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Build Angola, que se tornou numa empresa de direito 
angolano, depois do lançamento, a 23 de Agosto último, 
do ‘Nosso Lar’, pretende lançar-se no mercado 
com mais um projecto imobiliário para a classe média, cujo nome 
não foi ainda divulgado. As residências estarão localizadas 
no mesmo perímetro em que serão projectadas as moradias do projecto ‘Nosso 
Lar’, na zona do Benfica, Futungo de Belas e junto da 
auto-estrada, que liga os municípios 
de Viana e Benfica, nas redondezas do Estádio ‘11 de Novembro. Ao certo 
não se sabe ainda o número de casas a serem construídas 
nestes locais, mas a grande preocupação para a concretização 
do projecto, segundo Joca Conrado, director 
de Projectos da Build Angola são os preços dos terrenos 
nesta parte sul de Luanda, que são bastante altos. 
“Os terrenos em Luanda estão muito caros e queremos 
adquiridos a preços mais baratos”, disse 
Comado acrescentando que é muito difícil adquirir, naquela zona, um 
metro quadrado a menos de 50 dólares. “Para um espaço 
de uma casa T3, por exemplo, a Build chega a desembolsar 
25 mil dólares para adquiri-lo Para se dar à volta a situação, Joca Comado disse estar 
a 
encetar contactos com o Governo Provincial 
de Luanda a fim de ceder à Build Angola espaços nas zonas do 
Camama, Benfica e arredores para a construção. 
Uma vez não ter chegado ainda a acordo, a solução tem sido comprar parcelas de 
terreno a terceiros: populares e outras individualidades. Ainda para a materialização 
De mais este projecto imobiliário, a Build Angola está a procurar, 
no mercado brasileiro e chinês material de construção 
a preços mais acessíveis e de eleva da 
qualidade. “A aquisição de terrenos e de materiais de construção 
acabados mais baratos é um dos objectivos que perseguimos 
para que a população angolana adquira casas a 
preços cada vez mais baratos com 
Números - Quanto aos preços, uma casa 13 construída numa 
área de 91.27 metros quadrados está orçada em 
119 mil dólares. Numa primeira fase o interessado 
pode entrar com 35 por cento do valor, neste 
caso 45 mil e 465 dólares.  Durante os próximos 12 meses paga-se sete mil 
dólares mensais para completar o valor total da obra 
- Para uma habitação T4, erguida numa área de 
129 metros quadrados, a pronto pagamento custa 
169 mil e 900 dólares. Caso o novo inquilino 
queira uma piscina, por exemplo, deverá pagar 
um valor adicional de 26 mil dólares. 
Expropriação de terrenos Em relação a recentes informações 
vindas a público, segundo as quais a Build Angola estaria a expropriar terrenos 
de populares na zona do Benfica, onde seriam executados 
os seus projectos, Joca Comado disse que os terrenos 
em questão haviam já sido comprados 



pela Build Angola a um indivíduo 
idóneo – Não quis revelar o seu 
nome, que apresentou a competente documentação. 
Os problemas vieram a seguir, segundo acrescenta. 
“Depois da aquisição das parcelas 
de terra e da sua legalização junto do Governo da Província de Luanda, 
numa altura em que nos preparávamos para vedar a área 
é que apareceram outras pessoas que alegaram serem 
os, verdadeiros donos das terras. Ficamos surpreendidos 
mas chegamos a um entendimento indemnizando-os, 
como tem acontecido sempre. 


