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Se algum aspecto chamou atenção no discurso que o 
governador provincial de Benguela, general Armando da 
Cruz Neto, proferiu na abertura do Fórum Empresarial 
Angola/Portugal, há uma semana, na cidade do Lobito, 
foi a alusão à construção, até 2012, de quatro mil e 
duzentas e cinquenta casas sociais, cifra muito aquém 
da inicialmente estabelecida no programa habitacional 
do executivo angolano, a principal bandeira da campanha 
eleitoral do MPLA nas últimas legislativas. A cifra 
inicial, parte do pacote que prevê 1 milhão de “fogos 
habitacionais” para as dezoito províncias do país, indicava 
150 mil, conforme o antigo director da Habitação e 
Urbanismo, o jurista Miguel Maiato, quando, ainda no 
princípio do ano passado, falava na necessidade de recursos 
financeiros para infra-estruturas (acessos, água e luz) 
nas reservas fundiárias. Já o seu substituto, o arquitecto 
Zacarias Kamwenho, revelou, alguns meses depois, que 
a província de Benguela beneficiaria de 130 mil casas ao 
abrigo do programa que pretende colmatar as insuficiências 
em termos de habitações. Estes pronunciamentos 
de duas vozes autorizadas, desencontrados aos olhos da 
opinião pública, acabam, agora, diluídos nas palavras do 
governador Cruz Neto, que lançou a isca para a captura 
do investimento português em Benguela, uma província 
recheada de projectos industriais e agrícolas. Por detrás 
do reeditar de um discurso que mostra as potencialidades 
da província, com um ou outro elemento inovador, está 
o reconhecimento de que o MPLA terá, efectivamente, 
elevado a fasquia em demasia ao definir a construção 
de um milhão de casas em quatro anos. Aliás, já muitos 
especialistas questionavam a viabilidade desta iniciativa, 
agarrando-se, regra geral, à falta de empresas com arcabouço 
e à carência de material de construção no mercado 
angolano. Ainda que se tenha em conta a crise mundial, 
que deu lugar a reajustes atrás de reajustes, não deixa de 
ser espantosa a forma como Benguela sai de 80 para 8. 
Em causa está, diga-se, a segunda província no gráfico 
das mais contempladas – só suplantada por Luanda -, 
a projectar um recuo não menos espantoso nas demais 
províncias. De Portugal, o Governo de -Armando da 
Cruz quer, para lá da participação no programa habitacional, 
apoio para a criação de um novo pólo industrial, 
na comuna do Biópio (Lobito), numa área de cinco mil 
hectares. Com acessos garantidos, assim como energia 
e água, o espaço encontra ligação com o ramal ferroviário. 
Na presença de associações empresariais lusas e do 
Presidente Cavaco Silva, o general Cruz Neto colocou 
a requalificação das áreas rurais entre os projectos sem 



investimentos assegurados. “Temos terras aráveis e um 
mercado capaz de absorver a produção”, frisou. 


