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O combate à especulação dos preços das casas, em 
Luanda, passa por um aumento de acções na fiscalização 
Das obras e pela criação de um diploma legal 
Que organize o sector imobiliário, segundo a presidente 
Da Associação de Profissionais Imobiliários de Angola, 
Branca do Espírito Santo: "só com estes pressupostos e 
Com o aumento da oferta de habitações é possível reduzir 
Os elevados preços que se praticam no sector". 
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Branca do Espírito Santo reconhece a existência de 
Oportunismo por parte dos investidores que, ante a 
Crescente procura, procuram lucros superiores aos 
Investimentos aplicados. De acordo com um estudo 
Efectuado pela empresa de consultoria e avaliação 
Imobiliária Proprime, os preços dos apartamentos do 
Tipo T4 com 580 metros quadrados, na cidade de 
Luanda, chegam a custar cerca de três milhões de 
Dólares. 
O município da Maianga é uma das zonas de Luanda 
Onde os preços dos apartamentos são mais elevados. 
Os T4 custam três milhões, os T2 de 165 metros quadrados 
Custam 774 mil dólares e um milhão de dólares 
Para os de 220 metros quadrados. 
Depois da Maianga, segue-se o município da 
Ingombota com apartamentos do tipo T4 no valor de 
1.300.000 Dólares de 223 metros quadrados, enquanto 
Os TI custam 380 mil dólares com 64 metros 
Quadrados. 
Em Luanda Sul, o valor médio de um apartamento do 
Tipo TI é de 249.000 dólares de 57 metros quadrados e 
O T4 1.080.000 dólares com 179 metros quadrados. Em 
Viana, os TI custam 206 mil dólares, com 56 metros 
Quadrados e os T2 variam entre 285.000 dólares com 
82 Metros quadrados e 378.000 dólares com 119 metros 
Quadrados. 
Na zona do Camama, o valor médio de um 
Apartamento de 60 metros quadrados do tipo TI é 21 
0.000 Dólares e os apartamentos do tipo T2 variam 
Entre os 285.000 dólares, de 85 metros quadrados e 
365.000 Dólares, de 120 metros quadrados. 
O estudo demonstra que os apartamentos chegam a ser 
Muito mais caros do que as vivendas. Uma moradia no 
Talatona do tipo V3 custa 2.15 0.000 dó lares, com 385 
Metros quadrados, enquanto a V 4 custa 2.400.000 
Dólares, com 525 metros quadrados. 
Em Luanda Sul, a vivenda do tipo V3, de 400 metros 
Quadrados, 1.950.000 dólares e a V4 de 450 metros 
Quadrados 2.100.000 dólares. 



O preço do metro quadrado dos apartamentos é alto. 
No município da Ingombota, cada metro quadrado de 
um apartamento chega a atingir os 5.760 dólares. A 
zona com valores mais baixos é a do Camama, cujo 
metro quadrado custa 3.300 dólares. O documento 
mostra que os valores médios do metro quadrado 
podem descer em função do aumento das áreas de 
construção. 
A Associação de Profissionais Imobiliários de Angola 
pretende estabelecer um acordo com as autoridades 
governa mentais no sentido de se encontrarem soluções 
imediatas para que, num curto espaço de tempo, a 
situação ganhe outra dinâmica. Defende a necessidade 
da criação de fundos imobiliários, sociedades de 
hipotecas e cooperativas com o propósito de financiar 
habitação social. 
O mercado ainda tem pouca oferta de habitações para 
cidadãos com baixos rendimentos. "A maior parte das 
construções está dirigida à classe média e de altos 
rendimentos, aumentando assim o desequilíbrio que 
existe entre a procura e a oferta", disse Branca do 
Espírito Santo. 
Com vista a atender grande parte da população, o 
Governo tem desenvolvido algumas acções de construção 
de casas sociais em Luanda, como são os casos 
dos 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 habitações sociais nos próximos quatro anos. 
A Associação de Profissionais Imobiliários de Angola 
foi criada em 11 de Abril de 2008 com objectivo de 
organizar a classe e fazer chegar as preocupações dos 
associados aos órgãos competentes. 


