entre 
ricos e pobres. Condomínios de luxo a cada esquina e 
muita especulação imobiliária são os sintomas de uma 
doença que pode vir a redundar em tensão social num 
país que precisa de calma e estabilidade para progredir. 
Os quadros e executivos que vivem em apartamentos 
no casco urbano de Luanda estão a ser empurrados 
para a periferia, pois as rendas triplicaram nos últimos 
dois anos. O centro da cidade passou a ser uma 
coutada de expatriados. Isto vai ter efeitos deleutérios 
para o Governo e o MPLA. Estamos, sem dúvidas, 
diante de uma bomba-relógio. Prestes a explodir! 
Mário Pinto, professor universitário, viu a sua vida 
entrar, repentinamente, num rebuliço quando o 
senhorio do apartamento onde mora, na Maianga, 
comunicou-lhe que no próximo semestre a renda 
subirá para 1200 dólares. Nos últimos dois anos, o 
aluguer tinha passado, sucessivamente, de 400 para 800 
dólares. Era muito para o seu rendimento mensal, que 
não passava dos 2.500 dólares. Fez as contas e a 
decisão foi pegar nas poucas poupanças que havia 
feito, com muito sacrifício, e mudar-se para a casa que 
andava a construir em Viana. 
Mas o caso de Mário não é único. Pedro Muanza, 
contabilista de várias ONG, também terá de abandonar 
o apartamento em que vive nos Combatentes. Razão: o 
dono resolveu fazer obras profundas no sítio e alugar a 
uma petrolífera por cinco mil dólares/mês. Para o 
Pedro, era uma fasquia impossível de transpor, apesar 
do seu ordenado mensal andar perto disso: 4800 
dólares. A solução foi mudar-se para uma casa 
modesta, no Morro Bento. 
Mário e Pedro são apenas dois exemplos de um 
fenómeno cada vez mais conhecido dos quadros e 
executivos que vivem na capital angolana. A especulação 
imobiliária entrou numa espiral que está a atirar as 
rendas dos apartamentos e vivendas no centro da 
cidade para a estratosfera. 
Se em finais da década de 80 e princípios de 90, ainda 
era possível adquirir um apartamento por qualquer 
coisa como vinte mil dólares, hoje nem sonhar. Mesmo 
duas assoalhadas a caírem aos pedaços, dificilmente 
ficam por menos de 100 mil dólares. A situação 
agudizou-se nos últimos tempos, quando o país se 
tornou num verdadeiro eldorado para os negócios vindos 
do estrangeiro. 
Este fenómeno está a resultar numa divisão social 
nunca vista em Luanda. Com excepção de algumas 
famílias tradicionais, está todo o mundo a mandar-se 



para a periferia. O casco urbano está a ser tomado por 
residências de cidadãos expatriados e escritórios de 
empresas. 
Desenganem-se os que pensam que a situação é a mesma 
noutros países, onde a norma é, de facto, os 
dormitórios estarem situados fora do centro das 
grandes urbes. Não. A diferença está na qualidade de 
vida. Tal como estão hoje, Luanda Sul e Viana ainda 
não garantem essa qualidade de vida, salvo seja para 
situações pontuais, de gente instalada em condomínios 
que viraram "ilhas" de luxo num "oceano" de miséria. 
Há reclames um pouco por toda a cidade a 
publicitarem, via de regra, a construção de aglomerados 
habitacionais que servem apenas para alojar uns 
quantos nababos deste país. 
Mário e Pedro, os protagonistas desta nossa história, 
esborracharam-se com o nariz na parede quando 
tentaram seguir aquele atraente anúncio sobre um 
prédio de habitação a ser construído na zona do Benfica. 
Afinal, não era solução para eles a "casa de sonhos" 
que o "Out. door" mostrava. O paraíso é para gente 
rica, os novos-ricos que esta terra vai parindo sabe-se 
lá como, capazes de torrarem mais de um milhão de 
dólares numa casa com sistema de hidromassagem no 
WC e piscina no quintal. 
Também se espatifaram ao comprido ao tentarem 
ocupar um lugar na comprida bicha de candidatos à 
segunda fase do Projecto Nova Vida. Este projecto, 
que o Governo diz tratar-se do começo de uma 
política que visa dar qualidade de vida aos quadros que 
formam a classe média do país em matéria habitacional, 
não passa, afinal, de um escorregadio poço de 
cunhas. Um verdadeiro funil por onde se acotovelam 
os indefectíveis do "regime" instalado. 
Está visto que estamos perante uma derrapagem estrepitosa 
da política habitacional do Estado, incapaz de 
construir habitações para as classes de baixa e média 
renda ou criar incentivos que levem os empreiteiros 
privados a fazerem-no. Pelo contrário, o Estado tem-se 
revelado inepto nestes aspectos, permitindo que ganhe 
campo uma selvagem especulação imobiliária - um 
mercado no qual se afigura mais vantajoso para os 
empresários do sector construir 20 chalés de milhão e 
meio de dólares cada um, do que 10 fogos que 
permitam alojar 1000 famílias de baixo rendimento. 
Fórmulas alternativas, tais como o regime mutualista 
de construção de habitações, estão longe de cobrir o 
deficit existente. É o caso da «Cooperativa O Lar do 
Patriota», que vale pelo esforço, mas não consegue 
passar da balbúrdia que tem sido. O mesmo acontece 
com o "Projecto Cajueiro", que nasceu no âmbito da 
política de responsabilidade social da Sonangol. Há 
anos que os candidatos inscritos esperam e desesperam 
por uma casinha. Mais parecendo as antigas bichas do 
pão, no tempo do racionamento alimentar, os que 



estão à frente vêem-se constantemente ultrapassados 
pelos últimos da fila. 


