
OPORTUNIDADES 
DE INVESTIMENTO 

PARA

2022

PERSPECTIVA 
ECONÓMICA:
O CAMINHO PARA 
A RECUPERAÇÃO

ENTREVISTA EXCLUSIVA COM 
MARK-ANTHONY JOHNSON, 

CEO DA JIC HOLDINGS

LAMBORGHINI 
URUS,
O SUV SUPER 
DESPORTIVO

4ª EDIÇÃO  VOL. 1 2022/23

REVISTA ANGOLANA DE LUXO FOCADA EM IMOBILIÁRIO, AUTOMÓVEL E LIFESTYLE



4ª EDIÇÃO  VOL. 1 2022/232



4ª EDIÇÃO  VOL. 1 2022/233



4ª EDIÇÃO  VOL. 1 2022/234

EDIÇÃO 4
Março 2022

EDITOR-CHEFE
Kenneth Hogrefe

CONSULTOR EDITORIAL
André Alface

IMPRESSO POR
IMPRIMARTE

Os editores fizeram todos os esforços para garantir
a exactidão das informações na revista, e não serão
responsabilizados por eventuais erros.

Ficou interessado/a em anunciar na
PRESTIGE ANGOLA?

Tel +244 935 629 280 ou +244 934 626 874
Email: comercial@prestigeangola.com
Website: www.prestigeangola.com

Bem-vindos

Welcome

OPORTUNIDADES
DE INVESTIMENTO 

PARA

2022

PERSPECTIVA 
ECONÓMICA:
O CAMINHO PARA 
A RECUPERAÇÃO

AN EXCLUSIVE 
INTERVIEW WITH MARK-

ANTHONY JOHNSON, 
CEO, JIC HOLDINGS

LAMBORGHINI
URUS,
O SUV SUPER 
DESPORTIVO

4ª EDIÇÃO  VOL. 1 2022/23

REVISTA ANGOLANA DE LUXO FOCADA EM IMOBILIÁRIO, AUTOMÓVEL E LIFESTYLE

Caro leitor,
Continuamos a viver em tempos difíceis e 
complexos, mas Angola está a emergir de 
uma recessão de cinco anos e o crescimento 
económico está no horizonte. A nova 
edição da PRESTIGE Angola vai focar-se 
nas oportunidades e desafios que o país vai 
enfrentar nos próximos anos.

Se não leu as edições anteriores, damos-
lhe a conhecer que a Prestige Angola é 
uma publicação dos portais AngoCasa e 
AngoCarro – os portais de classificados de 
imóveis e venda de automóveis líderes em 
Angola.

Acreditamos no potencial do país e sentimos 
que os sinais positivos da recuperação 
económica serão visíveis brevemente. Por 
isso, estamos fortemente comprometidos em 
promover aquela que é a nona maior economia 
do continente africano. O nosso conteúdo 
foca-se, principalmente, no sector imobiliário 
e automóvel, mas também destacamos os 

pontos turísticos mais notáveis do país e 
realçamos questões socioculturais relevantes. 
Em cada edição, destacamos a beleza natural 
de Angola, em parceria com o Welcome to 
Angola.

PRESTIGE Angola tem uma versão impressa, 
distribuída gratuitamente em locais estratégicos 
e uma versão digital (www.prestigeangola.
com). A versão da revista digital está disponível 
nos portais AngoCasa e AngoCarro, chegando 
assim a centenas de milhares de leitores. 

Ajudamos a impulsionar os sectores automóvel 
e imobiliário em Angola, oferecendo 
plataformas de anúncios seguras, reguladas e 
focadas na alta-qualidade. Mas acreditamos 
que podemos promover ainda mais o melhor 
que Angola tem para oferecer. Esse nosso 
desejo está reflectido na PRESTIGE ANGOLA.

Melhores cumprimentos,
Kenneth Hogrefe
- CEO

Dear reader,
We continue to live in difficult and complex 
times, but Angola is emerging from a five-year 
recession and GDP growth is on the horizon. 
This new issue of PRESTIGE Angola will 
focus on the opportunities and challenges the 
country will face in the coming years.

If you have not read the previous editions, 
we share again that Prestige Angola is a 
publication of AngoCasa and AngoCarro 
portals - the leading real estate and automotive 
classified portals, respectively. 

We believe in Angola’s potential and that 

positive signs of economic recovery will soon 
be visible. For that reason, we are strongly 
committed to promoting what is the ninth 
largest economy on the African continent.

Our content focuses mainly on the real estate 
and automobile sectors, highlighting the most 
notable tourist spots in the country and relevant 
socio-cultural issues. In each edition, we 
highlight Angola’s natural beauty in partnership 
with Welcome to Angola. 

