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O problema há estando o Executivo a dar 
prioridade à concessão de casas a 
jovens em diferentes províncias do país, 
em condições 
que possam ser suportadas pelos 
beneficiários. Embora o problema da 
habitação em Angola seja complexo, 
uma vez que existem ainda muitos 
angolanos sem uma reside autoridades 
na execução de diversos programas 
nados a construir casas sociais com 
boas condições de habitabilidade. Ter 
morada própria é o sonho de muitos 
angolanos, em particular os jovens, que 
pretendem legitimamente organizar as 
suas vidas e constituir família. 
Tendo moradia, os jovens trabalhadores 
poderão concentrar- se mais no processo 
produtivo, entregando-se 
com maior afinco ao trabalho. Tendo 
casa, o jovem tem, com efeito, menos 
um problema, pelo que tudo tem sido 
feito para que milhares de jovens no país 
possam ter 
acesso a moradias condignas. 
A concessão de casas à juventude tem 
grande impacto social e constitui uma 
das grandes tarefas em que o Executivo 
está apostado, no quadro da resolução 
dos 
problemas das populações. 
No quadro ainda do empenho dos 
governantes em resolver esta questão, 
há um outro grande programa que o 
Executivo está a implementar. Trata- se 
do denominado 
“Água para todos”. O Governo central 
pretende que, nos próximos dois anos, 
4,5 milhões de pessoas tenham acesso a 
água potável. No início da 
implementação 
do programa, em 2007, estimava-se, por 
exemplo, 
que apenas 22 por cento da população 
rural tinha acesso 
a água potável. 

O abastecimento de água à população 
constitui um programa 
cuja execução 
fará mudar consideravelmente a 
vida de muitos milhões de angolanos, 
particularmente 
dos que se dedicam à agricultura, sector 
que, havendo água em abundância, 
poderá conhecer um grande 
desenvolvimento. 
Além disso, fará com que sejam 
eliminadas diversas doenças, evitando- 
se assim múltiplos problemas de 
saúde pública e reduzindo-se um número 
substancial de pacientes que recorrem 
aos diferentes postos de saúde, vítimas 
de enfermidades provocadas pela falta 
de potabilidade da água que consomem. 
Abastecer a população de água potável é 
uma forma de se prevenirem situações 
que podem pôr em risco vidas humanas. 
As autoridades estão a executar 
programas destinados a aumentar a 
qualidade de vida das populações e, 
dentro de alguns anos, o panorama em 
termos de habitação e 
de abastecimento de água será 
radicalmente diferente do actual. O país 
está a mudar. Mas não é possível mudar 
tudo de uma só vez. Há problemas 
simples de resolver. 
Mas também há os mais complexos. E 
notório o grande esforço financeiro que o 
Estado tem feito para financiar 
obras de grande vulto que permitiram, 
por exemplo, ligar diferentes regiões 
por estrada, tomando fluida a 
circulação de pessoas e bens e 
incrementando 
assim as trocas comerciais, com ganhos 
para a economia. Nada é mais como 
antes de 2002, ano em que alcançámos 
a paz que tem permitido ao Executivo 
desenvolver inumeráveis iniciativas 
voltadas para o desenvolvimento 
de todas as províncias do país, 
esbatendo paulatinamente as assimetrias 
regionais acentuadas. São visíveis em 
todo o território nacional as marcas da 
concretização 
de programas do Executivo, que tem no 



centro da sua actividade a resolução dos 
problemas do povo. Constitui exemplo 
disso o facto de estar prevista a entrega 
de 96 residências a jovens de 
Ndalatando 
(província do Kwanza-Norte), tendo já 
sido distribuídas recentemente 45. São 
casas sociais que estão a ser 
construídas no âmbito do programa 
“Angola Jovem”, implementado em 
parceria com o Banco de Poupança e 
Crédito (BPC). Os potenciais 
beneficiários dessas casas 
são muitos, mas há a certeza de que 
progressivamente todos eles terão as 
suas moradias, concedendo-as àqueles 
que realmente delas necessitam. 
O sonho de muitos jovens de ter casa 
própria está a ser realizado. O Executivo 
está atento aos principais problemas dos 
jovens e vai honrar o compromisso de 
resolvê-los dentro dos prazos 
estabelecidos. O direito à habitação está 
consagrado na nossa Constituição, pelo 
que ao Estado 
compete criar as necessárias condições 
para o concretizar. Dispõe o artigo 850 
da nossa Lei Constitucional que “todo o 
cidadão tem direito à habitação e à 
qualidade de vida”. Todos conhecemos a 
capacidade das nossas autoridades para 
levarem a bom porto tudo aquilo que foi 
programado, no que diz respeito à 
melhoria das condições de 
vida das populações e na perspectiva de 
se dar uma vida condigna a todos os 
angolanos, de Cabinda ao Cunene. 


