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O ano passado surgiram infra-
estruturas económicas e 
sociais, das quais figuram vários 
projectos habitacionais, 
hoteleiros e desportivo, numa clara 
demonstração do 
crescimento económico. 
O Executivo criou as condições 
necessárias para este 
crescimento, concebendo um programa 
para a edificação 
de um milhão de fogos, num período de 
quatro 
anos, para proporcionar melhores 
condições de vida a 
população. 
O compromisso ficou reforçado com a 
realização, em 
Abril de 2009, da primeira conferência 
sobre a habitação 
no âmbito da estratégia de execução 
do “Programa 
Nacional de Urbanismo e Habitação”, 
que realçou 
importância do ordenamento do 
território para melhor 
gestão urbana. 
O Presidente da República na ocasião, 
garantiu que a 
habitação devia ser encarada como 
parte da politica de 
reordenamento do território, cujo o 
objectivo e melhorar 
a qualidade de vida das populações 
urbanas e rurais e 
racionalizar os investimentos públicos 
para o sector. 
Atendendo a situação, a opção foi a 
edificada de moradias 
de baixa renda para salvar o programa 
com injecção 
de milhões de dólares em vários 
projectos que, nalgumas 
províncias ainda continuam por 
concluir. 
Passado um ano desde a realização da 
primeira conferencia, 

e investimentos realizados pelo o 
executivo os 
indicadores apontam para quase 
“fracasso” do projecto 
visto, que os recursos financeiros 
necessários, a partir 
do orçamento interno ou mesmo 
financiamento externo 
ainda continuam longe de atingir aos 
60 milhões de 
dólares previsto. 
As províncias mais afectadas pela não 
conclusão dos 
projectos de construção são a Lunda-
Norte, Moxico, 
Kuando-Kubango, Huambo, Huíla e 
Uíge e os empreiteiros 
fogem das suas obrigações. 
Atrasos: 
O Ministro do Urbanismo e Construção 
disse, recentemente, 
no Namibe que está preocupado com 
os atrasos 
registados em certas províncias do 
interior na implementação 
do “Programa Nacional de Urbanismo e 
Habitação”. 
José Ferreira, que falava na cerimónia 
do “Dia Mundial 
do Habitat”, realçou as desigualdades 
com que decorrem 
os trabalhos tendo lembrando que 
existem boas, referências 
de algumas regiões, mas permanece a 
preocupação 
pelos atrasos que se registam noutras. 
Assegurou que e chegada a fase da 
implementação dos 
projectos previstos, que tem por 
objectivo a construção, 
até 2012, de um milhão de fogos 
habitacionais, 
O desejo do Executivo é que os 
cidadãos apostados em 
construir casa própria tenham acesso 
aos terrenos loteados 
nas reservas fundiárias. No entanto, 
devem ser 
empreendidos esforços para que 
grande parte das habitações 
a construir seja da sua 
responsabilidades dos próprios 
cidadãos. 
Fiscalização 



A comissão técnica para esta 
empreitada alega que 
o quadro actual poderá ser superado 
com a Lei da 
Contratação Pública, que estabelece os 
novos mecanismo 
para a execução das obras públicas ou 
comparticipadas. 
Através deste órgão criado em Agosto 
passado, a luz da 
nova legislação para os que envolvem 
investimento do 
Estado, apenas 4 mil milhões de 
dólares, existem para a 
execução dos projectos e os restantes 
será locado através 
das parcerias e financiamentos 
externos. 
Outro dado que preocupa a equipa 
liderada por Carlos 
Feijó, chefe da Casa Civil da 
Presidência da República, 
para conduzir a política habitacional no 
país, prende-se 
com as parcerias criadas entre o 
executivo e empresários, 
que operam no mercado imobiliário, 
invocando a falta 
de avaliação clara quanto a gestão 
futura, modalidades 
do reembolso e fiscalização das obras. 
Aliás existe um grande fosso, entre o 
interesse público 
e o privado, sobretudo na concepção 
do preço para os 
segmentos da população com 
rendimento médio e alto, 
quanto a oferta de habitações. 
São várias as contingências que 
apontam para o fraco 
desempenho deste desejo no sector da 
construção civil e 
do imobiliário visto, que quase tudo 
previsto, foi cancelado 
com a redução das despesas públicas 
no Orçamento 
Geral do Estado (Oge) revisto deste 
ano e o pouco investimento 
que ainda se regista. 
Dificuldades. 
O AGORA, apurou que persiste o 
enigma até quando 
continuarão o estudo de viabilidade, 
projectos preliminares 