PRESTIGE Angola has a print version, freely 
distributed in strategic locations and a digital 
version (www.prestigeangola.com). The 

magazine’s digital version is available on 
AngoCasa and AngoCarro portals, reaching 
hundreds of thousands of people. 

We are helping boost Angola’s automotive 
and real estate sectors by providing safe, 
regulated and quality-focused advertising 
platforms. But we believe that we can further 
promote the best of what Angola has to 
offer, and our wish is reflected in PRESTIGE 
ANGOLA.

Best regards,
Kenneth Hogrefe
- CEO
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ECONOMIA DIGITAL DE ANGOLA:

INCENTIVAR O CRESCIMENTO DO EMPREGO
ngola deve pensar profundamente 
no desenvolvimento digital. As 
tecnologias digitais oferecem a 

possibilidade de interromper esta trajectória 
– desbloqueando novos caminhos para um 
crescimento económico rápido, inovação, 
criação de emprego e acesso a serviços que 
seriam inimagináveis há apenas uma década. 
A economia digital constitui um instrumento 
para acelerar e ampliar as possibilidades de 
criação de emprego para jovens em Angola. 
Isto assenta em cinco factores essenciais: 
capacidades, mercados, regulamentações, 
custos competitivos e disponibilidade de infra-
estruturas e serviços de apoio.

Uma acção adequada ajudará o país a 
aproveitar esse dividendo demográfico 
promissor. Além disso, uma postura pro-activa 
vai, provavelmente, ajudar a reduzir o risco 
de substituição massiva de mão-de-obra 
e desemprego endémico, permitindo que 
o país alavanque as novas oportunidades 
empresariais e económicas, associadas à 
economia digital. 

Capacitar a população jovem de 
Angola
Mais do que nunca, é vital preparar os 
jovens para a economia digital e o futuro do 
trabalho. O mercado de trabalho futuro vai 
exigir novas capacidades, incluindo fluência 
digital, pensamento criativo, resolução 
de problemas, colaboração, empatia e 
adaptabilidade. Com estas novas exigências 
em prática, seria negligente se Angola não 
reforçasse o seu activo mais significativo: a 
população jovem.

O sistema de educação de Angola ainda 
é baseado em métodos de ensino arcaicos 
e tradicionais. A inovação, criatividade e 
exploração não são encorajados activamente 
e o ensino tradicional não incentiva a 
aprendizagem auto-dirigida e a curiosidade. 
O país terá de evoluir para receber os 
profissionais do futuro e nutrir jovens 
aspirantes a empreendedores. Para 
a concretização deste objectivo, as 
competências terão de ser transmitidas 
ao maior número de pessoas possíveis. A 

Internet é a ferramenta mais rápida e com 
um melhor custo-benefício, para permitir que 
alguém tenha acesso ao conhecimento em 
qualquer idioma, independentemente da sua 
localização geográfica. 

Aumentar o ecossistema de startups
Uma componente chave para expandir o 
ecossistema de startups é a implementação 
de legislação pro-startup para estimular a 
inovação, criação de emprego e aumentar a 
confiança entre governantes e empresários. 
Um sector de startups vibrante pode 
ajudar a colmatar o fosso do trabalho por 
conta própria. Ainda assim, para que um 
ecossistema de startups de um país alcance o 
seu potencial máximo, necessita de legislação 
pro-startups e da ampliação de programas 
que promovam a formação empresarial e 
subsídios para as startups lidarem com outras 
barreiras à sua entrada. 
Com um ecossistema robusto e uma 
população jovem bem preparada, será 
possível, para Angola, saltar para a 
prosperidade e fazer progressos para 

A



9 4ª EDIÇÃO  VOL. 1 2022/23

ANGOLA’S DIGITAL ECONOMY:

CREATING JOB GROWTH
ngola should think big on digital 
development. Digital technologies 
offer a chance to disrupt this 

trajectory – unlocking new pathways for rapid 
economic growth, innovation, job creation 
and access to services that would have been 
unimaginable only a decade ago. 

The digital economy constitutes an instrument 
for accelerating and amplifying job creation 
possibilities for the youth in Angola. This 
essentially hinges on five factors: skills, 
markets, regulations, cost competitiveness 
and availability of infrastructure and support 
services.

Appropriate action will help the country 
to harness this promising demographic 
dividend. Furthermore, a proactive stance 
is likely to reduce the risk of massive labour 
substitution and endemic unemployment while 
enabling the country to leverage the new 
entrepreneurial and economic opportunities 
associated with the digital economy.

