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A Zenki Real Estate é uma empresa de direito Angolano que actua no mercado imobiliário desde 
2009, como afiliada da CBRE, líder mundial em serviços imobiliários, com mais de dois séculos de 
experiência internacional, 48.000 colaboradores e 449 escritórios em 62 países.

Actuamos na representação de clientes na venda, arrendamento e gestão de imóveis, em 
serviços de avaliação, consultoria e research.

Fornecemos serviços a todos os intervenientes no sector imobiliário, desde empresas privadas e 
públicas, sejam ocupantes, utilizadores, promotores, financiadores ou investidores.

Desenvolvemos actividade em imóveis de escritórios, propriedade industrial, comércio, hotéis, 
resorts e habitação, nas suas diferentes fases, desde terrenos, imóveis para ocupar ou com 
rendimento.

Como parte da rede da CBRE, a Zenki Real Estate detém uma das mais completas bases de 
dados do país com a evolução dos principais indicadores de mercado nos vários segmentos 
imobiliários.

Tratamos a informação de um modo transparente e profissional e publicamos todos os anos 
relatórios onde são evidenciados os grandes indicadores do mercado imobiliário e projectadas 
as tendências do sector. 

Focados na profissionallização no sector colocamos à vossa disposição o nosso mais 
recente estudo sobre o mercado imobiliário, que apresenta um balanço e as perspectivas 
para 2015, de acordo com a nossa visão e tendências do sector.

Dezembro, 2014

Diogo Osório Rodrigues
Managing Director

APRESENTAÇĀO
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NO CAMINHO DA DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA
Angola continua a alcançar um crescimento notável, projectando-
se que o crescimento do PIB atinja uma taxa de 3,9% em 2014 e 5,9% 
em 2015 e que a inflacção se mantenha abaixo dos dois dígitos 
nos próximos anos. O desafio de evolução para crescimento mais 
inclusivo, através da diversificação da economia, tem encontrado 
respostas em medidas como as do Plano de Desenvolvimento 
Nacional (PDN 2013-2017), que visa resolver o défice de 
infraestruturas do país e incentivar a competitividade dos sectores 
não petrolíferos.

ENTRADA DE NOVOS REGULAMENTOS EM VIGOR NO 
SECTOR IMOBILIÁRIO
O ano de 2014 colocou em vigor o diploma que prevê a tributação 
dos lucros dos Organismos de Investimento Colectivo (OIC) que 
operem sob a forma de fundos ou de sociedades de investimento 
imobiliário (tributados à taxa de 15%, estando em regra isentos dos 
demais impostos) e viu aprovado o regulamento que implementa 
as medidas de combate ao branqueamento de capitais, aplicadas 
ao sector imobiliário. Neste momento projecta-se para 2015 a 
aprovação da nova Lei de Arrendamento, a qual se prevê que 
venha definir novas regras e criar mais equilíbrio na relação entre 
senhorio e arrendatário.

ACENTUADO CRESCIMENTO DO STOCK DE 
ESCRITÓRIOS
O ano de 2014 é marcado por um forte crescimento do stock 
existente de escritórios, com destaque para a Baixa da Cidade 
(CBD) e para Talatona. O crescimento registado neste segmento 
face ao ano anterior situa-se nos 43,8%, estimando-se que no final 
de 2014 o stock se aproxime dos 765.000 m². Este incremento ao 
nível da oferta contribuiu para a redução verificada nos valores de 
renda praticados no mercado, mais acentuada na Zona Alta, com 
uma descida na ordem dos 12,5% das rendas médias.

ALTERAÇÃO DE PARADIGMA NO COMÉRCIO 
Com a passagem de um mercado informal para um mercado 
cada vez mais formal e profissional, verifica-se uma alteração de 
paradigma no segmento de retalho. Em 2014 assistimos à entrada 
no mercado angolano de várias insígnias internacionais, bem 
como ao lançamento de novas insígnias nacionais. Realçamos a 
tendência de uma forte diversificação dos sectores de actividade 

SUMÁRIOTENDÊNCIAS:
INDICADORES 
MACROECONÓMICOS

Crescimento PIB (2014) 3,9%       

Inflacção (2014) 7,3%         

Crescimento PIB (2015) 5,9%            

 Inflacção (2015) 7,3%     

Stock de Escritórios
765.000 m2 (até 2014)

Vacancy Rate
17% (2014 )

Tx. de Capitalização 
Bruta (Yields)  
16% Comercial
14% Residencial

Oferta de espaços 
Comerciais
396.500 m2 (até 2016)

SUMÁRIO 
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Pipeline

G

G
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ESCRITÓRIOS
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Rendas Prime

G
G

G

RESIDENCIAL

Stock

Absorção

Rendas Prime

G
G

G

INDUSTRIAL E LOGÍSTICO

Stock

Absorção

Rendas Prime

G

G

G

TURÍSTICO

Oferta Nova

Taxa de Ocupação

Preço Médio
por Quarto

G

G

INVESTIMENTO

Volume de 
Investimento

Taxa de Capitalização
Prime

G

G

G


