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Desde os primórdios da existência humana, a questão 
De uma habitação esteve sempre na ordem do dia, não 
Importando o modelo ou a arquitectura, mas a sim a 
Capacidade de albergue para evitar o sol, o vento e ter 
Uma vida mais ou menos tranquila. 
Com o desenvolver do conhecimento, os homens 
Puderam trabalhar a terra, preparando-a para a 
Construção de edifícios de toda a natureza, dando azo a 
Uma sociedade cujo pano de fundo sempre foi lugar 
Para habitar. 
E é aqui que começa o dilema sobre a possessão da 
Terra, em princípio considerada reserva do Estado, seja 
Em que país for, sendo ele o detentor dos direitos 
Fundiários. 
O acesso à terra, quer para trabalho de lavoura, quer 
Para erecção de habitações, sempre encontrou entraves, 
Tanto a nível burocrático quanto a nível socioeconómico, 
Pois para a sua aquisição são precisas 
Avultadas somas, de que a maioria da população carece. 
Daí a separação entre dois status, ou seja os que detêm 
Terrenos no âmbito da cidade e ou que têm de socorrer-se 
Do que está à mão para poder criar a sua casa. E o 
Resultado está aí: os musseques crescem ao redor das 
Cidades, de forma desordenada por falta de politicas de 
Ordenamento habitacional. 
Em países onde os conflitos foram ou são uma 
Constante, o êxodo de populações do interior para as 
Grandes cidades ganha cada vez mais corpo, tornando 
Débeis as capacidades de inserção socio-económicas da 
Milhares de pessoas que fogem de crises. 
A questão da terra ao longo do tempo levou a guerras 
Sangrentas em muitos países, com a sua tomada pela 
Minoria detentora do poder e a exclusão da maioria da 
População, fazendo com que gente antes agricultora 
Passasse a exercer outras profissões nada condizentes 
Com a sua razão de ser, que é a lavoura. 
E magotes de gente ávida de terrenos para construir 
Invadem áreas pertencentes ao Estado, erguendo 
Barracas de chapa de zinco ou de blocos de cimento 
Para poder viver, muitas das vezes à margem da lei. 
Daí o surgimento de organizações de defesa dos mais 
Lesados quando o Estado intervém para pôr cobro à 
Ocupação anárquica de parcelas de terreno preparadas 
Ou em preparação para projectos urbanísticos, na 
Maioria dos casos longe dos interesses da maioria da 
População. O exemplo mais vivo é a construção de condomínios 
Em várias áreas de Luanda, a edificação de centenas de 
Prédios de vários andares de alta renda, sem 
Possibilidades para os de poucas posses que são 
Remetidos para áreas distantes do casco urbano a 
Pretexto de que nessas zonas há projectos de 



Requalificação. 
Logo se vê que essa requalificação é uma meta 
Longínqua quando se sabe que é premente a aquisição 
De uma casa, partindo do princípio de "quem casa quer 
Casa". Mas esse desiderato pontifica pretensão do governo 
Criar espaços para a construção de casas de baixa e 
Média renda distante do casco urbano, como é o caso 
Dos Zangas que foram construídos a três pancadas, sem 
O mínimo de comodidade para uma vivência condigna, 
Que alberga gente que vivia sob risco em diversas áreas 
Capital angolana. 
Porém, com a nova lei da terra, o governo angolano 
Saberá como enquadrar os vários projectos urbanísticos 
No âmbito da reconstrução nacional, mas, como se 
Sabe, ter uma casa que satisfaça o interessado ainda é 
Um sonho de que muito poucos podem desfrutar. 


