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O ministro do Urbanismo e Construção, 
José Ferreira, reafirmou quinta-feira, 
em Luanda, o engajamento do 
Executivo angolano na construção de 
casas sociais e de média renda, 
confortáveis e adequadas às 
exigências da sociedade. José Ferreira, 
que discursava na abertura da 8ª 
edição da Feira Internacional de 
Construção Civil e Obras Públicas 
(Constrói Angola/ 2010), acrescentou 
que o programa habitacional é um dos 
maiores desafios do Governo, pelo que 
a participação do sector privado é 
incondicional. De acordo com o 
ministro, a realização da feira está 
enquadrada num contexto em que o 
país continua muito dinâmico no 
domínio da sua economia, de que se 
destaca o 
sector da construção. Segundo ele, o 
evento permitirá aos operadores 
encontrar muitas propostas 
tecnológicas e soluções 
técnicas capazes de impulsiona-los. 
“O Executivo continua implementado o 
seu programa de construção, 
reconstrução e manutenção de 
infraestruturas, 
o que tem representado avultados 
investimentos para proporcionar 
o bem-estar, a comodidade e conforto 
dos cidadãos no país” lembrou, 
enaltecendo a coragem e sacrifício dos 
empresários face às adversidades. 
Para o titular do Urbanismo e 
Construção, o país não pode, 
sozinho, continuar a arcar com todos 
os investimentos, por isso solicita a 
iniciativa do sector privado, que 
também 
depende do ramo do material de 
construção civil para desenvolver-se, 
atendendo às oportunidades que o 
mesmo 
oferece. Nesta perspectiva, afirmou 
que o Governo mantém o seu desafio 
de ver crescer o sector de produção 

dos materiais de construção civil, com 
qualidade, como forma de reduzir o 
custo de construção das obras, e como 
forma de afirmação 
da classe empresarial, que se vê 
desafiada pelo programa habitacional 
do Governo. 
Relativamente à Constrói Angola 2010, 
considerou uma 
iniciativa que, há oito anos, serve de 
montra da vontade dos angolanos em 
reconstruir e desenvolver o seu país e 
o potencial de Angola no domínio da 
construção, assim como aumenta a 
oportunidade de negócio para os 
empreendedores que optarem em 
investir no mercado nacional. 
“Aproveito a oportunidade que me é 
concedida para exprimir a minha 
satisfação e apreço pelo convite para 
discursar nesse acto de abertura, cuja 
8ª edição acontece quando o 
país se mobiliza para assinalar os 35 
anos da proclamação da 
Independência Nacional” – argumentou 
o governante. 
É esse aliás, prosseguiu, o pano de 
fundo desta feira, que vai servir para 
mostrar aos expositores e visitantes as 
inúmeras 
realizações em curso no país e o 
enorme potencial por ser explorado, 
além de vir a permitir a Angola assumir 
o seu 
verdadeiro papel de um país bom para 
os seus filhos e outros cidadãos. 
Felicitou também os expositores pela 
participação e pelo seu contributo na 
execução dos projectos do Governo, 
superiormente aprovados. Por outro 
lado, congratulou-se também com os 
organizadores da Constrói Angola pela 
visão e persistência na realização 
anual do evento, que também 
impulsiona do  crescimento do sector. 
O associativismo empresarial angolano 
foi o tema escolhido 
para abrir o ciclo de debates das 
Jornadas Técnicas da Associação dos 
Empreiteiros de Construção Civil e 
Obras Públicas de Angola (Aeccopa), 
que a aconteceu esta sexta na Feira 
Internacional “Constrói Angola 
2010”.Porta aberta para a geração de 



empregos Por seu turno o director 
nacional do emprego e formação 
profissional, Leonel Bernardo, 
considerou que a realização de feiras 
no país abre portas para a captação de 
investimentos, facilitando deste modo a 
geração de 
empregos para jovens. O responsável 
sublinhou que o processo de 
reconstrução 
que o país vive faz com que haja cada 
vez mais investimentos no sector. 
Leonel Bernardo apelou aos 
empresários no sentido de apostarem 
na criação de indústrias de 
transformação e produção de materiais 
de construção para se evitar ou 
diminuir as importações. “Seria bom 
que os empresários começassem a 
implantar 
indústrias em várias províncias. Desta 
forma não  só estariam a acelerar o 
processo de reconstrução como 
surgiriam mais empregos”, realçou. 
Segundo disse, uma das preocupações 
da direcção Nacional do Emprego e 
Formação Profissional é formar jovens 
técnicos na área da construção civil em 
função da 
demanda do mercado e por existir um 
grande interesse por parte dos 
mesmos. 
Trezentos e 15 expositores nacionais e 
estrangeiras do ramo de construção 
civil expõem serviços e produtos na 8ª 
edição da feira Constrói Angola. 
O evento, que encerra domingo, 
decorre nas instalações da Feira 
Internacional de Luanda (FILDA) sob o 
lema 
“Construímos o futuro movidos por um 
sonho”. É uma amostra representativa 
de equipamentos de ar condicionado, 
portas, janelas em alumínios, PVc, 
madeira, escadas de interiores em 
madeira, aço inox e material de 
revestimento. 


