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O ministro das Finanças, Carlos Lopes, afirmou que o 
valor ideal para uma casa social deve ser, no máximo, 
60 mil dólares e que o Executivo deve trabalhar para 
controlar os preços das habitações.  
“Temos um mercado onde há disfunções muito sérias no 
domínio da formação de preços e ainda especulativo”, 
disse ó ministro, no domingo, no programa Espaço 
Público, da TPA, acrescentando que o Estado deve 
actuar no sentido de proteger os cidadãos com menos 
posses. “Essa é a função social do Estado”, disse.  
Carlos Lopes explicou, também, as funções do Fundo de 
Fomento Habitacional, mecanismo criado pelo 
Executivo para garantir aos cidadãos 80 por cento do 
valor do crédito a contrair com um banco comercial para 
a compra de uma moradia. A primeira função do fundo, 
disse o ministro, é promover a habitação social, 
apoiando a construção de casas sociais para a população 
mais carenciada.  
Quanto à possibilidade de os cidadãos de baixo rendi-
mento adquirem habitação numa centralidade, referiu 
que o conceito de centralidades não é apenas visto numa 
óptica de luxo. Como exemplo, referiu a centralidade do 
Kilamba, onde estão, também, a ser desenvolvidos 
projectos de casas sociais, para permitir que não haja 
segregação em termos da classe média alta, média e 
baixa, que deve beneficiar de todas as facilidades que o 
lugar oferece.  
Esclareceu, ainda, que as casas sociais são aquelas que, 
providas de condições urbanísticas aceitáveis, como 
arruamentos, sistemas de esgotos, água e luz, são 
construídas utilizando um modelo que permite que o 
preço final esteja mais ou menos de acordo com a 
capacidade financeira dos cidadãos com rendimentos 
baixos. O ministro afirmou, igualmente, que 
determinadas formas de apresentação do Orçamento 
Geral do Estado vão ser reavaliadas para que os 
cidadãos tenham uma verdadeira noção de como as 
despesas são distribuídas pelas diferentes categorias.  
A reavaliação consiste na desagregação de determinadas 
rubricas orçamentais. “Há, por exemplo, uma rubrica 
residual que diz serviços não especificados, vamos 
reavaliá-la, analisar com profundidade o classificador e 
ver se efectivamente conseguimos desdobrar esta verba, 
avaliada em 10 por cento do orçamento, e imputá-la nas 
diferentes categorias de despesas”, disse.  
O ministro afirma que o objectivo é mostrar a forma 
como a despesa é distribuída. “Não há aqui nenhum pro-
blema de transparência. O que pretendemos é transmitir 
à população, de uma forma mais desagregada, como o 
orçamento se comporta, sobretudo na componente da 
despesa”, afirmou o ministro. Esta decisão surgiu depois 
de uma chamada de atenção da Assembleia Nacional 
durante a discussão do documento na especialidade.  
Dívida do país  

A dívida total de Angola está orçada em 31,4 mil 
milhões de dólares, 17,8 mil milhões dos quais de dívida 
externa e o restante de interna, que resulta de emissões 
de obrigações e Bilhetes de Tesouro, para financiar o 
Programa de Investimentos Públicos. O ministro da 
1iinanças, que fez o anúncio, disse que, relativamente à 
dívida externa, o país deve, entre outros, 5,6 mil milhões 
de dólares à China, 1,8 mil milhões ao Brasil, 1,4 mil 
milhões a Portugal e 1,2 mil milhões a Espanha.  
Carlos Lopes afirmou que o crescimento de 12,8 por 
cento, que a economia angolana vai registar no próximo 
ano, vai ser sustentado pelos dois sectores: petrolífero e 
não petrolífero. Na área petrolífera, alguns campos vão 
retomar a produção, fixando o crescimento deste sector 
em 13,4 por”cento, ao contrário dos três anos anteriores, 
em que se registaram quedas de 5,1 por cento (2009), 
três por cento (2010) e 8,8 por cento (2011).  
No sector não petrolífero, o crescimento esperado é de 12,5 
por cento, impulsionado pela expansão o das áreas dos 
diamantes (10, I por cento), energia (11,8 por cento), 
construção (7,5 por cento) e agricultura (13_SoPOT cento). A 
evolução nestas áreas, impulsionada, também, pela execução 
do Programa de Investimentos Públicos. Segundo explicou, é 
preciso que o EL Produto Interno Bruto (que é a soma de toda 
a riqueza produzida no país durante um período) cresça na 
dimensão esperada para o próximo ano, para que o Executivo 
possa, através de políticas concretas, melhorar os serviços de 
saúde, educação e habitação.  
“São estes os indicadores que nos permitem qualificar o 
nível de desenvolvimento de um país”, disse o ministro 
das Finanças, referindo que a economia “angolana tem 
progredido desde 2002 e manteve-se mais ou menos 
estável em 2005 com uma subida de 10,4 por cento.  
Em 2006 e 2007, continuou o ministro, Angola registou 
um crescimento muito acentuado, de 25,7 por cento, 
apesar de depois, em 2008, ter descido para 15 por 
cento, os indicadores continuaram positivos em2009, 
2010 e 2011.  
Reforma tributária o ministro também falou do processo 
de reforma tributária em curso no país, dizendo que este 
está a contribuir para aumentar a fiscalização, reforçar a 
capacidade interna e de resposta da administração.  
Os resultados são “muito palpáveis no domínio do 
aumento das receitas tributárias”.  
A reforma está dividida em três fases e vai ser desenvol-
vida até 2015. A primeira fase, iniciada no ano passado, 
cingiu-se ao levantamento de toda a situação ligada “ à 
administração tributária. A segunda na revisão de toda a 
legislação subjacente à política fiscal e tributária. A 
última, que começa no próximo ano e termina em 2015, 
é a fase de aplicação concreta das medidas.  
Para fazer face ao processo de reforma, o Ministério das 
Finanças admiti 30 jovens licenciados que, depois de 
submetidos a um curso de especialização, foram enqua-
drados na Direcção Nacional de Impostos e nas repar-
tições fiscais. 


