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A Odebrecht já investiu perto de USD 1.000 mil 
milhões no sector imobiliário, residências e escritórios, 
em Angola, tendo conseguido superar o que o seu direc-
tor de contrato, Félix Martins, os “difíceis” anos de 
2009 e 2010 sem paralisar qualquer contrato, e ainda 
antecipando alguns prazos de entrega.  
Félix Martins considera que o “segmento residencial de 
alto padrão” regista uma oferta superior à demanda, que 
se localiza agora nos segmentos médio e baixo. Só que 
este depara -se com um obstáculo: o acesso ao finan-
ciamento bancário: “os riscos para a banca são muito 
elevados ainda. Por outro lado, os materiais ainda são na 
esmagadora maioria importados, o que eleva os custos”, 
reconhece o principal responsável pela área imobiliária 
da empresa brasileira, a maior empregadora privada em 
Angola. Pelo que, acrescenta “há que conseguir que a 
banca seja mais segura, que os seus riscos sejam mais 
diluídos, como há que rever a questão da legislação 
específica (com intuito de dar maior garantia aos 
financiadores de empréstimo/banca credor)”. Félix 
Martins não hesita em admitir que “a demanda existe e 
desde que as pessoas tenham acesso ao crédito vão 
gerar-se novos negócios”. E a Odebrecht, pioneira do 
projecto Luanda Sul, mais concretamente Talatona, está 
atenta às novas oportunidades. Para já, o ramo 
imobiliário do gigante brasileiro, está envolvido no 
lançamento da quarta etapa do Belas Business Park, um 
projecto orçado entre USD 90 e USD 100 milhões e 
num projecto no Lobito, que considera uma aposta 
segura graças ao desenvolvimento que será induzido 
pelas infraestruturas que ali se encontram em curso, 
como a nova refinaria ou o porto. Também ao novo 
empreendimento projectado para o Lobito serão 
afectados entre USD 90 e USD 100 milhões. A 
Odebrecht olha para além de Luanda, o Lobito será a 
primeira escala fora da capital. Oportunidades em outras 
pronúncias já estão sendo avaliadas. “Estamos atentos a 
oportunidades no sector imobiliário e estruturados para 
maximizá -las em todos os seus segmentos. “, assim 
como que resume Félix Martins o processo de expansão.  
Nova Centralidade  
A Odebrecht, uma empresa de origem brasileira de raiz 
familiar e dimensão global, presente em mais de 30 
países, onde emprega mais de 118 mil pessoas em áreas 
diversificadas que vão da infra-estruturas e construção á 
energia, passando pela mineração, pelos shopping-cen-
ters e pelo imobiliário, está em Angola há 27 anos. A 
entrada no grupo no mercado imobiliário é indissociável 
da oportunidade que se abriu com as perspectivas de 
desenvolvimento de uma nova centralidade, Luanda Sul, 
mais precisamente Talatona. Tratava-se, no fundo, de 
uma parceria entre o sector privado e o governo. A 
primeira aposta foi o condomínio Atlântico Sul, em 

1997. “Em 2004 e 2005 percebemos que a economia já 
dava sinais de aquecimento e que em Talatona existia 
uma oportunidade para actuar e contribuir para 
requalificação urbanística da região, já havia um pro-
jecto urbanístico, um plano director. Esta região era cla-
ramente percepcionada como um vector de crescimento. 
Apostámos, deu certo”, lembra Félix Martins.  
Foi, para a Odebrecht, o pontapé de saída para o inves-
timento no sector imobiliário no nosso país. Havia 
contudo que ancorar os empreendimentos e havia 
também a experiência da Bahia (?): “na década de 1970 
o centro de Salvador foi ficando congestionado, carre-
gado e havia uma região que podia ser o motor de cres-
cimento”, adianta o responsável da Odebrecht. 
Importava então de aproveitar a experiência que 
inventar uma âncora, uma centralidade no interior dessa 
imensa nova centralidade. E assim, surgiu o Belas 
Shopping: “percebemos que havia que trazer algumas 
infraestruturas para que o barco se desenvolvesse, o 
Belas Shopping funcionou como uma âncora, trouxe 
desenvolvimento, modernidade”, explica Félix Martins.  
Prova de confiança  
Foram anos dourados. A economia disparava, a liquidez 
abundava, as oportunidades sucediam-se naturalmente. 
Seguiu-se o Riviera Atlântico, a Morada dos Reis, as 
Vivendas São Paolo de Loanda, as mansões do Vale, a 
Arte Yetu. “As empresas começaram a vir, precisavam 
de escritórios estruturados. Arrancou a segunda fase 
Belas Business Park que, num ápice, via todas as suas 
unidades vendidas. “Muitas empresas empolgaram-se 
com o mercado, a economia estava aquecida, com muita 
liquidez e os imóveis super valorizaram-se. Os nossos 
produtos foram vendidos a 100’/,u no lançamento, o que 
não significa, naturalmente, que recebêssemos os 100’\” 
mas havia o compromisso com o cliente.  
E seguiram-se os anos amargos da crise. E para a 
Odebrecht respeitar os compromissos quanto a entrega 
das obras, quanto a prazos foi garantindo, mesmo que a 
ginástica financeira exigida fosse grande – “chegámos a 
confrontar-nos com dificuldades de liquidez, supridas 
pela empresa ou por pequenos financiamentos contra-
ídos junto da banca Angolana, chegamos a ter atrasos de 
USD 40 milhões em 2009 e 2010”, confessa Félix 
Martins, para quem “2010 foi mais uma prova de con-
fiança no país (e respeito para os nossos clientes), não 
paralisámos nenhuma obra, entregámos os empreendi-
mentos dentro do prazo, garantindo para os clientes o 
prazo previsto para retorno sobre o investimento.”.  
Investir na formação  
Mas ficou a experiência: “construir em 2007 e 2008 foi 
uma aprendizagem. A demanda era muito forte e 
tínhamos pouca mão-de-obra qualificada. Os custos se 
não inviabilizaram reduziram as margens de alguns 
projectos”. O que explica, segundo o responsável da 
Odebrecht, a forte aposta na qualificação, na formação 
de nacionais, a qual é encarada como um investimento, 
não como um custo. “Fizemos aqui um trabalho de for-
mação muito importante”, sublinha. E explica porquê: 
“sentimos muito a questão da produtividade local, 
imaginámos que era uma e deparámo-nos com outra, 



