
Fundo habitacional e operadores da 
banca assinam acordo  
Jornal de economia e finanças  
29 de Novembro de 2011 
 

O Ministério da Construção e Urbanismo através 
do Fundo de Fomento Habitacional (FFH) assinou 
na última quinta-feira, em Luanda, com os bancos 
comerciais públicos e privados que operam no 
mercado, um acordo para a -formalização de 
contrato de habitação social para a população.  
A cerimónia da assinatura do acordo decorreu no 
edifício do Ministério das Finanças e 
testemunhado pelo titular da pasta Carlos Alberto 
Lopes, ao governador do Banco Nacional de 
Angola (BNA), José Massano de Lima e do 
ministro da Construção e Urbanismo, Fernando 
Fonseca.  
O acordo foi assinado pelo coordenador da 
comissão de gestão do FFH, Carlos Panzo, e 
pelos presidentes de Conselho de Administração 
de nove operadoras bancárias que actuam no 
mercado nacional, designadamente, BPC, BCI, 
BFA, Sol, BAI, Keve, BNI, (BPA e BIC. (Fernando 
Fonseca, ministro do Urbanismo e Construção, 
disse na ocasião que o I Executivo está a contar 
com a I participação dos bancos para I no futuro 
trabalharem em t conjunto na construção de 
habitação condigna para as populações e o FFH 
vai cumprir com o seu papel assim s como os 
bancos.  
“Há uma dinâmica no crescimento no sector de 
habitação e isso deve nos estimular criando 
parcerias com os outros organismos para a 
construção de diversos tipos de habitação para 
diferentes níveis da população”, para quem, as 
forças armadas, os antigos combatentes têm as 
suas cooperativas e estas estão ajudar o fundo no 
cumprimento do seu papel”, assegurou Fernando 
Fonseca.  
Para o governante, as empresas de construção 
civil poderão comparticipar igualmente neste 
projecto de habitação para que os objectivos 
traçados pelo Executivo venham a surtir os efeitos 
desejados no mais curto espaço de tempo, 
assegurou o ministro, que igualmente mostrou-se 
bastante satisfeito pela disposição dos bancos em 
apoiar o projecto.  
Cobertura do Executivo  
Para Carlos Panzo, o acordo ora assinado vai 
regular o produto financeiro do FFH que ao mesmo 
tempo servirá de avalista dos cidadãos que 
pretendam um financiamento bancário. “O fundo 
vai garantir este financiamento aos bancos de 
acordo a formalização do contrato e irá cobrir ate 
80 por cento de risco de incumprimento do 
crédito”, sustentou o responsável.  
Segundo Carlos Panzo, o modelo está em 
andamento, uma vez que o cidadão deve 

contactar o banco para ter acesso as condições de 
adesão, acrescentando não haverá qualquer 
ligação directa entre o cidadão e o FFH, mas sim 
entre o banco e os mutuários isto depois da 
formalização do documento.  
No entanto, o Executivo apresentará, brevemente, 
uma lista de projectos e com base neste 
documento os bancos vão escolher os que melhor 
se enquadram para o seu financiamento para 
posterior aprovação do Governo.  
Interrogado se a Centralidade do Kilamba está 
contemplada neste pacote, Carlos Panzo disse 
que o programa que o Executivo está levar a cabo 
é de âmbito nacional, não sabendo se a 
Centralidade do Kilamba está ou não contemplada 
no referido projecto.  
Operadores satisfeitos  
Por sua vez, Paixão Júnior, presidente do 
Conselho de Administração do BPC, assegurou 
que este projecto vai permitir aos bancos 
realizarem operações que não eram efectuadas, 
permitindo-os a fazerem publicidades para que as 
populações adquiram as habituações.  
“Estamos convencidos de que este projecto terá 
êxito e acima de tudo terá um tratamento especial 
da nossa parte, isto não quer dizer que os demais 
projectos serão descriminados, pois para nós 
todos os outros serão legíveis”, sustentou o 
economista.  
Segundo o responsável, “dentro em breve vamos 
receber uma lista onde constam todos os projectos 
e a partir dela saberemos escolher os que foram 
de encontro com as nossas exigências.  
Para o presidente da Comissão Executiva do 
Banco Sol, Coutinho Nobre Miguel, assegura que 
a instituição que dirige tem todas as estruturas 
montadas para receber e executar o projecto, visto 
que possuem um fundo de garantias bastante 
aceitável. 


