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Horizontes da Vila Graça" constrói bairro no Huambo 
A província do Huambo tem, a partir deste mês, o 
Projecto habitacional "Horizontes da Vila Graça", 
Localizado na comuna de Belém, a sete quilómetros da 
Cidade capital. 
A imobiliária Horizontes da Vila Graça já lançou a casa 
Modelo e vai construir 306 habitações sociais, do tipo 
T3, com uma área total de 300 metros quadrados. O 
Projecto criou 160 postos de trabalho. 
Severino Lucas, administrador executivo do projecto, 
Disse que além das casas vão ser construídos 
Estabelecimentos comerciais, uma escola primária, um 
Posto médico e parque infantil. 
Primeiro projecto do grupo levado a cabo na província 
Do Huambo, a "Horizontes da Vila Graça" tem reservado 
Um espaço para os bancos interessados em 
Abrir balcões no bairro. 
Severino Lucas informou que o projecto está 
Enquadrado na preocupação do Governo, que visa 
Construir um milhão de fogos habitacionais no 
Quadriénio 2009/ 2012. "O projecto é dirigido principalmente 
À juventude e funcionários públicos", 
Referiu. 
A política do grupo, segundo Severino Lucas, é 
Construir casas para todos os estratos sociais, levando 
Sempre em conta a política definida pelo Governo. 
Embora se trate de um projecto privado, o 
Administrador referiu que a empresa quis fazer parte do 
Grande desafio do Governo, que é de reduzir o défice 
Habitacional em Angola. 
O projecto tem duas fases e a primeira arrancou no 
Mês passado, com a construção da casa social modelo. 
O Administrador Severino Lucas informou que o 
Grupo iniciou o projecto na província do Huambo, por 
Ser a primeira a oferecer terrenos propícios para projectos 
Imobiliários. 
Severino Lucas afirmou que o projecto não se confina 
Ao Huambo, outras províncias vão igualmente 
Beneficiar, numa altura em que os Governos 
Provinciais estão a ser solicitados para cederem terrenos 
Urbanizados. 
"O objectivo da empresa imobiliária Horizontes da Vila 
Graça é ir para outras províncias. O que falta é os 
Governos Provinciais cederem terrenos legalizados", 
Referiu, garantindo todas as condições técnicas, 
Materiais e humanas para arrancar com projectos desta 
Natureza. 
Quem pretender adquirir uma casa, deve contactar o 
"Stand" de vendas que está localizado no terreno do 
Empreendimento, que passa um contrato promessa 



Com o qual o interessado se vai dirigir a uma instituição 
Bancária para garantir o financiamento, se for 
Necessário. 
Severino Lucas explica que o grupo Horizonte da Vila 
Graça, enquanto titular do terreno no qual vai 
Construir, dá garantias aos bancos. 
"Os bancos solicitam garantias, em função disso, o 
Cliente dever ter a casa ou espaço como garantia perante 
O banco", explica. 
As casas ainda não têm preços definitivos. Por isso, o 
Grupo está a analisar a junto do Governo provincial do 
Huambo esta questão, no sentido de assumir a 
Componente relacionada com as infra-estruturas. 
A segunda fase, vai incidir na construção de casas de 
Média renda, que terá início em finais do mês corrente, 
Na comuna do Cruzeiro, que está situada a 15 
quilómetros da província do Huambo, com casas de 
T4. Esta fase abarca um total de 200 casas, numa área 
Total de 600 metros quadros e 150 metros quadros de 
Área de construção. 
A perspectiva é que até finais do ano e princípio de 20 
1 O, a primeira fase esteja concluída, segundo garante a 
Construção Horizonte da Vila Graça e da empreiteira 
Liango Comercial. 
A previsão de entrega de uma moradia tem uma média 
De 60 dias, depois de feito o contrato e a tranche inicial. 
"O grande desafio é trabalhar para satisfazer as 
Necessidades dos clientes e ajudar o governo na tarefa 
De reduzir o défice habitacional em Angola", 
Pontualizou. 
O grupo Horizontes da Vila Graça é constituído por 
Empresários natos do bairro da Vila Graça, na periferia 
Da cidade do Huambo, o Consórcio Luso-Huambo e a 
Provedora Investimento. 


