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Há 19 anos no mercado da construção 
civil em Angola, a Consco, empresa de 
direito angolano, prepara-se para a 
construção de um projecto habitacional 
na província de Benguela. Orçado em 
mais de 45 milhões USD, o projecto 
será dividido em diferentes fases, 
estando a primeira virada para a 
construção de 700 moradias, num área 
territorial de 29 hectares em fase de 
licenciamento, por parte das 
instituições públicas. Inserido no 
Programa Nacional de Habitação, 
designado Meu Sonho, Minha Casa, o 
projecto, denominado Acácias Uche, 
tem o seu arranque previsto para 
Janeiro do próximo ano, e vai 
beneficiar essencialmente a camada 
juvenil.  
Em declarações ao Expansão, 
administrador da Consco, Jorge 
Baptista, disse que a empresa que 
dirige tem projectos similares nos 
municípios da Caála, na província do 
Huambo, Andulo (Bié) e ainda em 
Benguela, província onde poderá 
atingir também a localidade da Ganda 
para a construção de habitações 
Quanto ao projecto Acácias Uche (com 
uma duração de três anos), a 
administração geral da empresa 
entende que o mesmo foi afectado, em 
parte, por uma dívida acumulada de 
cerca de 25 milhões Kz 
(aproximadamente 263 mil USD) que a 
Consco aguarda até ao momento que 
seja liquidada por parte dos seus 
clientes, para além da crise económica 
mundial que quase paralisou a maior 
parte das economias do planeta.  
Os problemas que existem em termos 
de dívidas (na maior parte dos casos 
advindas nos incumprimentos das 
datas previamente acordadas) 
reflectem igualmente “as facilidades da 
nossa parte que nos levaram a má 
materialização de grande parte dos 
contratos que fomos fazendo. 

Acrescenta-se a isso os contratos 
interrompidos, por motivos diversos, e 
que atrapalharam, em certa medida, as 
nossas projecções em termos de 
investimentos a médio e longo prazos”, 
declarou Jorge Baptista, que adianta 
também que, se o sistema de crédito 
bancário funcionar, a sua empresa 
gostaria de investir na economia 
nacional, proporcionando 
desenvolvimento e emprego.  
“Pensamos sobretudo que isso será 
possível, principalmente, se a banca 
libertar mais créditos para todas as 
empresas, quer grandes, quer 
pequenas, para equilibrar o mercado 
da concorrência”, defende Jorge 
Baptista.  
Tintas Laco  
Por outro lado, a Consco encerrou as 
portas da sua fábrica de tintas, até 
então localizada no bairro Sambizanga, 
em Luanda, por força das 
incompatibilidades técnicas e, 
essencialmente, devido ao respeito às 
normas que regulam o respeito pelo 
meio ambiente, tendo como razão 
principal a localização geográfica da 
mesma unidade fabril. Neste momento, 
a direcção-geral da empresa está a 
trabalhar na reformulação do projecto, 
para a instalação da fábrica de tintas 
laco (marca 100% angolana) no 
perímetro da zona industrial de Viana. 
Orçada em cerca de 1 milhão USD e 
com uma capacidade para a produção 
de 144 mil litros de tintas ao mês, a 
fábrica de tintas laco vai, numa primeira 
fase, produzir cerca de 8 mil litros de 
tintas/mês. Segundo previsões da 
empresa, a unidade vai priorizar a 
produção de tintas plásticas, esmalte 
sintético primário e texturadas. 


