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O engenheiro Molares D' Abril defendeu, ontem, em 
Luanda, o recurso à importação de materiais de 
Construção para a concretização da primeira fase do 
Programa habitacional do Governo. 
Molares D' Abril, que dissertava sobre "Infra-estruturas 
Básicas adequadas" e "materiais de construção: desafios 
E oportunidades", inserido no segundo painel da Conferência 
Nacional sobre Habitação, disse que "há uma 
Grande diferença entre a capacidade produtiva instalada 
E as necessidades", pelo que, defendeu, "terá de ser 
Equacionado o recurso à importação, numa primeira 
Fase do programa". 
O orador, serviu-se de um quadro para fazer a 
Comparação entre o que classificou ser a oferta actual 
De alguns materiais de construção e a necessidade do 
Mercado. E deu exemplos: a oferta actual do cimento 
Portland é de 1,56 milhões de toneladas por ano, 
Quando a necessidade é de 12 milhões de toneladas. 
A oferta de tijolos, prosseguiu, é de 91,344 milhões de 
Unidade por ano e a necessidade é de 2.540 milhões 
Unidades. A oferta de tinta e vernizes é de 16.060 
Milhão de litros, enquanto a necessidade é de 36.5 
Milhões de litros. O quadro ilustra ainda que a oferta de 
Telhas é de 396 mil e a necessidade é de mais de sete 
Milhões de unidades por ano. 
Quanto à brita, a necessidade é de 24 milhões de 
Metros cúbicos e a oferta é de pouco mais de nove milhões 
De metros cúbicos. A oferta de aço para betão 
Armado é inexistente, quando a necessidade é de 720 
Mil toneladas. 
Molares D' Abril disse que estão em curso algumas 
Acções para inverter o actual quadro, nomeadamente a 
Concessão de facilidades e incentivos ao sector privado 
Para o aumento da capacidade produtiva local e a 
Criação de novas unidades de produção, com recursos 
Financeiros públicos e/ou privados. 
Outra operação em curso é a inventariação de um vasto 
Programa de importação de materiais de construção, 
Tendo em conta os vários sistemas recomendados para 
Cada zona do país. 
No leque de acções, salienta-se, ainda, a promoção de 
Uma ampla utilização de materiais locais de baixo custo, 
O auxílio e acompanhamento da autoconstrução dirigida, 
A reabilitação e construção de unidades fabris com 
Base em projectos sectoriais e a promoção e 
Enquadramento dos produtores informais de materiais 
De construção na rede de fornecedores. 


