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O trânsito, as ruas cortadas, a azáfama de máquinas, os 
taipais de construção e o pó marcam o dia a dia da 
cidade de Luanda. Ao longo dos últimos quatro anos a 
cidade tem vindo a mudar. Sob o ritmo intenso das 
novas construções uma nova cidade está a nascer. De 
acordo com as estimativas do Instituto de Planeamento 
e Gestão Urbana de Luanda será construída, até 2012, 
uma área equivalente a 500 mil m2 na vertente 
residencial na cidade de Luanda, à qual acresce mais um 
milhão de m2 de construção nas áreas limítrofes da 
capital. Mas para atender às necessidades da capital 
seria necessário construir, pelo menos, 65 mil novos 
fogos por ano até 2016. 
Na realidade, existe ainda um forte desequilíbrio entre 
o lado da oferta e o lado da procura que o 'boom' que o 
sector registou nos últimos quatro anos não foi ainda 
capaz de resolver. Estima-se que dos oito milhões de 
almas que vivem na capital, 70% habite em bairros 
degradados e em habitações precárias. Grande parte do 
investimento directo estrangeiro canalizado para o 
sector imobiliário foi absorvida por projectos 
destinados aos segmentos alto e médio alto, os que têm 
poder de compra para pagar cerca de meio milhão de 
dólares por um apartamento em qualquer zona nobre 
da cidade. As boas perspectivas de crescimento 
económico do país, que deverá voltar a crescer a dois 
dígitos a partir de 2010, associadas às potencialidades 
de atracção do investimento privado e à melhoria do 
nível de rendimento da população, continuarão a 
justificar um forte investimento privado estrangeiro no 
sector imobiliário. 
De acordo com projecções do Instituto de 
Planeamento e Gestão Urbana de Luanda, o IDE 
canalizado para este sector cresceu 20% em 2007 e 
18% em 2008, prevendo-se um crescimento de 10% ao 
ano, até 2011. Mas o novo contexto marcado pela crise 
financeira e económica mundial e pelo abrandamento 
do crescimento económico nacional veio acelerar a 
necessidade de canalizar parte destes investimentos 
para outros segmentos de mercado. 
"O mercado imobiliário em Luanda não irá registar 
uma diminuição da procura nos próximos dez anos, 
mas começa a haver uma pressão muito grande para a 
redução dos preços das habitações, Uma pressão 
imposta, por um lado, pelo próprio sector, que já 
começou a sentir os efeitos da crise financeira e 
económica global, sobretudo ao nível de uma maior 
cautela por parte dos investidores e por uma maior 
dificuldade de acesso ao crédito bancário. Mas também 
uma pressão social porque é preciso responder às fortes 
necessidades do segmento de média e baixa renda, para 



os quais não existe ainda uma oferta", sublinhou Hélder 
da Conceição José, director do Instituto de 
Planeamento e Gestão Urbana de Luanda. 
O EXEMPLO PÚBLICO 
Nesta matéria é o próprio Governo a dar o exemplo. 
Não obstante, o contexto de contenção orçamental e 
diminuição do investimento público, as autoridades 
elegeram como prioritário a execução do Programa 
Nacional de Habitação, que contempla a construção de 
cerca de um milhão de novas habitações em Angola, até 
2012. "Para acudir as necessidades imediatas da capital 
está prevista a construção de 300 mil unidades, às quais 
se vão acrescentar aquelas que serão construídas através 
do programa de auto-construção dirigido, para o qual o 
Governo já disponibilizou dez reservas fundiárias. É 
um enorme desafio", afirmou Hélder José. Através 
deste programa vão nascer novos pólos urbanos em 
Luanda, como a zona de Kilamba Kiaxi, de Viana ou 
do Cacuaco. "Ao longo dos novos eixos rodoviários estão 
a nascer vários projectos imobiliários dirigidos às 
classes de média renda. No distrito de Kilamba Kiaxi 
vão surgir 160 mil fogos, outros 20 mil estão a ser construídos 
em Viana e cerca de 40 mil estão a ser 
edificados no Cacuaco. 
Para além das infra-estruturas rodoviárias estão a ser 
construídas as redes de saneamento, energia, água e 
telecomunicações, imprescindíveis para a qualidade de 
vida das populações", explicou o director do Instituto 
de Planeamento e Gestão Urbana de Luanda. De 
acordo com o mesmo responsável, o Governo já seleccionou 
as zonas destinas a reservas fundiárias para 
fins habitacionais Cacuaco, Bita, Sapú, Sapú I, Luanda 
Norte, Cazenga Antenas, Sambizanga Antenas, 
Sambizanga Bairro Operário, lango e Kikuxi, Sapú e 
Benfica onde serão erguidos alguns milhares de novas 
habitações. Como o próprio nome indica, a responsabilidade 
pela construção da habitação recaí sobre 
o proprietário. As autoridades comprometem-se a 
delimitar as áreas, a elaborar os planos de pormenor 
para a construção de infra-estruturas básicas e a 
disponibilizar os kits de material de construção. Os 
preços destas habitações não deverão ir além dos IDO 
mil USD. Para além de solucionar uma parte dos graves 
problemas sociais de Luanda, Hélder da Conceição José 
defende que a aposta em produtos dirigidos ao 
segmento de média renda irá impulsionar o crescimento 
e o dinamismo do sector imobiliário a médio e longo 
prazos. Mas parte do sucesso deste programa, como 
reconhece o responsável, depende dos bancos 
comerciais, a quem é exigida a criação de novos 
produtos bancários de médio e longo prazos.  
 


