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As 350 empresas, que participaram da VII edição da, 
Feira internacional de material de construção (Constrói- 
Angola 2009), que terminou domingo, estão preparadas 
para um envolvimento directo no desafio lançado pelo 
Governo angolano de construção de um milhão de 
fogos até 2012. 
Os expositores mostraram todo o seu potencial que 
concorre para a construção de imóveis, como material 
de construção, meios para o transporte de inertes, 
meios para terraplanagem, design, novas tecnologias e 
gruas, entre outros. 
Por exemplo, a construtora Capa-Engenharia, de 
direito, angolana, expôs casas pré-fabricadas. Uma casa 
de dois quartos, cozinha, sala de estar e casa de banho 
pode ser montada durante uma semana. 
A operar há quatro anos no mercado nacional, a Capa 
vai começar a construir na província do Uíje 10 mil 
casas no âmbito do projecto do Governo à redução do 
défice habitacional em Angola. 
Segundo o director da empresa, Fernando Costa, a intenção 
da construtora é participar de forma directa no 
aumento de residências e reduzir a procura no país. 
A Capa investiu, através da Agência Nacional para o Investimento 
Privado (ANIP), em 2006, cerca de USO 
500 mil, capital que, segundo uma fonte, já obteve uma 
facturação superior ao investimento inicial. 
Durante o ano passado, a construtora teve um volume 
de negócios na ordem de USO 17 milhões. No 
primeiro semestre deste ano, a fasquia subiu para USO 
10 milhões, prevendo um crescimento até ao final do 
ano. Face ao sucesso conquistado, a Capa vai entrar 
também, a partir destes ano, no segmento do negócio 
de energias renováveis, para tentar minimizar a crise 
energética no mercado. 
A construtora já participou da construção de varias 
infra-estruturas ligadas à Polícia Nacional, 
universidades privadas e estaleiros de várias empresas 
estrangeiras que se instalam em Angola. 
Em 2005, na localidade da barra do Dande, a empresa 
construiu um complexo habitacional para mil pessoas. 
Actualmente, 50 pessoas ganharam emprego naquela construtora.  
Perfila Outra construtora que vai participar do projecto gizado 
pelo Governo é a Perfila, com parceria brasileira, e vai 
construir 100 casas na província de Benguela. 
O director da construtora, Levi Cabral Simões, disse 
que o material de construção virá do Brasil. Nos 
próximos dias, começam a chegar a Angola as 
primeiros carregamentos de material para o início das 
obras.  Os imóveis começam a ser erguidos no princípio do 
próximo ano naquela zona do litoral sul. Neste 



projecto, a construtora vai investir USO 8 milhões. 
A Perfila vai erguer também em Angola uma fábrica de 
casas pré-fabricadas para reduzir o custo da compra do 
imóvel no mercado, assim como absorver mão-de-obra. 
Consta na carteira, a construção de um centro 
comercial em Luanda, uma universidade e cinco postos 
de combustíveis. O investimento destes projectos está 
orçado em USO 18 milhões. 
Em 2010, a Perfila vai facturar cerca de USD 20 milhões, 
e vai proporcionar 150 novos empregos directos, 
segundo a fonte. 
A Jinbagu comercial e Industrial, uma empresa chinesa, 
vai, também, aderir ao projecto habitacional. De acordo 
com o seu director, Yi Yong Liu, já existem contactos 
avançados com alguns governos provinciais. A partir do 
próximo ano, vão construir 40 casas económicas na 
província da Lunda-Sul. 
De igual modo, mantém contactos com o Governo 
provincial de Benguela, onde poderá construir 50 casas. 
Para a efectivação do projecto, vão ser assinados 
contratos de prestação de serviços entre a empresa e o 
Governo de Benguela, disse. 
Há 10 anos no mercado angolano, a Jinbagu começou a 
actuar no segmento de construção no ano passado. 
Neste sector, vai investir USD 20 milhões. 
Actualmente, vai erguendo em Luanda algumas 
residências de média e alta renda a pedido de clientes 
isolados. As construções têm iniciado principalmente 
no bairro Benfica, frisou a fonte. 
Uma casa T3 custa entre os USD 50 a 100 mil. Tudo 
depende da solicitação do cliente, acrescenta Yi Yong 
Liu. Por outro lado, o director da Odebrecht Angola, Humberto 
Rangel, disse que a multinacional brasileira vai 
participar do projecto, sem contudo ter revelado o número 
de casas a construir. 
O gestor disse que a requalificação, o saneamento, a colocação 
de viadutos, as obras de arte e a recuperação da 
rodoviária da Avenida 31 de Janeiro terão o seu termo 
no final de 2010. 
Para melhorar a circulação, a Odebrecht requalificou 
também as cidades de Benguela e do Lobito, que 
constituíam a segunda base do grupo. 
Na província do Huambo, recuperou também a estrada 
que liga os municípios da Caála e Ganda (Benguela). 
A Odebrecht actua também no segmento de 
mineração, imobiliária, Biocom e agro-industrial como 
prestador de serviço na área agrícola e prevê investir a 
curto prazo USD 800 milhões. 