ou de reservas fundiárias e intenções 
para se passar 
para a prática, tendo em conta o 
horizonte fixado pelo o 
Chefe de Estado (2012). 
Todavia, a política habitacional sofreu 
um revês muito 
grande por isso existe a necessidade 
de se promover, em 
todo o país a discussão da construção 
de fogos habitacionais, 
planos urbanísticos, terrenos, tipologia 
e a qualidade, 
para que nada falhe, com o 
envolvimento e controle 
da execução dos projectos. 
O PR anunciou, em Agosto último, 
depois da reunião 
com a comissão para o programa 
nacional de habitação 
social, que a política do Executivo já 
não estava centrada 
na discussão e aprovação de projectos, 
mas infelizmente 
continuamos a assistir a projecção de 
infra-estruturas 
em quase todo o país. 
Eduardo dos Santos, mesmo depois de 
reconhecer o 
atraso e ter renovado o compromisso 
de criar condições 
para que as famílias possam realizar o 
sonho de ter casa 
própria, parece ainda não encontrar 
estratégia certa para 
cumprir este propósito. 
A construção e o imobiliário sector que 
conheceram 
grande impulso em 2004 com aposta 
no programa de 
reconstrução nacional, através da linha 
de crédito da 
China, abrandaram em 2009 com o 
despoletar da crise 
financeira mundial, comprometendo os 
planos executivos. 
Financiamentos. 
A discussão em torno dos grandes 
projectos penalizou 
a calendarização do cumprimento 
deste desintegrado 
sem, no entanto, definir novos métodos 
de trabalho 
para tornar a acção mais eficaz e 
transparente, sobretudo 



quanto aos métodos de financiamento 
e os custos 
de cada centralidade. 
O plano de obras públicas anunciado 
pelo Executivo foi 
completamente esvaziado, não só pela 
crise, sobretudo com 
a insistência nas medidas contra a 
importação de materiais 
de cerâmica e cimento, quando a oferta 
interna não responde 
à procura do mercado, ficando tudo 
mais coxo. 
Fernando Vladimir, economista, 
garantiu que a discussão 
em torno das grandes infra-estruturas 
“no quadro do 
programa de reconstrução e 
construção de caminhos- 
-de-ferro, pontes e estradas”, foi quase 
inútil, porque 
“acabaram por não ser feitas nem as 
grandes obras, nem 
as obras que eram consensuais em 
tempo previsto nem 
com os orçamentos programados, 
principalmente nos 
caminhos-de-ferro. Em seis anos, 
segundo dados do 
Instituto Nacional de Estradas de 
Angola, foram asfaltados 
cinco mil quilómetros de estrada, 
quando estavam 
previstos asfaltar 50 mil”. 
A necessidade de se aclarar as 
políticas a desenvolver 
quanto à habitação social a oferecer à 
população é o que 
se quer para evitar que os gestores 
públicos continuem a 
atropelar a Lei da Contratação Pública. 
Se, por um lado, umas não se fizeram 
porque a conjuntura, 
particularmente financeira, não o 
permitiu, o que 
é certo é que as que eram consensuais 
(auto construção 
dirigida e atribuição de lotes de terras 
urbanizados) e 
podiam atenuar o desemprego, 
também não foram feitas 
e acabou-se por avançar na construção 
de fogos sem um 
panorama de implementação e o valor 
do projecto. 

Esta meta exigirá um esforço contínuo 
e vigoroso da 
parte do Executivo e de todos os 
parceiros. Os privados 
terão também um importante papel a 
jogar na partilha 
de conhecimento e no colmatar das 
lacunas de financiamento 
de um programa tão vasto como 
urgente. 
Com o agravamento das medidas 
sobre a importação de 
materiais de construção através de 
entidades privadas, 
os programas já gizados para diminuir 
a carência habitacional 
caíram em desuso, visto que eram 
suportados 
pelos bolsos dos cidadãos. 
As actuais orientações constam das 
prioridades da 
administração do Estado, mas é 
importante realçar que 
o mercado imobiliário obedece à 
concorrência desleal, 
por não existir um padrão de negócio, 
sobretudo aquilo 
que se pode referir como intervenção 
directa do Estado 
na fiscalização deste segmento, dos 
preços praticados e 
dos orçamentos para cada empreitada. 


