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famílias de baixa renda, através da redução do limiar para um depósito nominal
inicial.  Até 2018, 52,3 por cento da população adulta Angolana detinha contas
bancárias.  No entanto, o acesso ao crédito continua difícil, tendo Angola figurado
entre os cinco por cento mais baixos dos países para este indicador no Relatório
Doing Business do Banco Mundial para 2018, com uma classificação de 183.7

O boom de construção pós-guerra resultou num interesse crescente no mercado
hipotecário, tendo diversos bancos de grande escala, começado a oferecer créditos
para a habitação.   A título de exemplo, o Standard Bank oferece em média,
créditos de cerca de US$210 000, com um empréstimo/valor típico de 70 por
cento na origem.  Em Angola, os bancos raramente estendem o crédito sem
garantias.  Quando o fazem, é altamente colaterizado (125 por cento) por um
imóvel ou depósitos em dólares do mutuário.8 A falta de informação sobre
crédito e de sistemas de identificação nacionais para avaliar a credibilidade de
potenciais mutuários, significa que a garantia é exigida para quase todos os
empréstimos.  Com efeito, os bancos reduziram o acesso ao crédito para clientes

Síntese 
A economia Angolana está maioritariamente concentrada na indústria petrolífera,
que compreende cerca de um terço do seu PIB e cerca de 95 por cento das
exportações, apesar da redução e desaceleração global dos preços do petróleo.1

As receitas petrolíferas e empréstimos garantidos pelo petróleo,  permitiram
investimentos estatais de grande escala na construção e reabilitação de
infraestrutura pública, incluindo a implementação de um programa habitacional
ambicioso , para responder ao deficit massivo de habitação no país, que tem
crescido rapidamente num contexto de rápida urbanização.  Actualmente, diz-se
que Angola é um dos países com um processo de urbanização mais rápido em
África, com mais de 62 por cento da sua população a viver nas cidades.2

Depois de 38 anos no cargo, José Eduardo dos Santos, abdicou da presidência
em Agosto de 2017.  João Lourenço foi eleito como seu sucessor.  O Presidente
Lourenço deu início a implementação de reformas no seu primeiro ano no cargo.
A sua ambiciosa agenda inclui o combate a corrupção, eliminação do nepotismo,
diversificação e abertura da economia e a promoção do sector privado.  Embora
o novo governo pretendesse inicialmente continuar os grandes projectos de
infraestrutura, alguns destes foram adiados ou suspensos devido a cortes
orçamentais3 quando a magnitude da dívida de mais de US$40 mil milhões,
herdados do regime anterior, tornou-se aparente. 

Não obstante o programa habitacional na última década ter contribuído para o
aumento da oferta de habitação no país, através da construção liderada pelo
Estado, de vilas ou centralidades novas, este não conseguiu criar um ambiente
favorável para o desenvolvimento de habitação pelo sector privado, cooperativas
e cidadãos.  Para a maioria dos Angolanos, a autoconstrução evolutiva e informal
de habitação continua a ser o método predominante de empreendimento
habitacional.  As reformas de descentralização do novo governo e a prometida
revisão do planeamento e da lei de terras,  oferecem um certo optimismo com
relação a melhoria no ambiente imobiliário. 

Acesso à finanças 
O sector bancário Angolano é actualmente o terceiro maior na África Subsariana
(SSA) depois da Nigéria e África do Sul.4 Em Abril de 2018, havia 29 bancos
comerciais5 autorizados a operar no País.6 O sector bancário Angolano montou
uma campanha nos últimos anos, para aumentar a sua base de cliente, com o
objectivo de captar poupanças.  O programa Bankita, lançado pelo Banco Nacional
de Angola (BNA), em parceria com a maioria dos bancos comerciais que operam
em Angola, é um esforço para melhorar o acesso aos serviços bancários entre

