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A Escom apresentou na quarta-feira passada, o seu 
mais recente projecto residencial denominado 
"Acquaville", orçado em 60 milhões de euros. 
A ser construído em Luanda Sul, numa parceria entre 
o grupo brasileiro Camargo Corrêa, um dos maiores 
grupos empresariais do Brasil e a Escom, as obras têm 
início previsto para Maio próximo. 
O condomínio tem uma área de 50 mil metros quadrados 
e será composto por oito torres com -148 
unidades, com tamanhos variados entre os 140 e 190 
metros quadrados, duplex térreos, apartamentos de 
diversos modelos e penthouse, todas viradas para uma 
área de lazer, parque aquático e recintos desportivos. 
Dirigido para o segmento de mercado de alto padrão, 
o custo das residências terá um preço mínimo ou superior 
na ordem dos 600 mil dólares. 
O novo projecto residencial, com espaços de apoio, 
arborização e jardins esteticamente bem delineados, 
contará com duas quadras para a prática desportiva, 
que contemplará uma polidesportiva e outra de ténis. 
Terá igualmente uma piscina para adultos e outra 
infantil, deck molhado, salão para festas uma para 
adultos e outra para crianças, ludoteca (sala para 
entretenimento), bem como um cyber e solarium. 
Ainda no domínio imobiliário, a Escom está a levar a 
cabo a construção do "edifício Espírito Santo", com 25 
pisos, localizado na zona do Miramar. 
O edifício, cuja conclusão está aprazada para o final 
deste ano, tem um investimento avaliado em 84 milhões 
de euros (114.31 milhões de dólares). 
Em paralelo com a construção do Edifício Espírito 
Santo, a Escom Imobiliária prossegue a sua política de 
crescimento com o desenvolvimento de mais alguns 
projectos de investimento em Luanda e no Soyo. 
Na capital, vão ser construídos três edifícios que estarão 
ligados entre si para habitação e comércio, numa 
parceria do Bloco África da Camargo Corrêa. 
Localizado junto ao edifício Espírito Santo, os empreendimentos 
vão orçar em 154 milhões de euros 
(209.57 milhões de dólares). 
Na cidade do Soyo, local onde se irá desenvolver o 
projecto Angola LNG (aproveitamento de gás natural 
liquefeito), a Escom Imobiliária pretende desenvolver 
um projecto do tipo aparthotel. 
Durante a cerimónia de apresentação do projecto residencial 
"Acquaville", o presidente do Conselho de 
Administração da Escom, Hélder Bataglia, considerou 
o lançamento deste condomínio e dos demais 
projectos residenciais como sendo uma viragem 
significativa trazendo para Angola um novo conceito 
de viver e uma nova forma de morar. 


