
Realidade actual 

O MERCADO IMOBILIÁRIO ANGOLANO 

Desafios 



FASE ACTUAL: 

•  Falta de financiamento habitacional; 

•  Falta de crédito à promoção; 

•  Ritmo baixo das vendas; 

•  Aumento progressivo da demanda; 

•  Falta de imóveis prontos para serem vendidos 



FASE FUTURA: 

•  Crescimento da Economia das 
Províncias e do país em geral; 

•  Crescimento acentuado da 
população; 

•  Aumento do poder de compra da 
pessoa singular, inserindo-se assim 
no mercado comprador; 

•  Aumento dos investimentos e 
empresas estrangeiras no país. 

Aumento da demanda: 



DESAFIOS:  

-  Rápida concessão de direito de superfície  

-  Agilização na emissão das licenças de obra 

-  Agilização nas aprovações de loteamentos 

-  Rápida resposta dos bairros fiscais 

-  Rápida resposta dos Notários e Conservatórias  

1 – Desburocratização dos serv. públicos e rapidez das  
      respostas dos serv. Notariais e das Conservatórias  



 2 – Aumento da cultura dos serviços notariais 

Formação 



3 – Desagravamento  Fiscal e Parafiscal 

-  Redução imposto SISA  

-  Isenção impostos para determinados casos  

-  Simplificação de instrumentos de aquisição  



4 – Criação de linhas de crédito  

Interna Externa 

4.1 – Captação de recursos para financiamento habitacional 



4.2 – Divisão da Receita: 

Crédito à Promoção Crédito à Habitação 



4.3 – Regras para financiamento habitacional  

-  Isento de pagamento de SISA e outros impostos ou 
financiamentos   

-  Juros subsidiados pelo Estado 

-  Limite de valor máximo do imóvel  

-  Restrição à transmissibilidade   

Baixa renda Definição do conceito de habitação social 



Dois patamares de valor máximo dos 
imóveis 

Média renda 

Alta renda Juros acima de 12% (USD) A. A. 

Ex: de USD 51.000,00 
até USD 100.000,00 
Juros de 8% a. a. 

De USD 101.000,00 a 
USD 350.000,00 Juros 
de 12% a. a. 



5 – Criação dos Mecanismos para protecção e 
garantia a quem concede o crédito habitacional 

5.1 – Mudança da Lei de Propriedade Horizontal 











5.2 – Criação da Central de Riscos  

Maior dinamização da 
economia 

Garantia a quem 
Vende ou Financia 



5.3 – Agilização da Recuperação do crédito em 
Incumprimento 

Aumento do crédito Maior captação externa 
de recursos 

Redução do risco e 
barateamento do custo 
do dinheiro  



 6 - Concessão de Crédito Habitacional pelos 
Bancos 

Mudança da análise do poder de compra 



7 - Políticas Habitacionais Claras 

Planos directores Direccionamento 
dos recursos (Tipos 
de Habitações) 

Anúncio das estatísticas 
de aprovação 
(Tipologias e m2 de 
Construções aprovadas) 



8 - Infra-estruturas que permitam a 
Produção Habitacional. 

Sabemos que se o Estado levar as infra estruturas, automaticamente o 
privado elabora projectos imobiliários, sejam loteamentos, bairros ou 
condomínios. 
O necessário é terra infra estruturada e passível de legalização. 



NOSSOS AGRACIMENTOS 

Cleber Corrêa 
923-868654  cleber@proimoveis.com 

Associe-se à APIMA – Associação dos 
Profissionais Imobiliários de Angola, você 
só tem a ganhar. 


