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O presidente da República vai, nas próximas 
semanas, promulgar o Decreto Presidencial 
que extingue o Gabinete de Reconstrução 
Nacional e cria o Gabinete de Obras Especiais 
(GOE), além de outro Decreto da mesma 
natureza que aprova os estatutos deste novo 
serviço. 
Não se sabe se por lapso de memória ou por 
outra situação qualquer, mas vais ser preciso 
alguma engenharia jurídica para, digamos, 
«matar» o já existente Gabinete de Obras 
Especiais dirigido pelo engenheiro Manuel 
Clemente Júnior, para se dar vida ao novo 
GOE que servirá como órgão de consulta, 
análise, informação e apoio técnico do 
Presidente da República, na concepção 
e execução de obras públicas de importância 
estratégica, integradas no programa do 
Executivo. É que o GOE actual é dono de 
algumas obras importantes, como a nova sede 
da Assembleia Nacional, cuja primeira pedra 
foi lançada pelo próprio Presidente da 
República, em Outubro de 2009. A obra que 
tem a fiscalização da empresa Dar-Al-
Handasan e como empreiteiro a Teixeira 
Duarte Engenharia e Construção, tem prazo 
pelo execução de 36 meses, mais três meses de 

mobilização. 
No dia em que foi lançada a primeira pedra o 
engenheiro Manuel Clemente Júnior, anunciou 
que obra vai reflectir o valor e o peso 
institucional das actividades desenvolvidas 
pelo Parlamento. 
O projecto começou a ser esboçado em Janeiro 
de 1998. Em Dezembro de 2000, aconteceu a 
primeira revisão ao programa de espaços. Em 
Novembro de 2001, a segunda e última revisão 
do programa de espaço, que foi a matriz para o 
actual projecto. Em Junho de 2003, foi feito o 
concurso público para a execução da primeira 
fase, que comportaria a execução da estrutura, 
alvenarias e redes técnicas. Concorreram sete 
empresas construtoras. Em Maio de 2006, 
foram actualizadas as propostas dos três 
primeiros classificados. Este ano, em 
Fevereiro, a obra foi adjudicada. 
No terreno, os trabalhos começam com 
escavações e movimentos de terra, estruturas 
em betão armado e metálica, acabamentos de 
construção civil, instalações e equipamentos 
eléctricos, sistemas de sons, conferências, 
tradução simultânea, votação, detenção de 
incêndios, controlo de acessos, de 
estacionamentos e projecção audio visual. 


