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Seis mil casas de diferentes tipologias serão 
construídas no projecto residencial “Jardim de 
Rosas”, lançado, recentemente, na zona do 
Camama, município do Kilamba-Kiaxe, em 
Luanda. Localizado próximo à auto-estrada 
circula Benfica-Viana (a escassos metros do 
Estádio 11 de Novembro), o empreendimento 
habitacional avaliado em 1,5 mil milhões de 
dólares norte -americanos, resulta de uma 
parceria entre a empresa angolana Uniprev e a 
chinesa Mar Grandioso. O projecto ocupa uma 
área aproximada de 140 hectares e comporta 
espaços de lazer, escolas, creches, centro 
cultural, hospital, quadras desportivas, ginásio, 
parque infantil, quiosques e churrasqueiras. A 
área comercial tem uma extensão de 20 mil 
metros quadrados e 14 mil metros quadrados 
estão reservados à passagem pedestre. 

Início 
Neste momento, já se encontram em 
construção 184 unidades de apartamentos de 
quatro e seis andares, 45 vivendas, das quais 
31 individuais e 14 geminadas. Esta 
empreitada compreende a segunda fase do 
projecto habitacional. Já estão praticamente 
concluídas 98 vivendas de diversos modelos, 
contempladas na primeira fase. 

Entrega 
A data de entrega das mora dias está prevista, 
para Dezembro deste ano. A margem do acto 
do lançamento do empreendimento, no passa 
do sábado (19), presenciado pelo governador 
da província de Luanda, José Maria dos 
Santos, e outros convidados, o gerente de 

negócios da empresa Uniprev, Celso Arsénio, 
disse que o lançamento do projecto decorreu 
como estava inicialmente planificado. As casas 
serão abastecidas através de duas sub-estações 
de energia de 220/60/15 mil volts, uma estação 
de distribuição de água no Camama e outra no 
Benfica, com capacidade de 30 mil metros 
cúbicos do precioso líquido, e um sistema de 
esgotos, contando com uma estação de 
tratamento de 26 quilómetros de canalização. 

Compra 
Os preços das casas para to das as tipologias 
(de T2 a T5), têm um valor inicial de 170 mil 
dólares. Inicialmente, paga-se 30 por cento e 
depois cumpre-se com as 12 parcelas mensais. 
Segundo Celso Arsénio, o “Jardim de Rosas” é 
um projecto imobiliário de nível internacional 
e conta com uma estrutura de um bairro 
planeado, clássico e do estilo europeu, para 
atender às necessidades quotidianas dos 
clientes, com opções de shopping, salas de 
escritórios, escolas e clínicas.
 
Rosas Shopping 
No âmbito do projecto está prevista a 
construção de um shopping center, localizado 
em pleno distrito residencial do Camama. 
Concebido com uma linha de arquitectura 
clássica e funcional, o empreendimento terá 
supermercados, farmácias, lavandarias, 
agências bancárias, salão de festas, mega show 
roam de mobília, academia, salão de beleza, 
local para entretenimento, Sistema de 
segurança automático e outros serviços.


