
Cerâmicas condicionam 
Programa um milhão de casas 
A Capital  
17 a 24 de Outubro de 2009 
 
A pensar no êxito do programa que prevê a edificação 
de um milhão de casas, o Governo iniciou investimentos 
para recuperar o universo de cerâmicas 
existentes no país, num projecto que inclui a construção 
de novas pimenteiras, bem como o reatamento da 
produção de ferro, para viabilizar a oferta de materiais 
de construção no mercado angolano. 
As autoridades dizem que o Estado está, com isso, a 
cumprir com aquilo que é a sua parte nesse aspecto, 
uma vez ser papel do sector privado investir nesse 
segmento de negócio. 
O Governo justifica a intervenção do Estado com o 
facto de o país estar a confrontar--se com um gritante 
défice, no que toca à oferta de desses inputs, por força 
do volume de obras em curso no país. 
Para relançar esta indústria, a Direcção Nacional dos 
Materiais de Construção revelou estar já em fase de 
construção uma série de unidades ligadas à produção de 
tintas e verniz, materiais eclécticos, fábrica de cimento 
entre outras, num total de noventa que, a curto e médio 
prazos, poderão contribuir para o aumento da oferta 
dos materiais usados em obras de construção. 
Presentemente, o Ministério das Obras Públicas, 
através da sua direcção afim, controla a existência de 
um parque industrial, constituído por 25 fábricas de 
materiais de construção, todavia, insuficiente para fazer 
face à actual demanda. 
Em distintas ocasiões, a vice-ministro das Obras Públicas, 
Manuela Bezerra, considerou que «o nosso mercado não 
Produz o suficiente, para cobrir as necessidades locais», 
reconhecendo que grande parte do material de 
Construção «vem do mercado externo», o que, segundo 
a governante, «influencia em grande medida no preço 
Do metro quadrado de construção». 
Um estudo da responsabilidade da empresa de 
Consultoria Proprime, por exemplo, dá razão à 
Preocupação de Bezerra. 
Tal estudo apontou para preços astronómicos dos 
Apartamentos e vivendas erguidos nos diferentes 
Bairros de Luanda, onde os preços por cada metro 
Quadrado construído chegam a situar-se na ordem dos 
7 Mil dólares. De acordo com a avaliação da Proprime, um dos 
Factores por detrás do elevado preço dos imóveis em 
Luanda é a desproporção, entre a procura e a oferta do 
Património habitacional. 
«Esse desequilíbrio existente faz com que os 
Promotores imobiliários estejam interessados em 
satisfazer apenas aqueles que têm mais rendimentos», 
conforme justificou, um consultor ao serviço da KPMG. 
Intervenientes do mercado de construção concordam 



com esta avaliação, todavia, referem que a razão para o 
encarecimento da construção decorre, fundamentalmente, 
Da escassez de materiais de construção. 
O facto explica o convite formulado o sector privado, 
No sentido de investir na indústria de materiais de 
Construção. 