Empowering Angola’s young 
population
More than ever, it is vital for the country to 
prepare its youth for the digital economy 
and the future of work. The future labour 
market will require new skills, including digital 
fluency, creative thinking, problem-solving, 
collaboration, empathy, and adaptability. 
With these new demands in place, it would 
be remiss of Angola not to strengthen its most 
significant asset; a young population.

Angola’s education system is still based on 
archaic teaching methods and traditions. 
Innovation, creativity and exploration are not 
actively encouraged, and traditional school-
based teaching does not foster self-directed 
learning and curiosity. Institutionalized thinking 
in the education system is a barrier to new 
teaching methods critical for imparting digital 
skills and the ability to learn them. 

The country will have to evolve to 
accommodate the professions of the future and 

nurture young aspiring entrepreneurs. Skills 
will have to be transmitted to as many people 
as possible to achieve this. The Internet is the 
fastest and most cost-effective tool for allowing 
anyone to have access to knowledge in any 
language regardless of geographical location.

Growing the startup ecosystem
A key component to expanding the startup 
ecosystem is the implementation of pro-startup 
legislation to spur innovation, create jobs, 
and grow trust between governments and 
entrepreneurs.

A vibrant startup sector could help close the 
self-employment gap. Still, for the country’s 
entrepreneurship ecosystem to reach its 
potential, it needs pro-startup legislation 
and scaling up programs that provide 
entrepreneurial training and startup grants to 
address other barriers to entry.

With a robust ecosystem and a well-prepared 
young population, it will be possible for 
Angola to leapfrog into prosperity and make 
progress towards achieving the African 
Union’s Agenda 2063 programme, which 
aims to transform Africa into a global 
powerhouse. Implementing the proposed 
strategies will require genuine political will 
and unwavering commitment from the Angolan 
government and the citizens.

The boom of Africa’s digital 
economy
The digital economy in Africa represents one 
of the largest and most promising opportunities 
in the coming decade. The continent is home 
to 1.2 billion people, with an average age of 
under 20 years and mobile phone penetration 
approaching 50% of the total population. In 
2021, technology adoption in Africa grew 
faster than in many other geographies (2021 
saw 2x the activity witnessed in 2020 and 
more than 3x the investments in technology 
businesses). By 2025, the internet economy 
has the potential to contribute $180 billion to 
Africa’s economy and grow to $700 billion+ 
by 2050.

alcançar o programa da Agenda 2063 da 
União Africana, que pretende transformar 
África numa potência mundial. Implementar 
as estratégias propostas vai exigir vontade 
política e um grande compromisso dos 
governos de Angola e dos seus cidadãos.

O boom da economia digital em 
África
A economia digital em África representa 
uma das maiores e mais promissoras 
oportunidades das próximas décadas. O 
continente é a casa de mais de 1.2 biliões 
de pessoas, com idade média inferior a 20 
anos e com uma penetração de telemóvel 
que se aproxima dos 50% da população 
total. Em 2021, a adopção de tecnologias 
em África registou um crescimento muito mais 
rápido do que em muitas outras regiões (em 
2021 registou 2x a actividade de 2020 e 
mais de 3x dos investimentos em negócios 
de tecnologias). Em 2025, a economia da 
Internet tem o potencial de contribuir com 
180$ biliões para a economia africana e 
crescer para mais de 700$ biliões em 2050.

A
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ENTREVISTA EXCLUSIVA DA PRESTIGE 
ANGOLA COM MARK-ANTHONY JOHNSON, 
CEO DA JIC HOLDINGS

ARK-ANTHONY JOHNSON é o 
fundador e CEO da JIC Holdings, 
uma holding privada e inovadora 

que se estabeleceu em 2009 e que assenta 
no sucesso do seu antecessor, o JIC Group. 
Mark-Anthony transformou a JIC Holdings 
numa empresa internacional de gestão de 
activos e investimentos com interesses globais, 
mas focando-se em África e na Zona de 
Comércio Livre Continental Africana (AfCFTA).
Nesta entrevista exclusiva Mark-Anthony 
partilha a sua visão sobre Angola e sobre o 
grande potencial de investimento do país. 
A estabilidade macroeconómica de Angola 
está a melhorar e um aumento positivo do 
GDP está no horizonte. Mark-Anthony destaca 
vários factores que contribuem para uma visão 
positiva da economia de Angola.

A performance económica do país está a 
melhorar, depois de anos de recessão. O 
governo angolano implementou reformas 
positivas para os negócios e investimentos, 
que abriram o mercado e chamaram a 
atenção de investidores estrangeiros, em 
particular a transformação de um modelo 
económico liderado pelo petróleo para um 
modelo de crescimento liderado pelo sector 
privado.

