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O embaixador da Namíbia em Angola, Lineekela 
Mboti, manifestou recentemente o seu desapontamento 
Em relação à empresa FAL do empresário Francisco 
Lubamba, devido a um alegado incumprimento das 
Obras que lhes foram adjudicadas. 
De acordo com o diplomata, a FAL deveria executar 
Um projecto integrado no prazo de oito meses, 
Nomeadamente uma escola primária com 4 salas de aulas, 
Vedação do cemitério onde repousam os restos 
Mortais dos antigos combatentes da SWAPO, 
Construção do sistema de água e instalação de energia 
Eléctrica. 
Segundo apurou o AGORA, a empreitada está orçada 
Em cerca de 1 milhão e cinquenta mil dólares. 
Lineekela Mboti lamentou a atitude da empresa que até 
Aqui não concluiu o sistema de fornecimento de água, 
Uma situação que de resto tem criado enormes 
Dificuldades às crianças que não podem utilizar as casas 
De banho. 
O diplomata disse ainda que a distribuição do material 
Escolar e o apetrechamento da Instituição, que é da sua 
Responsabilidade, está simplesmente condicionada à 
Conclusão das obras. 
Perante tal situação, o representante namibiano no país 
Disse que nunca mais confiará qualquer projecto a 
Empresa FAL. Reagindo às declarações do embaixador, 
Através da Rádio 2000, Abílio Lubamba considerou-as 
Falsas. 
O patrão da FAL referiu que, aquando da assinatura do 
Contrato, o embaixador negou à sua empresa incluir os 
Projectos de produção e distribuição dos sistemas de 
Energia e águas, alegando que deviam ser duas 
Empresas: uma a executar o projecto de águas e energia 
E outra a abrir a via que sai da estrada nacional 280 para 
O local. 
Abílio Lubamba fez saber ainda que do 1 milhão e 50 
Mil dólares que constam do contrato, a embaixada da 
Namíbia pagou apenas 459 mil dólares, tendo 
Acrescentado que a sua empresa arrancou o projecto 
Com fundos próprios. 
De realçar que os projectos financiados pela embaixada 
Da Namíbia na provinda da Huíla constituem um gesto 
De agradecimento e reconhecimento do Governo 
Namibiano, ao apoio prestados por Angola durante o 
Conflito que opôs a Swapo seu país a África do Sul, na 
Vigência do apartheid, onde Angola serviu de exílio aos 
Namibianos, e que no combate aos sul-africanos aos 
Namibianos muitos angolanos foram vitimas de 
Bombardeamentos da sua aviação. 


