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Inserido no amplo programa de construção de um 
Milhão de fogos habitacionais, lançado pelo Governo 
Em 2008, o projecto Onjusalu, de um consórcio de 
Empresas nacionais com o mesmo nome, foi lançado na 
Comuna do Ngola Lombo, nas proximidades do rio 
Longa, província do Kwanza-Sul, onde já foram 
Construídas as primeiras quatro casas-modelo, com a 
previsão de criar 400 postos de trabalho para cada mil 
casas. O arranque definitivo do projecto está dependente da 
aprovação de acordos com entidades governamentais, 
sendo que as equipas de engenharia já estão 
mobilizadas para conduzirem os estudos preliminares, a 
base de levantamentos topográficos, elaboração de 
plano urbanístico, passo que será seguido da contratação 
de empresas construtoras para o início do 
processo de escavação e fundação. 
Arcides Flora, director do projecto, disse ao Expansão 
que o Onjusalu prevê construir, pelo País, 50 mil casas, 
nos próximos cinco anos, número que pode sofrer 
alguma alteração, de acordo com a evolução das 
condições do mercado. "O objectivo é construir uma 
casa por dia em cada município do País, mas atendendo 
que existem 150 municípios e algumas dificuldades 
inerentes a este processo, calcula-se que, pelos menos, 
50 mil casas possam ser erguidas", reforçou o director 
do Onjusalu, indicando que para o efeito será 
indispensável o modelo de auto-construção dirigi da. 
As casas, a serem erguidas com 100 metros quadrados 
cada uma, serão construídas com base no modelo 
definido de habitações de baixa renda, sendo que os 
preços devem fixar-se em 30 mil USD para as zonas 
periurbanas e a 25 mil USD para as zonas do meio 
rural. Arcides Flora disse que, nas zonas rurais, serão 
construídos projectos do tipo aldeias novas, que podem 
comportar entre 100 a 250 casas, dependendo das necessidades 
habitacionais de cada comuna. 
Segundo um estudo de previsão, elaborado pelo 
consórcio em questão, a planificação deste 
investimento, para os próximos cinco anos, pode atingir 
cerca de 800 milhões USD, à medida em que o 
planeamento de número de casas em execução for 
sendo uma realidade. Arcides Flora não descartou a 
possibilidade de, com o decorrer do tempo, se criarem 
fábricas de montagem de elementos extras, como portas, 
janelas, loiça sanitária e ferramentas de canalização. 
Caracterização do projecto 
O projecto consiste na construção de casas a custo 
controlado, através de tecnologia inovadora e 
internacionalmente aprovada, utilizando blocos em 
solo-cimento, a baixo custo e com rapidez de execução, 



aplicando matéria-prima extraída dos solos das regiões 
em que se vai desenvolver o projecto. 
De acordo com explicações técnicas do director do 
projecto, a tecnologia Onjusalu resultou de uma 
investigação desenvolvida por peritos nacionais e 
internacionais, para se equacionar um modelo de casa 
mais económica e que respeite a paisagem natural 
angolana. O estudo em causa concluiu por exemplo, 
que a população utiliza, preferencialmente, blocos de 
adobo para construção habitacional, daí ter surgido a 
ideia de se buscar no estrangeiro tecnologias capazes de 
inovar este método artesanal para um nível industrial. 
O director do projecto explicou que as paredes das 
casas apresentam, sob o ponto de vista estrutural, 
comportamento acústico muito elevado. 
Paralelamente à construção de casas, Arcides Flora 
assegurou que o projecto prevê criar centros de 
formação profissional, sendo que já estão em curso 
planos de formação, quer a nível de tecnologia quer a 
nível de alguns conceitos básicos de construção civil. A 
aposta do consórcio Onjusalu abrange a formação de 
encarregados de obra, pedreiros, produtores de blocos, 
serralheiros. Território rico em solo-cimento 
Os blocos projectados para a implementação do 
projecto em causa não serão construídos apenas com 
terra vermelha, já que não é muito característico 
nalgumas regiões do País. Estudos de pesquisa já 
referidos determinaram que 12 das 18 províncias 
revelam que tais regiões possuem ricos 
que respeite a paisagem natural angolana. O estudo em 
causa concluiu, por exemplo, que a população utiliza, 
preferencialmente, blocos de adobo para construção 
habitacional, daí ter surgido a ideia de se buscar no 
estrangeiro tecnologias capazes de inovar este método 
artesanal para um nível industrial. O director do 
projecto explicou que as paredes das casas apresentam, 
sob o ponto de vista estrutural, comportamento 
acústico muito elevado. 
Paralelamente à construção de casas, Arcides Flora 
assegurou que o projecto prevê criar centros de 
formação profissional, sendo que já estão em curso 
planos de formação, quer a nível de tecnologia quer a 
nível de alguns conceitos básicos de construção civil. A 
aposta do consórcio Onjusalu abrange a formação de 
encarregados de obra, pedreiros, produtores de blocos, 
serralheiros. Território rico em solo-cimento 
Os blocos projectados para a implementação do 
projecto em causa não serão construídos apenas com 
terra vermelha, já que não é muito característico 
nalgumas regiões do País. Estudos de pesquisa já 
referidos determinaram que 12 das 18 províncias 
revelam que tais regiões possuem ricos solo-cimento. 
Benguela, por exemplo, diz o estudo, é rica em argila 
amarela e "dentro das nossas pesquisas possui o melhor 
solo para confecção de bloco". Assim, "surge um 



casamento entre a realidade dos solos nacionais e a 
tecnologia internacionalmente aprovada", sublinha a 
investigação do Onjusalu. Conforme consta, cada bloco 
produzido vai pesar l0 quilogramas e deve resistir a situações 
de catástrofes naturais. Cimento garantido 
O cimento é uma garantia para a implementação do 
projecto, a julgar pela existência das fábricas de Luanda 
e do Lobito, mas "sempre que for necessário recorreremos 
à importação", diz Arcides Flora. A produção de 
inertes não constitui qualquer constrangimento, já que 
há pelo País adentro volumes consideráveis de areia e 
burgau, apenas utilizados para fazer as fundações. 
O consórcio tem estabelecido contacto com instituições 
bancárias nacionais, tendo já algumas manifestado 
disponibilidade em financiarem o projecto que 
arrancou com fundos próprios não revelados. Onjusalu, 
que traduzido significa casa e trabalho, é a confluência 
de duas palavras nas duas línguas nativas mais faladas 
em Angola, Umbundu e Kimbundu. 


