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O sector da construção apresentou 
uma taxa de crescimento mais visível em Angola 
durante os últimos anos. Com grande parte das suas infra-estruturas destruídas, 
como resultado dos vários anos de conflito armado 
interno, o Governo lançou mão a um ambicioso  
grama de reconstrução do país, que marcha em passo 
acelerado. Os investimentos anunciados 
com vista a debelar o défice habitacional apontam para indicadores bastante 
animadores. Por isso, o Governo orientou 
para a reconstrução nacional 
e a recuperação de infra-estruturas destruídas numa 
visão de longo prazo e de estratégia 
que contribui para a diversificação da economia. 
Um dos grandes ganhos conseguidos desde a Independência 
de Angola foi o sector da construção ter conseguido 
representar 7,6 por cento do PIB em 2009, o que 
corresponde a um aumento de mais de três pontos percentuais 
face ao peso na produção de riquezas 
em 2006. O Governo em 35 anos de Angola livre conseguiu que 
o sector, apesar da crise económica 
mundial e retracção 
dos investimentos internacionais, progredisse em termos 
de importância no seio da economia não petrolífera e 
representa-se 12,4 por cento do produto gerado fora do 
petróleo, face aos 9,7 por cento de 2006, assumindo 
o terceiro lugar entre 
os sectores não petrolíferos 
mais 
importantes a seguir à agricultura e ao comércio. 
Estima-se que só em 2010 proporcionou cerca de 300 mil 
empregos contra os 270 mil de 2008, com uma previsão 
de duplicar estes números nos próximos tempos. 
O Governo através de projectos 
de construção em curso, 
sobretudo desde 2002’ calcula 
que mais de um milhão 
de pessoas conseguirão empregos 
directos e indirectos. 
Obras Públicas 
Face à autonomia de Angola 
como Nação, do ponto de 
vista de financiamento e ó sucessivo aumento do crédito 
concedido pelas instituições financeiras, o sector da 
construção 
atingiu cerca de 8,5 por cento do crédito 
total em 2009 face aos 4 por cento alcançados 
até o ano 
de 2005. 
O investimento local foi propiciado pela estabilização 



económica e política, pelo crescimento da actividade 
de construção e a melhoria do clima económico, sob 
estímulo 
directo do Governo. 
Através da Agência Nacional 
para o Investimento 
Privado (ANIP), o Executivo dá conta que só em 2006 
teve projectos na ordem de 238 milhões de dólares, 
correspondendo 
a 30 por cento dos 794 milhões de 
dólares de investimento 
privado previsto. 
No final de 2009, dos mil milhões de investimentos 
total, 
cerca de 18 por cento eram afectos à construção. 
Em 2010, o Orçamento Geral do Estado (OGE) previu 
um investimento total de 452,6 mil milhões de Kwanzas 
para o sector de construção. 
Habitação 
Depois de 35 anos de Independência, 
o Programa 
Nacional de Urbanismo e Habitação do Governo, definido 
para o período 2009-20012, avançou um valor 
de cinco mil milhões de dólares para a construção de 
um milhão de casas nas 18 províncias do país. Tudo 
na tentativa de debelar o défice habitacional deixado 
pelo colonialismo 
calculado em 1,8 milhões de casas. 
Por isso, nos 35 anos da existência do país, o Governo 
pretende disponibilizar 
uma série de condições para que 
existam habitações dignas para seis milhões de pessoas. 
Para tal, existe um recurso significativo à modalidade 
de autoconstrução fruto do alcance da independência 
nacional 
Caminho-de-ferro 
A reabilitação da linha ferroviária 
constituiu uma vitória 
indiscutível do Governo 
nos últimos 35 anos. Esta infra- 
-estrutura permite uma circulação mais rápida e o carregamento 
de grandes quantidades de meios e bens. 
Por exemplo, depois de muito tempo paralisada, o 
Governo através de parcerias está a reabilitar a linha-férrea 
entre Luanda e Malanje, onde 424 quilómetros estão 
praticamente 
concluídos. As estações 
e apeadeiros de 
Catete, Barraca, Zenza do Itombe, Ndalahui, Luinha, 
Canhoca, Ndalatando, Lucala, Cacuso e Matala estão 
já reabilitados. 
Na linha de Moçâmedes estão concluídas as obras de 
reabilitação da via entre o município da Matala (Huíla) 
e Menongue (Kuando-Kubango). 
A segunda fase do 



projecto, 
que prevê a recuperação Namibe-Lubango- 
Matala, deverá iniciar-se ainda este ano. O investimento 
público na reabilitação total da linha está orçado em 
cerca de 90 milhões de dólares. 
O Caminho-de-Ferro de Benguela que passa pela província 
do Huambo, Bié, Moxico e atinge a fronteira sul 
também Já está muito avançado. Tudo resultado de uma 
Angola livre há 35 anos. 
Estradas 
O programa de reabilitação de Estradas permitiu recuperar 
5600 quilómetros de extensão e foram igualmente 
construídas 246 pontes metálicas e 121 pontes em betão. 
Estão ainda em curso a reabilitação de cerca de 240 
pontes e prevê-se que mais de 7500 km da rede rodovia 
sejam recuperadas entre 2011 e 2013. Este projecto 
já 
proporcionou 40.000 empregos 
directos e indirectos. 
Aeroportos 
A Empresa Nacional de Navegação Aérea (ENANA) 
está levar a cabo a modernização e ampliação de 30 
aeroportos de grande, média e pequena dimensão em 
todo o país. Depois 
de ter investido na reestruturação 
do 
Aeroporto Internacional” 
4 de Fevereiro”. 
A ENANA está a investir também na construção de um 
terminal alternativo na Catumbela 
por forma a melhor 
servir Luanda, Lobito e Benguela. 
Antes da independência, 
o país possuía pouco mais de dez aeroportos e pistas 
de aterrisagem em terra batida. 
Portos 
Neste capítulo, mais de 350 milhões de dólares é o valor 
previsto para a reabilitação ao Porto de águas profundas 
de Luanda. Além dos quatro terminais, estão a ser desenvolvidas 
infra-estruturas de apoio adicionais aos 55 mil 
metros quadrados dos 18 armazéns. Já na modernização 
e extensão do Porto do Lobito, 
o Governo vai investir 
1,2 mil milhões de dólares, ao passo que Namibe e 
Cabinda 
assistem a reabilitação dos seus portos. 
 