Angola
PRINCIPAIS NÚMEROS 

Principais Centros Urbanos
Luanda
Huambo

Taxa de Câmbio: 1 US$ = [a] 24 Agosto 2018 
Taxa de câmbio PPP (Moeda local/PPP$) 1 Kwanza = [b]
Inflação 2016 [c]  | Inflação 2017 [c]  | Inflação 2018 [c] 

250.41 Kwanza
108.3
19.85  | 30.51  | 2.78

População [b]  | Número da população urbana [b] 
Taxa de crescimento populacional [d]  | Taxa de Urbanização [b]
Percentagem da população total abaixo da Linha Nacional de
Pobreza
Taxa de desemprego 2017 [c]

29 784 193  | 13 575 039
3.30%  | 4.99%

36.6%
20%

PIB (Actual US$) 2017 [b]  | Taxa anual de crescimento do PIB
2017 [b] 
PIB per capita (Actual US$) 2017 [b] 
GNI per capita (Actual US$) 2017 [b] 
Coeficiente Gini 2017 [h] 
Classificação HDI global 2005 [i]  | Pontuação HD do Índice do
País 2005 [i]

US$124 209 milhões  | 0.72%
US$4 170
US$3 330
58.6

150  | 0.533

Existe registo de escrituras? 
Número de propriedades residenciais que possuem título de
escritura 
Taxa de juro de empréstimo 
Taxa de juro de hipoteca  | Prazo da hipoteca (anos) 
Depósito de Garantia 
Livro de Hipotecas como percentagem do PIB  
Número estimado de hipotecas 
Rácio do Preço de arrendamento no Centro da Cidade [j]  | Fora
do Centro da Cidade [j] 
Rendimento Bruto de arrendamento no Centro da Cidade [j]  |
Fora do Centro da Cidade [j] 
Construção como % do PIB 2015 [c]

Sim

n/a
29.67%
25.64%  | 20 anos
20%
n/a
n/a

18.09  | 5.3

5.53%  | 18.86%
15.57%

Qual é o custo de um saco de 50kg de cimento padrão? 
Qual é o preço da casa mais barata, recém-construída por um
promotor imobiliário ou empreiteiro formal? (Moeda local) 
Qual é o preço da casa mais baratam recém-construída por um
promotor imobiliário ou empreiteiro? (US$) 
Qual é o tamanho desta casa (m2)?  
Qual é o preço médio de arrendamento de uma unidade formal
(US$)? 
Qual é a dimensão mínima de terreno para imóvel residencial? 

US$12

14 000 000 Kwanza

US$56 860
60m2

US$500
250m2

Classificação Ease of Doing Business [k] 
Número de Procedimentos para Registo de um Imóvel [k] 
Tempo (dias) para Registo de um Imóvel [k] 
Custo do registo de imóvel (como % do valor do imóvel) 

175
7
190 dias
2.90%

NB: Os números são para 2018 exceptuando se mencionado o contrário.

[a] Xe.com 
[b] Indicadores de Desenvolvimento Mundial, do Banco Mundial 
[c] Trading Economics
[d] Statista.com
[e] Censo Angola 2014 
[f] Revisão da população mundial 
[g] Development Workshop
[h] UNICEF 
[i] Relatórios de Desenvolvimento Humano do PNUD 
[j] Numbeo
[k] Doing Business do Banco Mundial



desde 2014, justificando a sua relutância na crescente percentagem de créditos
em incumprimento e os relatada redução da procura dos clientes.  A ênfase dos
esforços dos bancos aparenta ser a de captar depósitos, que estes investem em
bilhetes do tesouro, emitidos pelo Banco Nacional de Angola, rendendo juros
anuais de até 24 por cento, diversas vezes indexados ao Dólar Americano.  Os
bancos comerciais tiveram lucros substanciais, de até 40 por cento em 2017, sendo
o único sector da economia Angolana a não registar quedas.

