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APESAR de os preços de residências em Luanda 
Estarem altos, ultrapassando os 2 milhões de dólares, a 
Procura continua a suplantar a oferta até desses 
Projectos milionários. Ou seja, a casa é ocupada e paga 
Antes de começar a ser erguida. 
A disparidade de preços é enorme até para pequenas 
Diferenças na estrutura dos imóveis construídos hoje 
Em diferentes locais de Luanda. Uma residência 
Construída de primeiro andar rés-do-chão chega a custar 
Um. Milhão e 200 dólares, uma casa rés-do-chão pode 
Custar ao cliente entre 150 a 200 dólares. 
Entretanto, muitos clientes procuram obter aposentos 
em condomínios construídos na zona de Luanda Sul, 
os sonhos não passam disso. A exiguidade de recursos 
esbarra o sonho de ter casa própria. É o caso de Jorge 
Fragoso, funcionário de uma empresa petrolífera, que 
fez poupanças e recorreu a um crédito bancário para 
resolver definitivamente o problema da falta de habitação. 
Recorreu à administração de um condomínio habitacional 
no Talalatona, na zona Sul de Luanda. Todas as 
casas do tipo que pretende já foram vendidas. Parte 
para um outro condómino e a história se repete. 
Garrido é outro cliente que, na ânsia de concretizar o 
projecto, recorre a um condomínio em construção por 
uma empreiteira portuguesa. Debalde! 
As casas em construção já foram todas ocupadas por 
clientes que já pagaram cem por cento do valor estipulado. 
No local, estão a ser erguidas 50 casas. Todas estão 
pagas, segundo o encarregado de obras, identificado 
apenas por Roberto, de uma construtora portuguesa. O 
projecto do condomínio foi financiando pelo Banco 
Bie. Lê-se na entrada da obra. 
O consolo para o cliente é esperar por um novo projecto 
que será de construção de alguns apartamentos 
num outro terreno. Já Marta, funcionária pública, fez 
algumas economias durante anos, mas se revelam 
insuficientes para adquirir uma casa no condomínio 
"Mirantes do Talatona", que custa 100 mil dólares. 
Nesse condomínio há casas que custam mais de um 
milhão de .dólares e todas já estão compradas . 
. O condomínio arrenda casas. Mas Marta rejeita a 
oferta. A seguir, uma moradora atravessa à portaria do 
condomínio' sorridente. Foilhe oferecida uma casa. 
"Uma casa aqui custa muito dinheiro", atira e sobe o 
vidro da viatura que seguia. 
A uns passos está um número de homens a erguerem 
novas residências. No terreno vedado, serão erguidas' 
60 residências preços avaliados em 500 mil dólares. Ali, 
apesar de os preços praticados serem relativamente 
baixo, se comparado ao do primeiro, o dilema quase se 
repete. As futuras casas, que estão a ser erguidas, já têm 
proprietários. Albino Baía há muito deixou de tentar adquirir uma 
casa recorrendo a créditos bancários e, consequentemente, 
aderir a uma cooperativa habitacional. 
As voltas que são dadas para se ter acesso ao crédito 



bancário desencorajam o cliente: 
"Prefiro comprar um terreno e aos poucos faço o que 
pretendo", explica o jovem de 30 anos de idade. 
"Muitas cooperativas recebem o dinheiro do cliente, 
mas este fica anos à espera. Por isso, não adiro ao negócio." 
Um cliente, que não se identificou, conta ter entregue a 
um grupo virado ao negócio de imobiliária com o fito 
de adquirir uma residência. Já passaram 3 anos e continua 
a ver nada. Sem ter revelado o valor exacto, conta 
apenas que a .operação foi feita a prestações. "Já pàguei 
o valor exigido e nada!". 
Um outro cliente lamenta a pouca qualidade da çasa 
comprada. A casa custou 80 mil dólares há dois anos. 
Actualmente, já apresenta fissuraso Com o dinheiro no 
bolso, a cooperativa descarta os danos que, amiúde, 
acontecem nas residências, imputando a responsabilidade aos moradores. 
Porém, a qualidade de muitas obras, em curso na zona 
de Luanda Sul, apresentam uma estrutura arquitectónica 
que, certamente, vêm emprestar uma nova 
imagem à capital do país.  


