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Os interessados em adquirir uma das 25 
mil casas de baixa renda do projecto 
Casa Feliz, a serem construí das, numa 
primeira fase, nas províncias de Cabinda, 
Benguela, 
Luanda, Huíla, Huambo e Zaire, terão de 
pagar entre 40 mil e 55milUSD. 
O projecto, sob a alçada da construtora 
angolana Microcenter, que conta com a 
parceria do Governo, no âmbito do 
Programa Nacional de Urbanismo e 
Habitação, 
que prevê a construção de um milhão de 
casas, assume a tipologia unifamiliar, 
com uma sala, três quartos, um deles 
suíte, uma casa de banho e uma 
cozinha. As mesmas serão construídas 
em lotes de até 400 
metros quadrados. Quanto aos 
acabamentos e revestimentos a serem 
utilizados 
destacam-se os pavimentos em betão 
afagado nas zonas de circulação, sala, 
quartos e cozinha; revestimento 
cerâmico nas instalações sanitárias e 
zonas húmidas; 
tecto falso em todas as divisões; chapa 
metálica; portas exteriores e interiores 
em alumínios e aglomerados de madeira; 
lava-loiças em alumínio e loiças 
sanitárias. 
Paralelamente à construção dos fogos 
habitacionais, a Microcenter Construções 
é igualmente responsável pela 
construção da totalidade das infra-
estruturas de base de 
suporte às habitações, nas quais se 
incluem a rede eléctrica, a rede de água 
e de esgotos. 
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. Quanto ao número de casas a 
serem construídas em cada nrovíncia, 
Luanda concentra a maior parte, com 15 
mil; Benguela, 5 mil; Huambo, 2 mil; 
Huíla, Cabinda e Zaire, com mil casas 
cada uma. 
Durante o lançamento do projecto, 
na passada quarta-feira (dia 1), em 
Luanda, o administrador da  
Microcenter, Agostinho Kapaia, afirmou 
que a escolha das províncias a 
implementar o projecto Casa Feliz 
baseou-se em critérios 
sociais e demográficos. “Estas são 
as províncias que, devido à sua 
densidade populacional e condições 
sociais, mais necessitam da nossa 
intervenção 
para as dinamizar e trazer melhores 
condições habitacionais”, acrescentou. 
Sem adiantar o orçamento global 
deste projecto, o responsável 
garantiu que a entrega das primeiras 
casas será feita ainda neste ano, 
considerando já haver algumas 
disponíveis na província do Huambo. O 
mesmo explicou que a venda das 
habitações poderá ser feita a pronto 
pagamento ou a crédito, não havendo 
diferença de preços, apenas de 
disponibilização mais célere da 
habitação. 
“Estão a ser estudadas condições 
de crédito especiais, de acordo 
com o espírito do projecto, estando em 
análise parcerias com várias instituições 
financeiras”, referiu. Quanto à 
participação do Governo neste projecto, 
Agostinho Kapala explicou que o mesmo 
garante o 
pagamento da totalidade das infra-
estruturas e presta garantias soberanas 
para assegurar os financiamentos junto 
das instituições financeiras. A conclusão 
da primeira fase o projecto Casa Feliz 
está prevista para 2012, um ano depois 
de se dar por concluída 
a primeira fase. 


