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A Microcenter Construções apresentou 
esta quarta- -feira, O 1 de Dezembro, o 
projecto “Casa Feliz”, que numa primeira 
fase prevê a construção de 25 mil casas 
de baixa renda nas províncias de 
Huambo, Luanda, 
Huíla, Benguela, Cabinda, Soyo e Bié. 
De acordo com uma nota de imprensa, 
da Microcentecer, o projecto “Casa Feliz” 
é uma iniciativa de cariz social levada a 
cabo em parceria com o Governo de 
Angola, no âmbito do Programa Nacional 
de Urbanismo e Habitação que prevê a 
construção de um milhão de casas de 
baixa 
renda. De acordo com o documento, com 
este projecto, a Microcenter Construções 
pretende 
oferecer habitação condigna à população 
angolana, conjugando qualidade e custo 
e procurando sempre a satisfação das 
necessidades no quadro do cliente, a um 
preço acessível. O projecto, irá construir 
moradias unifamiliares que apresentam 
uma arquitectura simples e clara, tendo 
em 
consideração os parâmetros de 
orientação solar favorável. As moradias 
terão uma sala, três quartos, um deles 
suite com casa de banho, uma segunda 
casa de banho 
e cozinha, contarão com 100 metros 
quadrados de área útil em lotes até os 
400 metros quadrados e serão 
comercializadas 
a preços considerados reduzidos pela 
empresa promotora. Ou seja, a menos 
de 10% do valor médio praticado no 
mercado imobiliário, podendo orçar os 40 
mil dólares americanos. A par das 
moradias, a Microcenter Construções irá 
assumir a construção de um conjunto de 
infra-estruturas comuns de lazer, tais 
como parques infantis, campos 

desportivos, entre outras infra-estruturas. 
Sobre a Microcenter Construções A 
Microcenter Construções é uma empresa 
Angolana que actua na área da 
construção civil, fornecendo um 
conjunto de produtos e de serviços a 
empresas e público 
em geral A empresa apresenta-se como 
tendo uma extensa experiência no 
mercado africano e através de parcerias 
com empresas  internacionais 
disponibiliza soluções 
modernas e integradas para garantir um 
completo funcionamento 
dos trabalho os desenvolvidos. 


