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O MUNICÍPIO DE Porto Aboim vai ser o primeiro 
Na província do Kwanza-Sul a beneficiar das primeiras 
Casas a serem construídas de raiz no âmbito do projecto 
Do governo central que visa a construção de um milhão 
De fogos habitacionais em todo o país. 
Duzentos e cinquenta é o número de residências 
Projectadas para a localidade de Ngola Lombo, a norte 
Da cidade, junto da estrada nacional nº 100 que liga 
Luanda a Porto Aboim, Sumbe, Lobito e Benguela. 
A empreiteira Ondjwo Salo (casa e trabalho em língua 
Umbundu) está em carregue da execução das obras a 
Jovens inseridos no referido projecto mostram-se 
Satisfeitos pelo simples facto de, além de aprenderem 
Mais uma profissão, contribuírem para o processo de 
Reconstrução nacional. 
Nós estivemos na formação desde Fevereiro e até aqui 
Continuamos l aprender ainda mais. Aprendemos como 
Manusear as máquinas hidráulicas para fabrico de 
Blocos e isso deixa-nos bastante satisfeitos, uma vez 
Que estamos a trabalhar para o bem do nosso país e de 
Nós mesmos", afirma um dos formandos. 
Para Mário António Inácio, outro jovem envolvido no 
Projecto, o facto de participar no arranque de um 
Empreendimento desta natureza é dignificante e deixa-o 
Bastante satisfeito. "Estamos a verificar e tomar 
Contacto com uma tecnologia jamais vista entre nós e 
Isso enche-nos de orgulho. Acredito que em Angola 
Havemos de ter empregos suficientes que darão para todos", 
Frisou. 
O director do projecto, Alcides Flora, adiantou estarem 
Criadas condições técnicas, matérias e humanas para o 
Êxito do projecto, pelo que manifestou a sua disposição 
Em arrancar já com os trabalhos. 
"Do nosso lado a disposição é de 100%. Estamos a dar 
Todo o nosso gás para que o projecto termine e a nossa 
Política de gestão garante a construção de pelo menos 
20 Mil fogos habitacionais por ano. 
Obviamente que isso estará sujeita um sistema de 
Fiscalização muito rigoroso para garantir esse nível de 
Construção e qualidade". 
Em jeito de reforço, o presidente da Associação 
Industrial de Angola, José Severino, que esteve na cerimónia, 
Disse que as tipas de casas a serem construídas 
São de "um padrão e qualidade reconhecidas" e apelou 
Para a população colaborar. "O Governo lançou este 
Desafio de um milhão de casas e nós, como parceiros 
Sociais, não poderíamos ser meramente observadores e 
Tomámos iniciativas de procurar uma tecnologia que se 
Compatibilizasse com as condições objectivas da 
Maioria do nosso povo. Esta casa não é exclusiva. Esta 



Casa tem aplicações noutros países. Estes materiais 
Estão estudados laboratorialmente", afirmou. 
Severino não anunciou o montante a despender no 
Projecto que visa construir 250 casas sociais na localidade 
De Ngola Lombo, no Município de Porto 
Aboim. 