O sector financeiro não-bancário Angolano continua pequeno, sendo os activos
combinados de seguros, fundos de pensões e instituições de microcrédito,
equivalentes a apenas dois por cento do PIB.  Não obstante, o aumento do
número de instituições não bancárias no último ano foi significativo.  Em 2018,
Angola contava com 40 instituições de microfinanças (MFIs) autorizadas e quatro
cooperativas de crédito.9 No entanto, a taxa de penetração das MFIs permanece
baixa, com pouco mais de 30 000 clientes activos.  Das MFIs actualmente registadas
junto do BNA, a KixiCredito continua sendo a única instituição a  prestar
informação actualizada, através da MIX Market, uma fonte de dados e análise do
desempenho de microfinanças, online.10

A KixiCredito é o maior microfinanciador não bancário, lançado por uma
organização não-governamental local, a Development Workshop Angola.  Em
2017, a KixiCredito tinha quase 300 trabalhadores e 22 000 clientes, com 21
agências em 17 das 18 províncias de Angola.  Com a desvalorização da moeda
angolana em relação ao dólar americano, o valor bruto da carteira de crédito da
KixiCredito, reduziu de US$15 milhões para US$10 milhões em 2015.11 Para
além do microfinanciamento para pequenas empresas, esta também oferece um
produto de microfinanciamento à habitação, chamado KixiCasa.  O produto
permite que grupos de três a cinco pessoas, tenham acesso a créditos de 36
meses, de US$1 000 a US$6 000. Em 2012, o mecanismo de financiamento de
infraestrutura liderado pela comunidade, ofereceu uma linha de crédito para um
projecto de habitação social novo, na província do Huambo, através da provisão
de financiamento para o utilizador final, com vista a habitação evolutiva pela
KixiCasa.  Estes créditos posicionam a construção de uma casa de três a quatro
quartos, a um custo total máximo de US$30 000, em diferentes ciclos de créditos,
ao alcance das famílias de baixa renda.12

Acessibilidade 
Sessenta e dois por cento da população Angolana é urbana; a idade média é de
18 anos e em média, uma família tem cinco membros.  O rendimento básico
necessário para uma família angolana está estimado em Kz13 9400 (US$555)13

por mês.  O salário mínimo mensal, embora permaneça inalterado na moeda
Angola, em Kz15 003, perdeu valor e poder de compra devido a sua
desvalorização de cerca de US$90 para US$6014, contudo os quadros qualificados
do sector privado geralmente ganham acima de 20 vezes mais do que aqueles
que se encontram no escalão de rendimento mais baixo.15 Para os trabalhadores
de empresas petrolíferas expatriados, este valor é ainda mais alto, tendo os
trabalhadores no geral que pagar a sua acomodação.  A angolanização do emprego
no sector petrolífero, resultou numa redução significativa da procura de habitação
por expatriados. Embora os preços da habitação de alto padrão tenham caído
em aproximadamente 30 por cento desde 2016,16o inquérito anual da Mercer
constatou que em 2018, Luanda continuava a ser a sexta cidade mais cara do
mundo e a cidade Africana mais cara.17

Até 2017, o custo de um apartamento T2 novo, de cerca de 180m2, na baixa de
Luanda, atingiu US$4500/m2.  Um apartamento T2 passou para cerca de
US$3000/m2 ou US$500 000 por unidade, enquanto uma casa T3 de cerca de
190m2, num complexo residencial no subúrbio de Luanda Sul, custava US$570 000
por unidade ou US$3 000/m2. 18 A falta de transporte público significa que muitos
residentes, que mudaram-se para os subúrbios, dependem de transporte privado
dispendioso, acrescentando efectivamente às suas despesas domésticas.  

