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Lei de investimento privado permite mais aplicações 
Os níveis de crescimento da economia angolana têm 
Impulsionado o desenvolvimento do sector imobiliário, 
Principalmente nos anos 2007 e 2008. O facto pode-se 
Constatar em todo o território nacional com a 
Construção de habitações, hotéis, escritórios e unidades 
Industriais. 
Esta avalanche de obras compreende investimentos 
Provenientes, em grande parte, do sector privado, fruto 
Da confiança que o Governo tem dado aos investidores 
Com a aprovação da Lei de Investimento Privado. 
Nas cidades angolanas, existem muitas obras no sector 
Da habitação. Afinal, é uma das áreas que regista um 
Desequilíbrio entre a procura e a oferta. 
Apesar da oferta registar um aumento significativo 
Nestes dois últimos anos, ainda continua a ser insuficiente 
Para responder à procura. A capital do país 
Apresenta o mais elevado défice habitacional. 
Segundo dados do Instituto de Planeamento e Gestão 
Urbana de Luanda, para cobrir o défice é necessária a 
Construção anual de 65.000 casas até 20 1 6, tendo em 
Conta o actual número de habitantes estimado em oito 
Milhões. 
A forte pressão da procura tem causado o 
Encarecimento dos imóveis, principalmente no centro 
Da cidade, onde a oferta é diminuta. Por isso, a venda 
Imobiliária em fase de construção tem tido uma média 
De 100 por cento, revelando a alta pressão da procura 
De habitação. 
Para reduzir estes níveis, o Governo Provincial de 
Luanda já definiu os futuros espaços urbanos com 
Maior destaque para a área de Luanda Sul. Com esta 
Medida, prevê-se que a oferta imobiliária possa duplicar 
Nos próximos cinco anos. Em 2007, a taxa de 
Crescimento, de habitação em Luanda atingiu os 20 por 
Cento. Em 2008 desceu para 17 por cento. Prevê-se 
Que, entre 2010 e 2011, os valores venham a fixar-se em 
10 Por cento. 
Actualmente, a área de construção para a vertente 
Habitacional dentro de Luanda está à volta dos 500 mil 
Metros quadrados, e mais um milhão de metros 
Quadrados nas áreas limítrofes da capital. 
A maioria dos projectos habitacionais na cidade capital 
Está direccionada ao segmento de médio e alto 
Rendimento. 
Para alguns investidores imobiliários, o mercado ainda 
Não oferece condições para projectos de baixo 
Rendimento, pelo facto de 60 por cento da população 
Viver no limiar da pobreza. 



Mas o Estado está atento a esta situação. Por isso, com 
Vista a atender grande parte desta franja social, o 
Governo tem desenvolvido algumas acções de 
Construção de casas sociais em Luanda, com o propósito 
De atender às necessidades da população. 
São os projectos "Morar" e "Zango", em Luanda Sul. 
O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, 
Assumiu, em 2008, o compromisso de serem investidos 
50 Mil milhões de dólares na construção de um milhão 
De casas nos próximos quatro anos. 


