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A empresa “Probetão”, criada há 20 anos,
foi distinguida sábado à noite com o Grande
Prémio Projekta’2015 da 13.ª edição da
Feira Internacional de Equipamentos e
Materiais para a Construção Civil, Obras
Públicas, Urbanismo e Arquitectura, que
encerrou ontem no recinto da Feira
Internacional de Luanda (FIL).
Fotografia: Eduardo Pedro
A cerimónia de entrega de prémios distinguiu ainda a “Nova Sotecma”, na categoria melhor participação em materiais de construção, enquanto as empresas
“Dimetal” e “O Feliz” venceram nas categorias de melhor participação, serviços à construção civil e obras públicas e máquinas e equipamentos industriais,
respectivamente.
O júri atribuiu também prémios ao grupo “Mitrelli”, na categoria melhor sustentabilidade, “Acail”, melhor produtora nacional, “Contraven”, produto de inovação,
“Engconsult”, gabinete de arquitectura e engenharia, “Mob”, decoração e design de interiores, “Angolaca”, empresa de construção civil e obras públicas,
“Metalosul”, melhor participação provincial e à “Turkel”, da Turquia, melhor representação internacional.
A gerente da “Probetão”, Conceição Costa, disse que a conquista do Grande Prémio Projekta’2015 “simboliza a capacidade de trabalho árduo que todos os
colaboradores desenvolveram ao longo dos 20 anos de existência da empresa”. Conceição Costa, que recebeu uma estatueta e o diploma de mérito, afirmou que o
sector da construção tem capacidade suficiente para continuar e manter a sustentabilidade do processo de reconstrução do país. “Vamos continuar a trabalhar em
todos projectos com a vontade para desenvolvermos todo o país nestes anos de paz”, disse a gerente. Conceição Costa afirmou ainda que a “Probetão” sempre
esteve presente em grandes obras de muito impacto na actividade económica e social de Angola, com destaque para a construção da nova sede da Assembleia
Nacional e para as principais estradas nacionais, que vieram garantir a livre circulação de pessoas e bens.
“O produto da ‘Probetão’ é desenvolvido com profissionalismo e dinamismo. Criámos uma marca que é reconhecida no mercado nacional”, frisou Conceição
Costa.
O presidente do conselho de administração do grupo “Arena Eventos”, Bruno Albernaz, sublinhou que a feira se realizou num ano difícil, mas referiu que os
empresários mostraram a sua capacidade para continuarem “a trabalhar com força e determinação no sector da construção” em Angola.
“Continuem a apostar e a investir na indústria e nos produtos nacionais, para podermos atender as necessidades nacionais no domínio da construção civil e obras
públicas”, pediu Bruno Albernaz.