Em 2009, o governo Angolano criou um Fundo de Fomento Habitacional (FFH)
(Decreto 54/09 de 2009) para apoiar o financiamento de habitação social para
as famílias de baixa renda.  Contudo, o portefólio do FFH continua limitado a
oferecer créditos subsidiados para funcionários públicos em projectos de
habitação estatais.  Os créditos estendem-se para até 30 anos, com uma taxa de
juro de três por cento.  Para facilitar o acesso à outros potenciais habitantes, em
2013, o governo lançou programas subsidiados de arrendamento-para-compra ,
ora geridos através da Imogestin, uma empresa imobiliária de parceria público-
privada, aberta para quem tem emprego formal, um bilhete de identidade e cartão

de contribuinte.  Os preços dos apartamentos nesses projectos estavam
inicialmente estabelecidos entre US$125 000 e US$200 000 por unidade.   Estes
programas reduziram os preços dos apartamentos T3 para US$80 000, através
de hipotecas de 20 anos, com taxa de juro de três por cento e pagamentos
mensais equivalentes a US$390, que foi fixado em moeda nacional, ao câmbio de
2017.  Esta medida permitiu a detenção de propriedade porprofissionais na fase
inicial de carreira e funcionários públicos de nível médio, com salários acima de
US$1 000 por mês.  No entanto, os projectos de habitação governamental, ainda
que altamente subsidiados, continuam fora do alcance das famílias de baixa renda.
Em 2018, uma proporção significativa de clientes dos programas de arrendamento-
para-compra, perderam a capacidade de efectuar os pagamentos mensais,  e
entraram em incumprimento.  A Imogestin, titular do contrato, não foi autorizada
a efectuar as reapropriações. 

Oferta de habitação
A oferta de habitação em Luanda, consiste maioritariamente num centro urbano
de edifícios do tempo colonial dilapidado, circundado por bairros periféricos.
Muitos projectos de habitação do governo, foram desenvolvidos para as famílias
de baixa renda e funcionários públicos.  Estes incluem projectos como o Kilamba,
Zango, Panguila e Nova Vida, em Luanda.  Todavia, a rápida urbanização fez com
que estes projectos, contribuíram pouco para suprir o déficit de habitação,
estimado pelo Ministério da Urbanização, em 1,2 milhões de unidades em 2012.19

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística de Angola, pelo menos 90,9
por cento da população urbana relata viver em condições impróprias, com acesso
limitado à saneamento, água e electricidade.

O anúncio das pré-eleições em 2008, de que o Estado visava produzir um milhão
de casas sob o slogan “Meu Sonho, Minha Casa” foi formalmente adoptado em
2009, como Programa Nacional de Urbanização e Habitação (PNHU) (Resolução
20/09 de 2009), cuja implementação está em curso, com um regime temporal
para além de 2012.  O elemento de maior êxito deste programa, até 2016, foi a
entrega de habitação construída pelo Estado, com quase 152 000 unidades,
entregues através de financiamento proveniente do orçamento do Estado.21 Este
inclui a construção de novos centros urbanos, como a “nova cidade” do Kilamba,
incluindo as centralidades de Sequele (antigamente conhecida como Cacuaco),
Capari, Km 44 e Condomínio Vida Pacífica (Zango), todos financiados por linhas
de crédito associadas ao petróleo e construídos por empresas chinesas nos
arredores de Luanda e outras cidades pelo país.  Em 2018, à medida que a
habitação previamente financiada continua a ser disponibilizada nos novos centros
urbanos, planos do projecto continuam a ser anunciados, mas restrições
orçamentais interromperam o programa.

Até 2018, o PNHU entregou ao todo 218 418 casas, incluindo àquelas construídas
através de parcerias público-privadas e cooperativas financiadas pelo Estado.  Apesar
de o governo ter expresso a satisfação com o trabalho realizado, admitiu-se que a
infra-estrutura externa, incluindo a falta de ligações de água e saneamento, continua
uma preocupação que envolve diversos ministérios.22 O papel do sector privado
no programa de habitação foi limitado devido à sua relutância em investir o capital
próprio, tendo em conta os elevados custos materiais e administrativos de construção,
a falta de um sistema de registo de propriedade unificado, funcional e actualizado e
de garantias legais para permitir que os bancos recuperem o património em créditos
habitacionais em incumprimento.  Consequentemente, o sector privado focou-se em
empreendimentos de habitação de alta gama ou em projectos financiados pelo
Estado, limitando o seu papel ao de empreiteiro e/ou gestor.