muito mais baixa. A resposta foi formar com base num 
programa de capacitação. “Nunca perdemos o foco, a 
maioria dos nossos trabalhadores são quadros nacionais. 
O nosso índice de produtividade quase que triplicou”, 
revela Félix Martins. E é este o segredo para o facto de a 
Odebrecht cometer a originalidade de antecipar prazos 
de entrega, como acontece com o empreendimento 
Noblesse Residence, que tinha como prazo de entrega 
Abril de 2012. “No Noblesse, precisa o responsável da 
Odebrecht, fizemos uma selecção e ter uma equipa 
muito qualificada muito prodillwa, o empreendimento 
foi mais estruturado e houve a vontade de se diferenciar 
no mercado”. Reconhece: “podíamos ter ajustado o 
ritmo, mas vimos uma oportunidade de nos diferenciar 
face aos clientes, mostrar compromisso, seriedade, cor-
responder há confiança que eles depositaram em nós”.  
Os diversos instrumentos de controlo da base monetária 
vêm sendo utilizados de uma forma cada vez menos res-
tritiva por parte do Banco Nacional de Angola. Assim, 
quer a taxa de redesconto (a taxa de juros cobrada pelo 
banco central nos empréstimos que efectua aos bancos 
comerciais), quer a taxa de facilidade permanente de 
liquidez (que permite à banca comercial aceder a liquidez 
de forma menos onerosa do que no redesconto) têm vindo 
a baixar.  
Também a taxa média ponderada do Mercado 
Interbancário – o mercado organizado entre os bancos, 
que realizam operações entre si, à vista e a prazo, geral-
mente a muito curto prazo (1 a 7 dias) – mostra uma 
clara tendência de baixa. Esta última taxa para 1 dia 
(overnight) atingiu mesmo a passada segunda-feira, dia 
22, os 4,58”10, quando, ainda no início de Maio de 
2011, excedia os 13’i’”.  
A de redesconto situava-se, esta quarta-feira, em 20% e 
a taxa de cedência de liquidez em 14,75%. Recorde-se 
que a taxa de redesconto subiu ao longo de todo o ano 
de 2009, passando de 19,75”/” em Fevereiro para 25’Y” 
em Março e para 30% em Outubro. Só veio a descer 
novamente para 25% já no final de 2010, mais 
precisamente no mês de Novembro e para 20% em Maio 
deste ano. Já a taxa de cedência de liquidez que atingiu 
os 23,5% a meio do último ano, tem vindo a descer 
desde então, situando-se já em 17% em Janeiro de 2011.  
Esta política de menor aperto da política monetária poderá 
contrariar, na aparência, o principal objectivo fixado à política 
económica, baixar a inflação. Tal não acontece por não existir 
uma correlação positiva entre a dimensão da base monetária e o 
nível dos preços e porque o BNA tem vindo a utilizar todos os 
instrumentos à sua disposição para absorver a liquidez diária 
excedentária (como sejam, as operações de mercado aberto – 
Open Market – e a emissão de títulos de curto prazo). A pressão 
sobre os preços decorre sobretudo da elevada dependência das 
importações, designadamente de bens de grande consumo e, em 
particular, de bens alimentares. Registe-se que as autoridades 
estimam que a inflação, que se situa actualmente em torno dos 
14,5”/”, recue no final deste ano para 12”/”. O que significa uma 
desaceleração, atendendo a que o Índice de Preços no 
Consumidor (lPe) na cidade de Luanda se situava em 15,31”/” 
em Dezembro de 2010. O FMI efectua uma projecção menos 
benévola, tendo revisto recentemente em alta á sua previsão para 
a inflação este ano, fixando-a em 14,6%. Posição intermédia é a 
do BPI, que estima que a inflação se venha a situar em termos 
médios anuais em 13%. A perda de valor do dólar (contraparte 

monetária do petróleo exportado) face ao euro será um dos 
factores mais negativos, atendendo ao peso das importações na 
economia nacional, para o andamento da inflação.  
Por outro lado, sublinhe-se, a maior folga da política 
monetária tende a estabilizar a moeda nacional face ao 
dólar. O BNA, que remodelou recentemente o seu site 
com o objectivo de melhorar a qualidade de informação 
fornecida e torná -lo mais amigável aos utilizadores, 
vem complementando a política monetária mais expan-
sionista seguida com medidas. 


