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A Damwl vai pôr, em 2010, à disposição dos angolanos 
Um condomínio com capacidade para 40 residências do 
Tipo alto padrão, na zona do Talatona. 
O sócio-gerente da empresa, Generoso de Almeida, 
Com a mesma capacidade que o destacou como presidente 
do conselho de administração do BCI, quer 
agora deixar a sua marca no mercado imobiliário, à 
frente da Damwl, um grupo familiar, como faz questão de salientar. 
De acordo com o ex-bancário, agora na pele de sóciogerente 
da empresa Damwl, as moradias do tipo T3 e 
T4 vão custar entre um USD 1,5 milhões e USD 2 milhões. 
"Reconheço que o preço das casas não está ao alcance 
de todos, face à realidade social do pais, mas naquela 
área os terrenos também são caros. Além disso, vamos 
acrescentar ao projecto um produto novo, o áudio 
visual e música electrónica e um sistema muito 
avançado de vigilância permanente", justificou. 
Avaliado em USD 30 milhões, o projecto resulta de um 
financiamentos dos bancos comerciais que operam em 
Angola. Segundo Generoso de Almeida, não há fundos 
próprios, mas sim um conjunto de bancos que ao longo 
do projecto foram financiando o arranque e agora, 
nesta fase de construção, há um banco que vai financiar 
cerca de 35 %". 
O condomínio residencial comporta ainda zonas de 
serviço de oferta, de lazer, desporto, espaços comunitários 
e uma piscina comum que servirá como 
elemento agregador de vivência externa das pessoas, já 
que "os moradores dos condomínios, em norma, não 
convivem juntos". 
Entretanto, Generoso de Almeida salienta que os 
projectos imobiliários da sua família não se destinam 
apenas às pessoas com grande poder financeiro, ou seja 
aos milionários. Em Janeiro de 2010, vão lançar um 
segundo projecto, licenciado na zona do Benfica, para 
jovens recém-casados e recém empregados. "Teremos 
mais de 20 residências destinadas aos jovens trabalhadores   
e casados". De salientar que a entrada de Generoso de Almeida   
no mercado imobiliário, resulta da experiência adquirida ao 
longo de 30 anos, enquanto gestor público, onde 
ganhou "fortes conhecimentos de gestão económica e 
gestão empresarial". 
"Tenho credibilidade junto de instituições financeiras, 
claro que tenho de honra-los meus compromissos 
sempre, e estou a honrá-los. De maneira que tudo isso 
seja possível, desde que haja rigor, conhecimento e 
empenho". Durante o lançamento do condomínio, António Van- 
Dúnem, ex-assessor do Presidente da República, 
Considerou que o lançamento deste projecto, num 
período de crise económica, financeira e até social, 



pode ser entendido como um sinal da profunda 
confiança que os empresários nacionais têm no seu 
país, nas suas instituições e no futuro de Angola. 