Apesar da identificação das cooperativas de habitação, como um dos actores chave,
responsáveis pela provisão de habitação, a legislação que regula as actividades das
cooperativas só foi adoptada em 2015 (Lei 23/15 de 2015).  Até a data, existem
apenas algumas cooperativas de habitação activas em Angola, e estas tem
enfrentado dificuldades relativas a oferta de infraestrutura, títulos de propriedade,
incumprimento de pagamento pelos membros e reduzido interesse no modelo
cooperativo face aos projectos de habitação estatais. Até ao presente, as
cooperativas habitacionais construíram 12 000 das 80 000 unidades originalmente
planeadas.  Apesar de a auto-construção assistida ter sido concebida para ser a
maior componente da construção habitacional, ao abrigo do programa habitacional
do governo, este recebeu menos recursos: 131 624 terrenos foram distribuídos,
maioritariamente para acomodar a população reassentada, entretanto houve pouco
progresso na atribuição de títulos de propriedade de grande escala, provisão de
infraestrutura ou financiamento à habitação, para famílias de baixa renda. Desta
feita, a parcela de habitação autoconstruída, continua predominantemente informal.
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No mesmo período, foram construídas mais de 20 000 unidades  através de
produção social, não pertencentes ao PNHU, e usando mecanismos de mercado
maioritariamente informais, igualando-se aproximadamente à prestação de
habitação pelo governo.23 Embora grande parte do programa habitacional do
governo tenha sido atribuída à empresas internacionais da China, Israel e Brasil, a
produção social de habitação criou uma quantidade significativa de emprego.  A
Direcção Nacional de Habitação estima que 1.22 empregos são gerados por cada
casa construída.

O governo Angolano criou uma empresa estatal de gestão de terra, a Empresa
Gestora de Terrenos Infraestruturados (EGTI).  O principal mandato da empresa
pública é de levar a cabo um processo de urbanização mais racional e económico
a no país.24 Estimava-se que a EGTI rendesse US$773 milhões até 2020, apenas
com a venda de terrenos em duas cidades construídas de raiz, na Província de
Luanda.25 À EGTI, também foi atribuída a autoridade de gestão de novos terrenos
em Luanda e outros 20 empreendimentos imobiliários, em várias partes do País.
A EGTI recebeu formalmente em concessão, as terras do musseque/bairro
periérico, de elevado valor imobiliário, apropriado de antigos residentes no distrito
da Sambizanga, no coração de Luanda.  Os sectores de construção e material de
construção locais, continuam subdesenvolvidos.  Como resultado, as empresas
estrangeiras e os materiais de construção importados dominam o mercado,
encarecendo a construção em demasia.  Actualmente, Angola possui três grandes
produtores de cimento e duas  novas fábricas em projecção.  Alinhado ao o mau
estado da economia em geral, depreciada pelos baixos preços do petróleo, em
2016, o mercado de cimento em Angola contraiu em dois por cento, para 3,9/mt.
A proibição de importação reduziu os preços, de mais de US$20 em 2007 para
cerca de US$7 em 2015, tendo permanecido o custo oficial em 2017.  Todavia, a
crise económica elevou os preços no mercado informal, onde o cimento está
prontamente disponível, para cerca de US$15.

