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A Imogestin é tida como uma das 
imobiliárias pioneiras de pós-guerra no 
país. Como é que olha para a evolução 
do sector?  
Somos uma empresa de promoção 
imobiliária que já tem catorze anos, das 
mais antigas no país. Temos projectos 
em Luanda, Benguela, Malange, 
Kwanza-Norte e estamos a chegar ao 
Soyo e Huambo.  
Nestes catorze anos tivemos fases 
diferentes. Quando iniciámos a 
actividade o sector imobiliário era muito 
reduzido, com retracção dos capitais e 
só depois do fim da guerra passámos a 
ver uma forte aposta em algumas áreas 
do sector imobiliário. Particularmente 
na habitação, hotelaria, áreas 
comerciais e um pouco nas áreas de 
lazer.  
Desde 1975 que havia um défice muito 
grande no parque habitacional. O país 
tinha crescido, a taxa de crescimento 
demo gráfico era de cerca de 3%, mas 
não se construiu na mesma proporção, 
sobretudo nas áreas urbanas.  
A urbanização Nova V1da é o grande 
projecto desta promotora?  
Diria que o Nova Vida é o projecto de 
maior dimensão onde estamos 
envolvidos. Primeiro como mediador e 
agora como gestora do 
empreendimento. Mas é um projecto 
habitacional do governo e não da 
Imogestin. Na primeira fase fomos 
mediadores. Entretanto, desde 2010 (a 
meio da segunda fase), foi-nos 
atribuída a função de gestora do 
empreendimento, da obra, mas 
mantendo a propriedade do Estado e 
inserida no programa habitacional do 
Estado, que depende da Comissão 
Nacional de Urbanismo e Habitação.  
Na primeira fase tivemos 2350 
habitações e a segunda fase vai ter 
3100 habitações.  
Duas fases com preços diferentes. 

A razão de haver preços diferentes é 
porque corresponderem a períodos 
diferentes da política do governo para a 
habitação. Quando o projecto Nova 
Vida apareceu, o governo tinha um 
objectivo fundamental que era 
aumentar a oferta de habitação para 
reduzir a especulação que havia nos 
imóveis. Procurando com que em 
primeiro lugar os funcionários públicos, 
servidores do Estado, pudessem ter 
acesso à habitação a custos mais 
reduzidos.  
Nesta primeira fase, a política 
habitacional do Estado assentou muito 
no próprio Estado ser a entidade 
financiadora e como tal subsidiou o 
preço das casas. Isto é, as casas na 
primeira fase foram vendidas abaixo do 
custo de construção.  
Já na segunda fase e sobretudo depois 
de 2009 o governo reavaliou esta 
política financeira para habitação e 
definiu que não podia continuar a ir 
buscar ao Orçamento Geral do Estado 
(OGE) subsídios para vender às casas 
abaixo do custo.  
Fez um reajustamento destes preços 
para procurar que os preços pudessem 
aproximar-se do que era o preço do 
mercado sem deixar de situá-los 
aquém deste preço do mercado para 
ajudar a desinflacionar o preço das 
habitações no mercado nacional.  
Mas ao subsidiar a primeira fase 
criou um precedente. 
É verdade que criou. Mas correspondia 
na altura a uma visão de que para 
resolver o problema habitacional o 
Estado devia ser um grande operador, 
e para ser um grande operador devia 
obter recursos do próprio OGE. Foi 
uma fase da política financeira da 
habitação. Com o reajustamento o 
Estado reflectiu e verificou que o 
melhor caminho não seria esse. Era 
preferível criar projectos sustentáveis 
em que os preços de venda não dei-
xassem de ser, comparativamente ao 
mercado livre, mais baixo. Mas que o 
subsídio não significasse uma transfe-
rência de recursos do OGE para 
determinadas pessoas em benefício 
individual, ao mesmo tempo que a 



