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O QUE MUDOU 
NO IMOBILIÁRIO

Ainda vale a pena investir no imobiliário? Saiba como o mercado mudou, com as 
rendas a descer mais que o preço de aquisição e a habitação dos segmentos 

médio e baixo a abrir novas janelas de oportunidade
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CAPA IMOBILIÁRIO

JORGE SALVADOR

Apesar de se considerar que ainda se encontra num estágio inicial, Diogo Rodrigues, 
sócio-gerente da Zenki Real Estate, afirma que o desenvolvimento de projectos 

imobiliários com uma vertente social minimiza a carência de habitação, admitindo que o 
surgimento de centralidades e projectos sociais vem diversificar o mercado imobiliário, 

o qual não deixou de ser atractivo para os investidores privados

‘O sector imobiliário 
continua num 

estágio inicial de 
desenvolvimento’

Com o elevado investimento no sec-
tor imobiliário em Angola, já se 
pode considerar o mercado satis-
fatório, tanto para os investidores 

quanto para a própria população?
Diogo Rodrigues - O mercado imobi-

liário teve um grande desenvolvimento 
nos últimos 10 anos, com o surgimento de 
uma procura exponencial para uma escassa 
oferta de produto imobiliário. Resultaram 
desse desenvolvimento, e do elevado investi-
mento associado, projectos de elevada qua-
lidade, seguindo standards internacionais, 
e outros que só foram possíveis pelo con-
texto do mercado. Após o referido perí-
odo de alguma euforia, é consensual que 
o sector imobiliário ainda está num está-

gio de desenvolvimento inicial e que existe 
um longo caminho a percorrer até atingir-
mos a maturação do sector, para o qual é 
necessário que haja estabilidade econó-
mico-financeira e estabilidade do mercado 
monetário/ cambial como factor de atrac-
ção de investidores, que exista um sistema 
financeiro robusto que permita conceder 
crédito à habitação que dinamize a comer-
cialização de produto imobiliário à popula-
ção que tenha essa capacidade e ainda que 
funcione um mercado de arrendamento 
activo, tendencialmente dirigido à popula-
ção mais jovem em início de vida profissio-
nal/ familiar sem capacidade ou intenção 
de aquisição. Acresce a estas condições a 
necessidade de maior rigor por parte dos 

promotores / investidores nos processos 
de tomada de decisão, que devem ser sus-
tentados em rigorosas análises ao compor-
tamento do mercado, nomeadamente da 
procura e da oferta.

Os valores de venda de apartamentos, 
vivendas e escritórios já podem ser 
considerados atractivos?

Desde o final de 2014 que assistimos a 
uma quebra acentuada na procura devido 
à crise decorrente da redução do preço do 
barril de petróleo. Essa redução da pro-
cura, associada a uma maior oferta dispo-
nível de produto imobiliário, teve como 
resultado uma redução dos preços, mais 
acentuada nos valores de renda do que de 



venda. Actualmente, e face a esta tendên-
cia, é cada vez maior o número de pessoas e 
empresas que começa a ter capacidade para 
adquirir ou arrendar espaços de qualidade 
e adequados às suas necessidades.

Que constrangimentos e desafios a actual 
conjuntura económica coloca ao sector 
imobiliário?

A incerteza associada à actual conjun-
tura económica é um dos factores que mais 
desafios coloca a todos os intervenientes 
dos vários sectores de actividade. Apesar da 
recente apetência por investimento em imo-
biliário, por parte de particulares e empre-
sas, como principal alternativa à gestão do 
risco cambial, a grande maioria dos players 
têm suspendido ou cancelado decisões face 
à actual incerteza, o que pode ser consta-
tado pela acentuada redução de projectos 
licenciados e da redução de transacções de 
compra e arrendamento.

É visível que o sector ainda continua numa 
fase embrionária devido às falhas na 
regulamentação do mercado de 
arrendamento e na titularidade dos imóveis. 
Qual a sua posição sobre o assunto?

O sector imobiliário, como referi ante-
riormente, segue o seu processo gradual 
de desenvolvimento, pelo que é natural 
que ainda subsistam falhas no que con-
cerne à regulamentação do mesmo. Con-
tudo, a posição do Estado nesta questão tem 
sido positiva, tendo sido legislados nos últi-
mos anos instrumentos importantes, tanto 
para a regulamentação do mercado, como 
é o caso da nova Lei do Arrendamento 
Urbano, como para a captação de investi-
mento e sua regulamentação, como é exem-
plo a Lei n.º 14/ 15, de 11 de Agosto, Lei do 
Investimento Privado. No que concerne à 
titularidade dos imóveis, tem existido uma 
evolução positiva, que permite que actual-
mente cada vez mais fácil e célere analisar 
a documentação legal dos imóveis.

Nota-se que houve um certo abrandamento 
na procura e na oferta de habitação com o 
surgimento das centralidades e projectos 
sociais. Podemos considerar que o mercado 
deixou de ser atractivo para os investidores 
privados?

