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Vila Florescer - Uma iniciativa do grupo César & Filho 
Situada mesmo ao lado do Projecto Cajueiro, condomínio 
da Sonangol, na zona de Camama, no Kilamba 
Kiaxi. Aqui os preços são mesmo "very hard", pesadíssimos. 
Ou seja, não são para as manápulas de um 
qualquer Zé-povinho. Ao que se sabe, todas as 
moradias do condomínio (três modelos de casas, n, T4 
e T5) estão acima de um milhão de dólares. Haja bolso 
e peito! 
Belas Park – Condomínio com casas T2 a T4, também 
não foi concebido para a plebe, que poderá limitar-se a 
dar uma espreitadela de longe sempre que for ao 
centro comercial Belas Shopping, ali mesmo ao lado. 
Genea Angola - Empresa que se pretende pioneira no 
desenvolvimento de soluções habitacionais em Angola, 
a Genea Angola lançou no mercado de 
empreendimentos imobiliários vários condomínios 
disseminados pela cidade de Luanda. 
Residencial América Plaza - Um complexo residencial 
e comercial situado na zona do Talatona. Condomínio 
fechado de apartamentos luxuosos com dois 
dormitórios, sendo que um deles é uma suite, com 
opções para duas áreas privativas. 
Residencial Ginga Vitória - Situado a 16 quilómetros 
do espaço que irá albergar o novo aeroporto 
internacional de Luanda, este residencial está 
concebido para dois tipos de vivendas (rés-do-chão e 
primeiro andar) com as designações Lírio e Girassol. 
Residencial Village Benfica - Condomínio com 
vivendas de alto padrão (rés-do-chão e primeiro 
andar), na zona do Talatona, bem próximo da praia. 
Possui três modelos de casas do tipo vivenda, 
designadas Esmeralda, Safira e diamante, com suites incluídas. 
Residencial Ginga Cristina - Um empreendimento da 
Genea Angola, condomínio fechado, situado junto ao 
Pólo Industrial de Viana, com dois modelos de 
apartamentos (Violeta e jasmim). 
Condomínio Ginga Isabel - concebido para albergar 
somente vivendas espaçosas de três tipos, que terão, 
respectivamente, de dois a quatro quartos, também 
localizado na zona de Via na, a 16 quilómetros das 
instalações do novo aeroporto internacional de 
Luanda. 