oferta continuava a ser insuficiente 
para nivelar os preços.  
O problema dos preços da habitação é 
um problema de oferta. Enquanto a 
oferta for inferior à procura o Estado 
terá dificuldades.  
Temos outro lado que é o 
financiamento. Se não há recursos 
financeiros para comprar, por mais 
oferta que haja, a procura estará 
deprimida. Sendo que a procura e a 
oferta precisam de estruturas de 
financiamento adequado para atingir o 
segmento da população activa.  
Esta segunda fase está a enfrentar 
dificuldades no cumprimento dos 
prazos. É conhecido e público que a 
razão do relançamento em 2009, 
quando o Conselho de Ministros altera 
a metodologia de gestão da obra e 
envolve operadores privados, é para 
procurar corrigir a situação de atraso 
que se registava. A segunda fase devia 
terminar em 2009. Mas só deve 
terminar em 2013 e prevê 3100 casas.  
Haverá uma terceira fase do Nova 
Vida?  
Não. A área não permite mais. Vamos 
sim construir outras vertentes de 
habitabilidade.  
Está previsto inaugurar, ainda no 
próximo ano, um mercado para que as 
pessoas possam comprar produtos 
frescos, assim como uma área verde 
de 20 mil metros quadrados onde as 
pessoas possam ir conviver, porque a 
urbanização Nova Vida precisa dar 
mais qualidade de vida aos seus 
moradores.  
Na primeira fase do Nova Vida foi 
instituído o mecanismo da renda 
resolúvel Como é que está o reembolso 
por parte dos beneficiários? Esta 
questão é muito pertinente porque o 
Nova Vida é o primeiro projecto depois 
da independência que tem a 
experiência da renda resolúvel 
Achamos que esta experiência deve 
servir para melhorar este mecanismo.  
Infelizmente nós tínhamos acabado de 
sair de um modelo de economia 
centralizada em que o Estado social 
era muito grande. As pessoas tinham a 
cultura que o Estado dava quase tudo. 
Quando se disse que as casas eram 

para ser pagas em 20 anos e eu entro 
sem pagar nada, uma boa parte dos 
beneficiários entenderam que não 
tinham que pagar.  
Até agora andamos a fazer reuniões 
com vários sectores do governo que 
receberam as casas porque até hoje há 
muita gente que não pagou nada. E já 
se passaram seis, sete anos. E isto 
levou o governo a não aplicar o 
esquema da renda resolúvel na 
segunda fase.  
A experiência mostra que a renda 
resolúvel é uma forma, mas tem que 
ser seguida de outros mecanismos, o 
que não aconteceu no Nova Vida. 
Quando o governo decide que deve 
haver um sistema de renda resolúvel 
tem que haver mecanismos de 
garantia, de protecção, que a que 
pessoa lhe vai ser retirada a prestação 
devida para pagar a habitação.  
Aqui em Angola estamos a criar um 
equívoco perigoso. Que é achar que I 
acesso à habitação é só através da 
compra. E isto é um equívoco que vai 
er uma factura pesada nos próximos 
mos que é preciso é o Estado 
estabilizar mercado de arrendamento. 
Significa que o Estado deve adoptar 
medidas para incentivar a construção 
de casas para o arrendamento. Tem 
que colocar no mercado habitação não 
só para compra mas também para o 
arrendamento. E isto é a forma correcta 
de resolver o problema das 
necessidades dos jovens casais. –  
O governo tem que olhar para o 
mercado de arrendamento urbano de 
outra forma e não passar a mensagem 
ao cidadão de que para se ter casa é 
preciso comprar.  
Mas os preços da segunda fase do 
Nova Vida são de mercado. 
Propusemos agora um ajustamento 
aos preços dos apartamentos. Custam 
180 mil dólares, mas estamos a 
aguardar que o governo se pronuncie. 
Por isso dentro de pouco tempo 
devemos ter novos preços para os 
apartamentos.  
As vivendas, por exemplo, são do tipo 
T3 e custam 300 mil dólares.  
Quis são os próximos desafios da 
Imogestin?  



Vamos continuar a nossa 
implementação por todo o país. 
Aderimos à rede de hotéis Terminus 
que pretendemos levar a outras 
províncias. Estamos ainda atentos a 
outros projectos como os pólos 
industriais, mas tudo isso sem 
esquecer a habitação. Pretendemos 
também através de projectos próprios 
ou de terceiros, capitalizar o conhe-
cimento que adquirimos ao longo 
destes 14 anos e abrir novas áreas de 
negócio. 


