
PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS 

 

Após mais de quatro décadas de guerra, Angola emergiu para se tornar no segundo maior 

exportador de petróleo de África e a sua terceira maior economia. 

Em 2009, quando a crise financeira global atingiu Angola, a economia ficou vulnerável. 

Contra a redução de um terço das reservas internacionais no primeiro semestre de 2009, as 

autoridades solicitaram o apoio do FMI para um programa de estabilização. 

A estabilidade macroeconómica melhorou em 2011. Apesar de problemas de produção que 

limitaram o crescimento do sector petrolífero, o sector não petrolífero compensou a queda, 

resultando numa taxa de crescimento do PIB de 3,9%. A taxa de inflação caiu para 11,4% 

no final do ano (média de 13,5% anual), beneficiada por uma taxa de câmbio estável. 

A perspectiva para 2012 é relativamente favorável, mas afectada pela recente queda dos 

preços do petróleo e algumas incertezas. O ritmo da actividade económica deve acelerar 

com um crescimento do PIB de 6,8%. A inflação deverá continuar a diminuir lentamente, 

para 9,6% no final de 2012 (média de 10,8% anual). 

• Actualmente a oferta de escritórios na cidade de Luanda é ainda incipiente face à 

procura. A taxa de ocupação nos edifícios recentemente concluídos, estima-se nos 90%,  

situação que tem sustentado os elevados valores de arrendamento que se praticam em 

imóveis recentes. Contudo estes valores estão  bastante desajustados face à forte procura 

que se tem registado por parte das PME’s, as quais se têm instalado em espaços precários 

e pouco funcionais. Na Baixa da cidade os preços de venda de área bruta de construção 

(ABC) de escritórios são em média de 8.500 USD/m2 e os valores de arrendamento situam-

se entre os 120 e os 180 USD/m2/mês. Na Zona Alta da cidade os valores de venda situam-

se em média nos 7.500 USD/m2 (ABC) e os valores de arrendamento entre os 100 e os 120 

USD/m2/mês. 

 

• No segmento residencial verifica-se uma boa procura por fogos recentemente concluídos, 

nomeadamente por parte de empresas, que requerem um elevado número de unidades 

para o alojamento dos seus quadros. Esta situação tem criado uma boa dinâmica no 

mercado de investimento residencial, dominado essencialmente por investidores privados. 

Na Baixa da cidade os preços de venda são em média de 9.000 USD/m2 (ABC) e os valores 

de arrendamento situam-se entre os 85 e os 110 USD/m2/mês. Já na Zona Alta, os preços 

de venda reduzem para uma média de 7.000 USD/m2  (ABC) e os valores de arrendamento 

para um intervalo entre os 70 e os 85 USD/m2/mês. 

 

•A nova oferta de espaços de comércio que tem surgido nos empreendimentos recentes, 

varia entre a típica loja com frente de rua até às grandes galerias comerciais situadas nos 

embasamentos dos edifícios. As lojas com frente de rua têm apresentado uma boa procura, 

essencialmente por parte de instituições bancárias, agências de seguros ou empresas de 

telecomunicações. Tem existido, no entanto, maior dificuldade em colocar espaços situados 

nas galerias comerciais. As rendas de lojas de rua variam entre 50 e 80 USD/m2/mês para 

espaços remodelados e entre 100 e 130 USD/m2/mês para espaços situados em edifícios 

novos. Os valores de venda destes últimos situam-se entre os 6.000 e os 9.000 USD/m2. 
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Tendências 

Escritórios Prime 

Breves 

• Angola deverá apresentar 

uma das maiores taxas de 

crescimento mundiais em 

2012. 

• No Mercado de escritórios 

a procura excede a oferta. 

• O Mercado residencial 

também apresenta boa 

procura, especialmente de 

fogos novos  para 

acomodação de 

expatriados. 

• Apenas existe um centro 

comercial moderno e de 

referência em Luanda, o 

Belas Shopping, no 

entanto, estão previstos 

abrir dois 

empreendimentos nos 

próximos anos. 

•  As yields apresentam-se 

bastante atractivas, na 

ordem dos 16 a 19% para 

o segmento de escritórios e 

comércio, e entre 12 a 17% 

para o segmento 

residencial.  
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