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Pouco mais de uma semana nos 
separam do início das vendas das 
casas da cidade do Kilamba. Segundo 
o administrador de Delta Imobiliária, 
Paulo Cascão, o momento é dos 
potenciais moradores que apresenta-
ram candidaturas, na fase inicial, 
começarem a contactar com os bancos 
para negociar o financiamento. De 
acordo ainda com Paulo Cascão, o 
processo de inscrição continua em 
curso, embora a empresa a quem a 
Sonip entregou a responsabilidade de 
agenciar as vendas tenha acusado já a 
recepção de mais de 30 mil 
candidaturas.  
Entretanto, no terreno, a cidade do 
Kilamba continua a crescer com novos 
edifícios a ficarem prontos, no pros-
seguimento da segunda fase do 
projecto, que também contempla a 
componente de habitação social. Além 
da cidade do Kilamba a Delta também 
está encarregue do agenciamento das 
casas na cidade do Cacuaco, outro 
projecto que não fica nada a dever à 
cidade do Kilamba, em dimensão e 
qualidade das habitações.  
Com a promulgação e publicação, na 
semana passada, dos diplomas que 
estabelecem o regime jurídico do 
crédito à habitação e outros que 
regulam o negócio das casas, desde os 
prazos de reembolso aos juros a 
cobrar, foi dado pelo Executivo um 
passo significativo no sentido de tomar 
realidade o acesso às casas na cidade 
do Kilamba e em todas as outras 
cidades que estão a ser construídas 
pelo país.  
Na mais recente reunião do Conselho 
de Ministro foi dada luz verde a um 
conjunto de diplomas jurídico-legais 
que definem as condições de acesso e 
de aquisição de habitação própria.  
Entre os diplomas apreciados constam 
os decretos presidenciais que 
estabelecem o regime de crédito à 

habitação, o que define o regime 
jurídico das contas poupança-
habitação, e os instrumentos de 
delegação de poderes para que o 
Fundo de Fomento Habitacional possa 
celebrar protocolos com instituições 
financeiras vocacionadas para 
concessão de créditos.  
O decreto presidencial que estabelece 
o regime de crédito à habitação habilita 
o acesso em condições favoráveis de 
financiamento, nomeadamente por via 
da bonificação de juros, aos cidadãos 
com idade até 40 anos, para aquisição 
de habitação construída, a realização 
de obras de conservação e 
beneficiação e a compra de terreno 
para a construção de casa própria. 
Além da facilidade criada pelo referido 
diploma, a aprovação de um regime 
jurídico específico que estimule a 
poupança das famílias para a aquisição 
de habitação, traz consigo a vantagem 
da isenção de impostos relativamente 
aos juros activos, da possibilidade do 
acesso ao crédito a longo prazo para 
esse fim, bem como da prioridade da 
compra de casa própria no âmbito dos 
programas habitacionais do Estado. Os 
interessados deverão dirigir-se aos 
bancos com vocação para conceder 
empréstimos ou créditos, para, depois 
de acertados os moldes do crédito, 
ficará a responsabilidade de pagar um 
montante mensal.  
No contacto com o banco o interessado 
deverá trazer consigo os seus recibos 
de salário e o da mulher ou do marido, 
cabendo depois ao gestor orientar 
sobre os moldes do crédito.  
Outro detalhe que tem escapado a 
muito boa gente é o da possibilidade de 
escolha entre a cidade do Kilamba ou 
outra central idade em construção, 
como a do Cacuaco ou do Quilómetro 
44. Recordamos que os apartamentos 
custam entre os 135 mil e os 200 mil 
dólares americanos, sendo que, de 
acordo com a imobiliária, os primeiros 
moradores entram já em Dezembro. 


