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A fabrica de Água natural "Fonte de Amor" da empresa 
Freimar em fase de conclusão no sector do Quissol, 13 
quilómetros a leste da cidade, de Malanje, poderá ser 
transferida para a província da Lunda-Norte por força 
um litígio de terras com um presumível proprietário do 
espaço. A remoção da infra-estrutura para o nordeste 
do país poderá acarretar prejuízos aos cofres da 
empresa, avaliados em cerca de cinco milhões de 
dólares, quantia acima do valor global do investimento 
orçado em quatro milhões de dólares anunciou sextafeira, 
16, o presidente do Conselho de Administração 
da Freimar, Marcos Fonseca, em conferência de 
imprensa, na sua unidade de produção de chapas de 
zinco o Tribunal de Malanje embargou há mais 30 dias 
as obras do empreendimento em fase de montagem dos 
equipamentos, sem ouvir a parte lesada, que preparava 
a inauguração do empreendimento, no decurso deste 
ano, com uma capacidade de produção de 7.500 
garrafas de 1,Slitros de água/hora em três turnos e com 
a oferta de 70 empregos-director. 
O PCA da Freimar, que descartou já a materialização 
do projecto da montagem de uma gráfica naquela província, 
esclareceu: "Numa das decisões que nós 
tomámos, é que além dos investimentos que estamos a 
fazer, não voltaremos a fazer novos investimentos, até 
30 
que Malanje nos ofereça garantias de que é uma boa 
terra para investir 
Marcos Fonseca referiram, na concorrida conferência 
de imprensa, que os espaços requeridos em 2008 ao 
Instituto de Geodesia e Cartografia de Angola (IGCA) 
não tinham um outro interessado. Situação que deveria 
ser confirmada pelo executivo de Boaventura da Silva 
Cardoso que, a 21 de Maio/2010, no primeiro Fórum 
sobre Oportunidades de Negócios, disse que deveria 
contar com "as forças e potencialidades internas", 
como uma das fórmulas ensaiadas para despertar o 
gigante adormecido e "recolocar esta parcela do 
território nacional no patamar que lhe é devido". 
O presidente do conselho de administração da Freimar 
deixa um recado ao Governo de Malanje: "Se é pelo 
desenvolvimento socioeconómico, se é pela 
industrialização da província pode e podia ter feito mais 
do que aquilo que tem estado a fazer. O que nós 
estamos a ver não passa de divisionistas, porque os 
custos que temos para a construção dessas unidades de 
produção são muito altos, eles têm que correu o ritmo, 
normal" 
Uma das maiores industriais de cerâmica do país está a 



ser erguida, assim como continua na ordem do dia a 
projecção de uma fábrica de malha-sol, cujos 
equipamentos na sua totalidade encontram-se nos 
estaleiros da empresa. 
A "Fonte de Amor" ocupa uma área coberta de 15 
metros quadrados. 