DIOGO RODRIGUES: 
O surgimento de 
centralidades e 
projectos sociais 
vem diversificar o 
mercado
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O abrandamento referido é inerente ao contexto eco-
nómico que Angola atravessa e também a auto-regu-
lação do mercado face aos índices de oferta e procura 
registados nos últimos anos, mormente antes da queda 
do preço do petróleo. O surgimento de centralidades e 
projectos sociais vem diversificar o mercado imobiliá-
rio, mas não podemos afirmar que isso leva à perda da 
atractividade para investidores privados. Estes pode-
rão encarar o surgimento de novos produtos, como é 
o caso dos que referi, como novas formas de investir, 
o que, numa óptica de parceria com o Estado, poderá 
trazer benefícios para todas as partes, podendo então 
surgir soluções muito interessantes para os investidores.

Quais são os factores que concorrem para que nos 
edifícios recentemente concluídos os valores de 
arrendamento sejam tão altos? O que é preciso para que 
os preços sejam mais atractivos?

Os valores de comercialização, venda ou arrendamento, 
nos edifícios recentemente concluídos são substancial-
mente mais reduzidos do que os que eram praticados 
até meados de 2014. Assim, acreditamos que estamos 
no processo de correcção dos valores de mercado, que 
vai permitir que não sejam apenas as empresas e pes-
soas com mais capacidade financeira a poder ocupar 
ou adquirir espaços nos referidos edifícios.

Hoje o Estado é um concorrente directo na venda dos 

CAPA IMOBILIÁRIO

MERCADO: 
Encontra-se num 
processo de 
correcção de preços

RECUO:Os 
valores de 

comercialização, 
venda ou 

arrendamento 
desceram 

substancialmente
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imóveis. Até que ponto isso vai influenciar 
no valor de venda e arrendamento?

O Estado assumiu, acreditamos que tem-
porariamente, o papel do sector privado 
pela premência de solucionar o problema 
habitacional. A criação de condições para a 
população ter uma casa digna é um desíg-
nio nacional que faz sentido no contexto 
actual do país, essencialmente direccio-
nado para a população mais carenciada 
e sem capacidade para adquirir ou arren-
dar o produto imobiliário desenvolvido 
pelos promotores privados, os quais foca-
ram a sua actividade, essencialmente, no 
segmento médio alto e alto, o qual tinha 
maiores retornos expectáveis. Assim, con-
sideramos que no futuro os valores pratica-
dos continuarão a ser definidos pelo nível 
de procura e oferta existente no mercado. 

 
Até que ponto a forma de comercialização 
de casas nas centralidades vai minimizar a 
carência de habitação?

O problema da carência de habitação é 
transversal a todo o país, pelo que o desen-
volvimento de projectos imobiliários com 
uma vertente social minimiza a carência 
de habitação. O modelo de renda resolúvel 
permitiu que pessoas que não teriam capa-
cidade para serem elegíveis a um crédito 

a habitação num banco comercial, pudes-
sem, com o aval do Estado, ter casa própria. 

Contudo, acreditamos que a colabo-
ração do sector privado revestirá capital 
importância no futuro, como forma de 
reduzir o esforço feito pelo Estado neste 
segmento, ficando o papel do Estado con-
finado à regulamentação, implementação 
e monitorização de um modelo que atri-
bua vantagens concretas aos privados que 
pretendam investir na construção de infra-

estruturas e habitação, desonerando, assim, 
o Estado do desenvolvimento de todo o 
projecto imobiliário, reduzindo esforços 
financeiros públicos significativos.  Aten-
dendo ao contexto económico e financeiro 
do país, deve partir do Estado a definição 
de pressupostos de uma estratégia rea-
lista, que pode representar um conjunto 

de oportunidades para os sectores pri-
vado e público, que juntos poderão criar 
sinergias importantes na minimização da 
carência de habitação.

Que medidas devem ser tomadas para que 
o Estado consiga solucionar o problema 
habitacional em todo país?

O Estado tem duas soluções possíveis: 
Continuar a concentrar em si o papel de 
principal dinamizador do sector imobili-

ário, no qual está incluída a necessidade 
de solucionar o problema habitacional do 
país, ficando, desta forma, tremendamente 
onerado e obrigado a uma gestão muito 
mais rigorosa dos recursos disponíveis, 
o que inevitavelmente gera um desenvol-
vimento muito mais lento e uma grande 
morosidade, atendendo ao contexto actual 
de escassez de recursos financeiros. Ou, 
através de parcerias com privados, desen-
volver modelos atractivos para potenciais 
investidores, através de incentivos fiscais, 
e redução de processos burocráticos ine-
rentes ao sector imobiliário, e que deso-
nerem o Estado de esforços de tesouraria 
elevados, acelerando, desta forma, a capa-
cidade de resposta do país aos problemas 
como o referido, e libertando recursos que 
poderão ser importantes noutras verten-
tes da actuação do Estado.

De que forma os projectos privados podem 
ajudar o Estado a atender à população?

Os projectos privados, em parceria com o 
Estado, podem ser a solução para a criação 
de terrenos infraestruturados em reservas 
fundiárias, para fomentar a auto-constru-
ção dirigida e/ ou disponibilizar produto 
imobiliário residencial à população, ade-
quado à sua necessidade de áreas e à sua 
capacidade financeira.

É CADA VEZ MAIOR O NÚMERO DE PESSOAS 
E EMPRESAS QUE COMEÇA A TER 

CAPACIDADE PARA ADQUIRIR OU ARRENDAR 
ESPAÇOS DE QUALIDADE

*

TRANSVERSAL: O 
sócio-gerente da Zenki 
Real Estate nota que a 
carência de habitação é 
um problema 
transversal a todo o 
país
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