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O credito à habitação vai”durante 
alguns anos, ter 
menos importância no negocio 
bancário”e a tendência é 
para o crescimento do mercando de 
arrendamento 
“Por um conjunto de razoes que se 
conjugam depois de 
um período de 10 a 15 anos em que o 
angolanos”preferiam 
a compra 
de casa e recorriam ao crédito rara 
esse fim, 
entraremos numa fase em que vamos 
recorrer 
menos ao 
rédito para a compra 
de casa. Defendeu o presidente do 
conselho de administração do Banco 
Bic Fernando Teles 
para quem”há uma tendência 
profunda”para o aumento 
importância do mercado de 
arrendamento, o que terá 
consequências na actividade do sector. 
Não existe um perfil perfeito para o 
mercado imobiliário 
em Angola, visto que os operadores 
não seguem 
a mesma linha de negócios, tornando 
onerosas todas 
as 
transacções, numa altura em que o 
litoral do país lidera 
as preferências. 
A taxa de juros implícita, dos contratos 
celebrados 
pelos bancos 
comerciais, nos últimos três anos, 
registou 
um crescimento de 7,1 % e, em Março 
último, mês 
em que se atingiu a taxa máxima dos 
últimos cinco 
anos, cifrou-se já nos 8% dos 
empréstimos bancários 

registados em 2010. 
Embora a cifra não revele o acumulado 
do período em 
referência 
para este tipo de contratos, nem o valor 
médio 
da prestação vencida, revela, segundo 
o lne, que o financiamento 
pelos bancos 
a 100”tem sido a grande aposta, 
colocando em risco a conjuntura 
do imobiliário angolano. 
Os juros do crédito à habitação 
praticados pelos 
bancos comerciais 
são muito altos, situando-se acima 
dos 30% do valor do empréstimo. 
A Ordem dos Arquitectos de Angola 
critica o exagero 
da actuação 
dos financia dores na construção 
civil, assegurando 
mesmo que os juros praticados 
actualmente 
são especula ti vos e impraticáveis 
em qualquer parte do 
mundo 
Incentivo. É importante a activação 
do prometido 
Fundo de Fomento à Habitação e rever 
as modalidades 
de acesso para não beneficiar uma 
minoria, visto que é 
visível o recuo do Executivo para que 
permita o recurso 
a créditos 
baixos com períodos de reembolso 
longos. 
Apesar da intenção do Estado, é 
fundamental que 
o funcionamento 
do fundo seja garantido, o diploma de 
constituição do mesmo 
esteja pronto e o Ministério do 
Urbanismo e Construção divulgue 
o regulamento. 
Sem menos importância, é o combate à 
especulação que 
se espera 
seja real, e não apenas uma ideia, que 
pode 
agravar ainda mais os preços dos 
imóveis no país. 
O Ministério revelou que as 
contribuições de opiniões 



sobre as taxas de juros e período de 
reembolso do financiamento 
já foram incluídas no regulamento do 
Fundo. 
O objectivo da constituição desta 
entidade é o de contribuir 
para minimizar o défice de residências 
sociais, 
sendo o principal alvo a população sem 
recursos para 
comprar uma casa. 
Conjuntura. O imobiliário e o sector que 
já não é prioritário 
para o Estado Esta tese resulta das 
afirmações do 
ministro e chefe da Casa Civil da 
Presidência 
República, 
garantindo que foram 
reduzidos os benefícios de um 
vasto conjunto de incentivos fiscais e 
aduaneiros, pese 
embora a construção civil tenha sido 
essencial 
na reconstrução 
do país. 
Por outro lado, os dados da Agência 
Nacional para o 
Investimento 
Privado (Anip) indicam que, no ano 
passado, foram aprovados 
projectos avaliados em 489 
milhões de dólares. 
Se a oferta tem aumentado com um 
forte investimento 
estrangeiro, 
a procura tem, fruto do 
desenvolvimento 
económico e de intensos fluxos 
migratórios, aumentado 
muito mais, criando desequilíbrios 
visíveis. 
A especulação continua a minar 
todos os propósitos do 
Executivo. 
Para a compreensão do fenómeno, 
bastará 
dizer que os valores médios de um 
apartamento 
de 
qualidade na cidade capital 
rondarão os 4.150 dólares 
por metro quadrado (m2) e os de uma 
vivenda cerca de 

5.500 dólares. No segmento dos 
escritório. 


