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O Estado angolano estabeleceu políticas para a 
Implementação de vários projectos habitacionais, 
Destinados a atender a grande procura de casas por 
Parte de muitos cidadãos. 
Sabe-se que no país há cidadãos sem habitação ou sem 
um lugar condigno para viver, o que levou a que o 
Estado, por via do Governo, inscrevesse entre as suas 
grandes prioridades a resolução do problema habitacional. 
Recentemente, o ministro de Urbanismo e Habitação, 
José Ferreira, disse que até 20 12 mais de seis milhões 
de angolanos estarão a viver em condições de 
habitabilidade condignas. José Ferreira, que falava por 
ocasião do Dia Mundial do Habitat, assegurou que o 
Governo está determinado a alterar as condições de 
vida de cada angolano, no que diz respeito a habitação 
condigna. Aquele membro do Governo assinalou que o 
Executivo quer transformar os musseques em novas 
áreas de conforto, com óptimas infra-estruturas (para 
permitir, por exemplo, o acesso das populações à água 
potável, à energia eléctrica e aos serviços de saúde) e 
em que o ambiente contribua para uma boa qualidade 
devida. A política habitacional do Governo prevê incentivos à 
construção de habitações sociais, consubstanciados na 
isenção de direitos aduaneiros e de impostos de 
consumo, ao nível da importação de mercadorias 
destinadas à edificação das referidas habitações. 
O Governo, ao ser autorizado pela Assembleia 
Nacional a legislar sobre a isenção de direitos 
aduaneiros e impostos de consumo, a nível da 
importação de mercadorias para construção de casas 
sociais, vai poder dar um grande passo no sentido da 
materialização de um dos objectivos fundamentais da 
sua política habitacional que é beneficiar, no domínio 
da auto-contrução dirigi da, os cidadãos com baixos 
rendimentos, a fim de que estes possam ter acesso aos 
materiais de construção a preços suportáveis. 
A nota explicativa dos motivos da aplicação de isenção 
de impostos na importação de mercadoria para a 
construção de habitação social é clara quanto aos 
objectivos que se pretende alcançar com o 
estabelecimento desse regime jurídico. 
Diz a nota que "tendo em conta a enorme importância 
que reveste para o país a solução dos problemas 
habitacionais da sua população, toma-se necessário 
definir um regime específico em matéria de direitos e 
Importadas por entidades públicas e privadas que 
Pretendam implementar investimentos no sector da 
Habitação social". A autorização legislativa concedida 
Pelo Parlamento ao Governo surge da necessidade de 
se combater a especulação de preços dos materiais de 
construção. Sabe-se que essa especulação impede que 



os cidadãos com baixa renda tenham acesso a esses 
materiais; não podendo assim realizar o sonho de terem 
casa própria. 
Acreditamos que daqui a algum tempo, depois de 
estabelecido um novo regime jurídico em termos de 
isenções de imposições aduaneiras e outras, para 
materiais de construção, muitos milhares de angolanos 
irão ver as suas vidas facilitadas, no sentido de poderem 
edificar as suas próprias casas sem grandes custos. 
O processo de construção de habitações sociais é 
irreversível, estando o Governo apostado em criar 
todas as condições necessárias para que os angolanos 
possam, em todo o território nacional, ter um lar. A 
legislação sobre as referidas isenções vai pôr fim a 
situações que não beneficiavam a muitos milhares de 
angolanos carentes de habitação, e é prova de que o 
Estado está atento às grandes preocupações da 
população. 


