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A empresa angolana de construção civil 
Microcenter apresentou quarta - feira, 1 
de Dezembro, no Hotel Trópico, o 
projecto Casa Feliz, uma iniciativa de 
cariz social em parceria com o Governo, 
no âmbito do 
Programa Nacional de Urbanismo e 
Habitação, que prevê a construção de 
um milhão de casas. Serão construídas, 
numa primeira fase, 3.000 residências 
no Huambo, igual cifra na Huíla e 7.000 
em Luanda. Em Benguela 5.000, 
Cabinda 3.000, Zaire e Bié duas mil 
casais cada uma. A Microcenter propõe 
ao mercado 
habitações que considera “condignas dos 
clientes angolanos” conjugando 
qualidade e custo. Segundo a direcção 
do projecto, 
‘a construção de 25 mil fogos será 
desenvolvida de acordo com a adopção 
de uma linguagem arquitectónica 
simples e clara, tendo em linha de conta 
os parâmetros de orientação solar 
favorável, assim como a implantação das 
moradias de acordo com os eixos visuais 
mais favoráveis”. 
“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” , salienta a construtora, 
acrescentando que, “a par das moradias, 
irá assumir a construção de um conjunto 
de infra- -estruturas comuns de Jazer, 
tais como parques infantis e campos 
desportivos”. Cada moradia unifamiliar 
terá uma sala, três quartos, um deles 
suíte, uma segunda casa de banho, com 
100 

metros quadrados de área útil, e serão 
construídos em lotes até os 400 metros 
quadrados. A zona de circulação 
terá 6, 88 metros quadrados, tendo os 
quartos 
14,41/12,18 e 10,13 metros quadrados. E 
áreas essenciais como cozinha e casa 
de banho, terão, respectivamente, 15, 70 
e 3. 12 metros quadrados. 
Contrariando a tendência da oferta de 
habitação, que se posiciona 
maioritariamente 
no segmento das residências de luxo 
destinadas às classes mais favorecidas, 
as casas do Projecto Casa Feliz serão 
comercializadas a preços reduzidos. A 
empresa estima que será a menos de 10 
por 
cento do valor médio praticado no 
mercado imobiliário, podendo orçar os 40 
mil dólares norte-americanos. 


