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Desde que foi lançada a primeira fase do 
projecto Nosso Lar, em Agosto 201 O, a 
construtora Build Angola já tem em fase 
adiantada de construção 1.000 casas. O 
projecto, localizado na zona da Camama, 
próximo do Estádio 11 de Novembro, envolve 
um investimento da ordem dos USD 222 
milhões. 
O presidente do conselho de administração da 
empresa, Paulo Sodré, referiu, esta semana, 
tratar-se de um complexo residencial com 
vivendas do tipo T3 e T 4, construídas em 
alvenarias cobrindo uma área de 90 a 129 
metros quadrados, que serão comercializadas 
ao preço mínimo de USD 119 mil. “Aqui toda 
a infra-estrutura básica foi projectada, com 
água, luz e saneamento básico, bem como 
zonas verdes com áreas comuns de lazer”, 
adiantou. O responsável da Build Angola 
frisou 
ainda que o condomínio “Nosso Lar” é 
destinado a uma faixa da população que 
alimenta o sonho de viver em casa própria com 
um padrão de construção de alta qualidade a 
um preço razoável. 
Na carteira da construtora consta ainda o 
conceito habitacional, inovador, Bem Morar, 
localizado no bairro do Benfica, 
compreendendo urbanizações abertas e 
condomínios fechados com moradias térreas, 
vivendas com um andar e edifícios de 
apartamentos de tipologia T3 e T4. O 
condomínio privado abrange ainda uma área 
comercial com lojas e serviços. O projecto foi 
lançado em Luanda, em Abril do ano passado, 
já se encontrando numa fase adiantada de 
construção. Os preços vão dos 
USD 179 mil aos USD 279 mil, sendo que a 
entrega das habitações é feita, em regra, num 
período que pode ir até 12 meses. 

The One! 
O primeiro 10ft, um conceito surgido nos anos 
60 em Nova Iorque e que não autoriza divisões 
entre ambientes, muito ao gosto de artistas e 
de pessoas criativas, em Angola traz também a 
assinatura da Build. Lançado no início de 2010 
e albergando serviços chama-se lhe One e 

encontra-se localizado em Talatona. Os 
acabamentos são de alto nível e fazem jus ao 
nome lhe One é, de facto,  ‘the one’! 
Outro projecto da Build, o Nossa Villa, que 
está a ser erguido no bairro do Benfica, mais 
precisamente na via rápida Cacuaco-
Cabolombo, reúne 150 moradias de tipologia 
T2, T3 e T 4, com preços que vão dos USD 90 
mil aos USD 150 mil, encontrando-se também 
em fase adiantada de construção do projecto 
foi lançado em Luanda, em Abril do ano 
passado, já se encontrando 
numa fase adiantada de construção. As 
primeiras 50 casas deverão ser entregues em 
Agosto e Setembro. Finalmente, a Build 
Angola propõe uma “vida de rei” aos 
proprietários das Quintas do Rio Bengo, um 
mega projecto de luxo, lançado em 2009, 
localizado na Estrada do Cacuaco Catete, mais 
concretamente no quilómetro 56. 
O empreendimento é um condomínio de 
quintas que vão dos 5 mil aos 15 mil metros 
quadrados de área, aos quais não falta 
equipamento. As casas são vivendas de 
tipologia T3, T4 e T5, com cerca viva e uma 
infra-estrutura completa de apoio às quintas. A 
Build Angola, uma sociedade imobiliária de 
direito 100”1” angolana que está presente no 
nosso país há já sete anos compreende ainda 
empresas que operam nos segmentos da 
alimentação e agro-indústria, além de deter 
outros activos e participações em áreas 
igualmente importantes. Na restauração 
destaca-se a Pastelância, a maior rede de 
restaurantes, pastéis, pizzas e massas, que 
conta já com seis unidades em Luanda e na 
cidade do Huambo e na agro-indústria sobre 
leva o projecto SAPI, um sistema de pecuária 
auto-sustentável e que desenvolve toda a rede 
de carnes, desde a produção até à distribuição. 
O projecto abrange cerca de 10 fazendas 
distribuídas por cinco províncias do país: 
Kwanza Norte, Kwanza Sul, Malange, Lunda 
Norte e Huambo. 
A Build Angola projecta, entretanto, novos 
empreendimentos com estudos de impacto 
ambiental e viabilidade em Luanda e noutras 
províncias do país.