Mercados Imobiliários
O mercado imobiliário formal em Angola permanece precoce, com grande parte
das propriedades a serem compradas novas ou em fase de construção, e com
algumas transacções em títulos de propriedade formais. Os direitos de
propriedade estão mal definidos e os títulos de propriedade são difíceis de obter,
o que frequentemente torna o processo de requisição de uma hipoteca
complicado e prolongado.26 Embora ao abrigo da constituição Angolana, a terra
seja originalmente propriedade do Estado, a maior parte das pessoas têm acesso
a terra informalmente, sendo que menos de 10 por cento das parcelas de terra
fora do centro urbano de Luanda, têm títulos legais27 e apenas alguns milhares de
propriedades de um milhão de moradias formais em Luanda, plenamente
registadas.  Esta situação limita significativamente a capacidade do governo de
cobrar impostos sobre a terra e imobiliário.  

Uma nova lei sobre imposto predial urbano (Lei 18/11 de 2011) reduziu o custo
da transferência de património de 10 para 2 por cento, eliminando completamente
os custos de transferência para a habitação de baixo custo.  Desde 2016, o
governo tem feito campanha para pagamento de imposto predial com base na

ocupação e uso da terra.  No entanto, a mensagem é enfraquecida pela asserção
das autoridades em como o pagamento de impostos não garante direitos de
propriedade.  O incentivo para pagamento de impostos prediais é, portanto,
enfraquecido.  O imposto predial ainda contribui apenas 1,28 por cento das
receitas do Estado.28

Angola envidou esforços para reformar os processos administrativos para o registo
e transferência de propriedade, através da criação de um Guiché Único (Decreto
Presidencial 52/11 de 2011) em 2011, um balcão único para o registo de
propriedade.  Nova legislação para notários e corretoras imobiliárias (Lei 8/11 de
2011 e Lei 14/12 de 2012) liberalizaram o mercado imobiliário, permitindo o
exercício privado desta profissão juntamente com os funcionários do Estado.  Os
impostos de selo foram reduzidos em 0,5 por cento para 0,3 por cento, o imposto
sobre crédito habitacional de 0,3 por cento para 0,1 por cento e as taxas de
registo de propriedade foram reduzidas pela metade, com um efeito positivo
continuado, sobre os processos administrativos de registo de propriedade.  Como
resultado, o custo de transferência de propriedade, foi reduzido de 11,5 por cento
do valor do imóvel em 2005, para 2,9 por cento em 2015, e continua aplicável
em 2018.  De acordo com o ranking Ease of Doing Business do Banco Mundial,
em média, ] o registo de propriedade comercial, leva 190 dias.29

Novas leis para o arrendamento e a transferência de habitação também foram
adoptadas, com vista a tornar o investimento em arrendamento habitacional mais
atractivo e, para oferecer mais protecção aos inquilinos.  A legislação inclui uma
nova lei do arrendamento urbano (Lei 26/15 de 2015), aprovada em Outubro
2015, que exige que os pagamentos de renda sejam em moeda Angolana, em vez
de dólares americanos, e que os depósitos de garantiam devem ser limitados a
um máximo de seis meses.  Anteriormente, era comum os senhorios exigirem
depósitos de garantias de dois anos.

A obtenção de autorizações e licenças oficiais, necessárias para operar em Angola,
continuam custosos e morosos.  De acordo com os indicadores Ease of Doing
Business do Banco Mundial em 2018, as licenças de construção levam em média
173 dias.  Uma lei da hipoteca que permitisse que as instituições financeiras
ofereçam empréstimos suportados por uma garantia sobre um imóvel em
processo de compra, foi proposta pela Associação de Profissionais Imobiliários de
Angola (APIMA).  A proposta permitiria a recuperação do imóvel, em caso de
incumprimento dos termos do empréstimo, evitando atrasos judiciais morosos.
A lei ainda não foi aprovada pelo Conselho de Ministros.  De acordo com a
APIMA, decorre um período de três anos para que os bancos confisquem um
imóvel hipotecado, através dos tribunais.30

