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O diploma que estabelece o regime de 
crédito à habitação, aprovado há dias 
pelo Conselho de Ministros, vai servir 
de “incentivo” para que os bancos 
cedam, cada vez mais, empréstimos à 
economia, defendeu ao Expansão o 
economista e docente universitário 
Salim Valimamade.  
“Os bancos têm actualmente uma 
dimensão muito pequena na cedência 
de crédito para compra de casas. Isto 
vai servir também de incentivo para 
que os bancos desenvolvam mais o 
produto crédito à habitação”, sublinhou. 
Para o especialista, o instrumento é de 
“extrema” importância, na medida em 
que vai permitir o acesso de pessoas 
de baixa renda ao crédito, criando 
facilidades de obtenção da casa 
própria.  
O Executivo aprovou um conjunto de 
diplomas que definem as condições de 
acesso e de aquisição de habitação 
própria. Dos instrumentos jurídico-
legais aprovados na última sessão do 
Conselho de Ministros, orientada pelo 
Presidente da República, José Eduardo 
dos Santos, constam os decretos 
presidenciais que estabelecem o 
regime de crédito à habitação, o que 
define o regime jurídico das contas 
poupança-habitação, e os instrumentos 
de delegação de poderes para que o 
Fundo de Fomento Habitacional possa 
celebrar protocolos com instituições 
financeiras de créditos. 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. 


