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É sabido e consabido que o Governo tem dificuldades 
Na forma de comunicação. É uma pecha que vem de há 
Muito, pode dizer-se mesmo desde os primórdios da 
Independência. Nos períodos do conflito armado essa 
Fragilidade era mais do que evidente e reflectia-se até na 
Acção político-diplomática que lhe estava adjacente. Era 
Sempre apanhado em contra-pé na guerra da 
informação e contra-informação sobre o evoluir das 
situações. Não faz muito tempo que quase tivemos no pais, mais 
concretamente em Luanda, uma "nova guerra do 
Iraque" com o conflito gerado pelos desalojamentos e 
destruição de casebres em alguns novos bairros da 
capital, por sinal baptizados com os nomes daquele pais 
do Golfo Pérsico e da sua capital, como se sabe 
acossadas por uma guerra que parece nunca mais ter 
fim. Talvez para evitar a anarquia na ocupação de terrenos 
foi elaborada uma cartilha para elucidar os cidadãos de 
como poderiam ter acesso aos lotes e como adquirir as 
casas, seja na modalidade de autoconstrução ou de 
habitação pronta. A sua divulgação, essa, peca por 
defeito por cingir-se apenas ao único diário do pais, o 
que desde logo não pode dar garantias de grande 
alcance pelas limitações que tal veículo de comunicação 
encerra, quer de acesso quer de expansão. 
A campanha "meu sonho, minha casa" por este andar 
não vai atingir os seus nobres propósitos de alimentar 
os sonhos de milhões de angolanos à procura de quatro 
paredes e um tecto a que possam chamar casa. É que 
apesar de nas cartilhas se pretender explicar como ter 
acesso ao programa há muita informação que continua 
por ser dada aos interessados. 
Mesmo quando imbuído dos melhores propósitos, o 
Governo não consegue somar pontos junto da 
população porque a comunicação não é a melhor nem a 
mais adequada, apesar dos chorudos contratos com 
empresas estrangeiras de assessoria. 
O Governo, em determinado momento, pensou que 
poderia resolver por si a questão da habitação, 
prometendo um milhão de casas em quatro anos. A 
realidade obrigou a uma inflexão na sua capacidade de 
reali2ação não só em termos de número de habitações a 
serem erguidas (o discurso oficial insiste na miragem) 
mas também na aceitação de que não consegue garantir 
uma casa para cada angolano. 
Agora já se fala em parcerias públicos privadas, onde o 
Estado garante os terrenos e as infra-estruturas básicas 
e investidores erguem as habitações que depois são 
comerciali2adas a preços bonificados que podem ser 
emprestados pela banca que também financia a construção. 
Mas a gravidade e a urgência do problema habitacional, 
com um défice enorme de oferta para a muita procura, 



levou a que muitos cidadãos procurassem soluções 
individuais para os seus problemas na matéria. A 
chamada auto-contrução dirigida não é nenhuma 
novidade porque já vem dos tempos monocórdicos do 
partido único, sem que se vissem grandes resultados a 
não ser a anarquia de bairros sem a mínima 
planificação, com casas amontoadas umas em cima das 
outras sem infra-estruturas de saneamento, água, 
energia, saúde, transportes, segurança, etc. 
Pretende-se agora alterar o quadro com novos modelos 
de urbanizações, com equipamentos sociais 
devidamente contemplados, para se dar alguma 
qualidade de vida as populações, mas a forma nem 
sempre é a mais correcta e transparente. De boca em 
boca ficou a saber-se que as administrações municipais 
estavam a receber inscrições para a concessão de  
terrenos. 
Ninguém anunciou quando começaram e nem mesmo 
a cartilha indica os procedimentos e documentos 
necessários, nem quem pode habilitar-se a eles. Resultado: 
a maior confusão à porta de algumas 
administrações com muito negócio pelo meio, a ponto 
do Governo ter decidido pela "suspensão do processo"! 
Alega-se que não se estava preparado para tanta 
procura, como não fosse pública a carência de habitações 
e que por isso qualquer distribuição de terrenos 
ou casas resultará sempre em rnílh6es de solicitações. 
Se antes conseguir a "licença mágica" já custava 
avultados subornos a funcionários corruptos ou seus 
"representantes", com a "abertura oficial" o negócio 
floresceu de tal maneira que até os lugares na bicha das 
administrações eram disputados a peso de ouro só para 
dar entrada da papelada, sem qualquer garantia de ver o 
pedido satisfeito porque nesse departamento há outras 
contas a acertar. 
Não teria sido melhor explicar quais são as reservas 
fundiárias do Estado, onde estão localizadas, organizar 
as administrações municipais e os governos províncias 
para a campanha de atribuição e só depois iniciar a 
recepção dos pedidos, porque a avalanche era mais que 
previsível? Explicar quais os critérios para se ter acesso ao 
programa, quando é que iniciaria e os formalismos 
necessários, evitando-se que a máquina da corrupção se 
organizasse e se instalasse bem antes dos balcões abrirem? 
A relação com os cidadãos deve ser directa e 
transparente e isso passa por uma boa comunicação. 
Onde é que será construído o quê? 
Será que alguém que queira se candidatar a uma 
habitação social vai requerer uma parcela de terreno 
numa zona que está destinada à construção de casas de 
alta gama? Ou o inverso? Quem controla quantos 
pedidos pode uma mesma pessoa fazer? Há toda uma 
série de questões que nunca foram explicadas e que só 
levam ao descrédito de uma medida aparentemente 
para resolver legalmente um grave problema que aflige 



o país. Por esta e por outras é que uma eventual boa acção do 
Governo às vezes conhece efeitos contraproducentes 
porque as práticas não são transparentes levantando 
sempre suspeições quanto aos seus reais objectivos. O 
problema dos terrenos e das casas é apenas um dos 
muitos exemplos que se podem citar na actualidade 
sobre o programa do Governo nos diversos domínios, 
como acontece também com a política monetária que 
está a deixar empresários e consumidores à beira de um 
ataque de nervos, face ao deslizante poder de compra 
dos cidadãos e as restrições de movimentos bancários. 


