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Na opinião do arquitecto Luís Peixoto, a associação vai 
Participar na construção de mais de milhão de fogos 
Traçados pelo Governo indicando construtoras 
Nacionais com créditos aceitáveis para alcance do maior 
Desafio dos próximos quatro anos. 
Porém, o cumprimento em tempo recorde passa, em 
Primeira instância, pela criação de condições jurídicolegal, 
Assim corno a disponibilidade de logística ao nível 
Das exigências das obras, por ser urna empreitada 
especial que tem desde logo de mobilizar toda a 
sociedade. 
Mobilização de forças 
O arquitecto diz que e Imprescindível mobilizar toda a 
Indústria ligada à construção, formação de quadros no 
Ramo, ter disponíveis mecanismos jurídicos legais das 
Áreas onde serão construídas as casas. 
A exequibilidade do desafio em tempo acordado, deve-se 
Ao facto de existirem actualmente inúmeras técnicas 
Que facilitam para que num espaço de pouco tempo 
Possam ser ergui das residências em sistema vertical e 
Horizontal dependendo da tipologia de residências 
Pretendidas. 
"O projecto tem tudo para dar certo, o segredo será 
Mobilizar empresas com idoneidade reconhecida, o 
Resto acredita que vai ser conseguido em tempo 
Pretendido". 
Volume de importação 
Face à indisponibilidade de material no mercado local, 
O arquitecto defende que seja aumentado o volume de 
Importação do material virado à construção. 
Além disso, defende a criação de mecanismos para que 
Todo o material da construção civil não fique durante 
Largos meses no Porto de Luanda, conforme acontece 
Actualmente. 
Luís Peixoto acrescentou que, tendo em conta à actual 
Crise financeira mundial, muitos países vão participar na 
Venda de material de construção a Angola. 
"Haverão muitos países que estarão ver este desafio 
Como uma oportunidade de poderem tirar vantagens e 
Quando assim, penso que os problemas serão 
Solucionados", disse. 
O arquitecto angolano frisou que logo que o Governo 
Consiga cumprir com a construção de um milhão de 
Casas proporcionalmente vai se regulado o preço do 
Custo de casas no mercado interno. 
A fonte justifica que a partir deste momento existirá um 
Equilíbrio entre a oferta e a procura de casas, o que 
Obrigará os imobiliários a baixarem o preço dos 
Imóveis. 



A Associação de Empreiteiros e construção civil 
(Aeccopa) foi fundada em 1998 e conta com uma 
Filiação de 130 empresas de construção civil. 