Política e regulamento 
Nos anos pós-guerra, o governo Angolano adoptou um extenso quadro jurídico
e institucional para regular o sector de terras, habitação e financeiro.  Este inclui a
adopção de uma nova lei de terras (Lei 9/04 de 2004), que define os diferentes
tipos de direitos de propriedade, que podem ser concedidos pelo Estado e
estipula que a terra informalmente ocupada, deve ser regularizada no prazo de
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três anos após a aprovação da lei (prazo que foi prorrogado, depois de ter
expirado em 2010).  Uma lei do Ordenamento do Território (Lei 3/04 de 2004)
exige a criação de planos de desenvolvimento nacionais, provinciais e municipais,
para uma planificação mais ordeira.  Uma política para o fomento habitacional
oficial (Resolução 60/06 de 2006), garante o direito universal a habitação.  Uma
Lei Quadro para a habitação (Lei 3/07 de 2007), define os diferentes instrumentos
que devem ser usados para garantir este direito, como a criação de um sistema
de crédito para a habitação.  Esta lei representa a base estatutária para o FFH. 

O governo Angolano também criou um novo Ministério do Urbanismo e
Habitação, um Instituto Nacional de Habitação e um Ministério da Construção,
que para além do governo local, espera-se que contribuam para o cumprimento
dos objectivos da política do governo.  Todavia, os direitos de propriedade
continuam muito problemáticos em Angola.  A lei do ordenamento do território
acima mencionada, teve uma recepção mista.  As disposições que concedem aos
indivíduos e comunidades o direito de registar legalmente a propriedade de
terrenos previamente ocupados informalmente, foram positivamente recebidas
nas zonas rurais, enquanto que nos locais onde estivesse em causa o
desenvolvimento urbano e os preços de empréstimos imobiliários padrão,
notaram-se distorções, maioritariamente causadas por erros de interpretação
jurídica.  O governo ainda se encontra a rever a legislação existente, sobre a terra
e propriedade, através de consulta aos stakeholders como a APIMA, para acelerar
a regularização da terra e da propriedade.  Grandes reformas políticas estão
planeadas para 2020, com a eleição de concelhos municipais e a criação de novos
níveis autónomos de governação.  A gestão de terra , habitação e serviços básicos
locais, será da responsabilidade dos municípios, incluindo o direito de aumentar
os impostos locais, taxas, criar orçamentos e controlar finanças.   Espera-se que a
municipalização ofereça um incentivo aos mercados imobiliários locais, no
momento em que os cadastros de terra e as questões fiscais sejam localmente
administradas.  

Oportunidades 
Embora a subsidiada construção de habitação pelo Estado continue uma
prioridade do governo, constrangimentos orçamentais resultantes  da recessão
económica mundial, continuam a limitar a capacidade do governo de investir no
desenvolvimento habitacional. Potenciais reformas legais de terra e imobiliário,
incluindo a aprovação de um projecto-lei sobre hipotecas, que permitiria que as
instituições financeiras adquirissem garantias sobre imóveis, devem facilitar o
investimento do sector privado, e gerar também, receitas fiscais que possam ser
alocadas para desenvolver ainda mais o sector da habitação.

Até ao presente, o segmento da população de baixa renda permanece
virtualmente inalcançado pelo financiamento à habitação e iniciativas de
desenvolvimento , apesar da existência do FFH e um regime legislativo que regula
as cooperativas e as instituições de micro-finanças.  A esperançados retornos da
paz pós-guerra, promessas eleitorais e os grandes investimentos do Estado em

habitação, criou expectativas elevadas, com uma procura significativa dos que estão
na “base da pirâmide”, que ficaram à margem do PNHU.  As evidências que as
pessoas estão preparadas para investir as próprias poupanças através da produção
social de habitação, demonstraram que existe um potencial significativo não
atendido, para o investimento realizado pelas próprias famílias.  As melhores
práticas e inovações desenvolvidas por actores do mercado, como a KixiCrédito,
oferecem demonstrações sobre como as oportunidades podem ser
incrementadas e expandidas.
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