Houve uma melhoria significativa na 
fiscalidade do país e nas métricas exteriores, 
sustentada por um retorno ao crescimento 
económico, uma gestão fiscal sólida e o 
aumento dos preços do petróleo.

O crescimento económico de Angola deverá 
acelerar 2.9%, de acordo com o FMI (Fundo 
Monetário Internacional). Além disso, as 
agências internacionais de rating, como a 
Moody’s e Fitch, ambas elevaram o ranking 
de crédito do país e destacaram uma 
perspectiva estável.

Mark-Anthony destaca que a economia do 
segundo maior produtor de petróleo de África 
está em processo de mudança, de uma 
economia centrada no petróleo e gás para 

uma economia diversificada. O país oferece 
oportunidades de investimento em vários 
sectores, incluindo agricultura, mineração e 
turismo, apenas para citar algumas.

A JIC Holdings está completamente 
comprometida com Angola e identifica um 
grande potencial de investimento em todas as 
províncias de Angola.

Mark-Anthony é um grande defensor da 
Zona de Comércio Livre Continental Africana 
(AfCFTA) e dos seus planos ambiciosos. 
Enquanto a maior área de comércio livre 
do mundo, conectando mais de 1.3 biliões 
de pessoas, entre 55 países africanos, o 
potencial de melhorar a transferência de bens 
e serviços nos países da AfCFTA é enorme. 
Mark-Anthony explica que o acordo vai criar 
um único mercado para bens e serviços, por 
forma a aprofundar a integração económica 
de África. Angola é um país membro da 
AfCFTA desde 2020 e ele está optimista em 
relação ao enorme potencial do país acelerar 
o desenvolvimento dos seus negócios através 
deste acordo.

Angola tem potencial e está geograficamente 
situado para se tornar numa central logística 
líder regional – uma porta de entrada para 
África e o resto do mundo.  

Mark-Anthony acredita num futuro brilhante 
para Angola e que as eleições gerais 
angolanas de 2022 vão resultar num sinal 
positivo e numa aposta contínua na melhoria 
do ambiente de negócios do país.

Ele explica que a JIC Holdings está preparada 
para trabalhar com parceiros seleccionados 
para desenvolver vários sectores de 
investimento em Angola, juntamente com os 
seus parceiros e investidores. O objectivo 
é trazer Angola e as suas oportunidades 
de investimento à atenção de investimentos 
internacionais, pan-africanos e investidores 
locais, e escalar a sua compreensão dos 
investimentos em Angola.

Mark-Anthony acrescenta que a JIC Holdings 
vai usar a sua extensão nos mídia, a JIC 
Media, para promover o facto de que 
Angola está aberta para negócios, tem muitas 
oportunidades de investimento e é um local 
seguro e recompensador para o investimento. 

M
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PRESTIGE ANGOLA EXCLUSIVE INTERVIEW 
WITH MARK-ANTHONY JOHNSON, CEO AT 
JIC HOLDINGS

ARK-ANTHONY JOHNSON is the 
founder and CEO of JIC Holdings, 
an innovative private holding 

company established in 2009 and spun out 
of his earlier, succesful creation JIC Group. 
Mark-Anthony has built JIC Holdings into an 
international asset and investment management 
company with global interests, but with 
a special focus on Africa and the African 
Continental Free Trade Area (AfCFTA).
In this exclusive Interview Mark-Anthony shares 
his outlook for Angola and the country’s 
immense investment potential.

Angola´s macroeconomic stability is improving 
and positive GDP growth is on the horizon. 
Mark-Anthony highlights several factors that 
contribute to a positive economic outlook for 
Angola.

The country’s economic performance is 
beginning to improve after years of recession. 
The Angolan Government has implemented 
business and investment friendly reforms, that 
have opened up the market and created 
interest from foreign investors, particularly the 
transformation from a state-led and oil funded 
economic model to a private-sector-led growth 
model.

There has been a significant improvement 
in the country’s fiscal and external metrics 
underpinned by a return to positive economic 
growth, sound fiscal management and higher 
oil prices.

Angola’s economic growth is forecast 
to accelerate to 2.9% according to IMF 
(International Monetary Fund). Furthermore, 
international rating agencies Moody´s and 
Fitch have both upgraded the country´s credit 
ranking and highlighted a stable outlook.
Mark-Anthony emphasises that the economy 
of Africa’s second-biggest oil producer is in 
the process of shifting from an oil and gas 
centered economy to a diversified economy. 
The country offers unbounded investment 
opportunities in various sectors, including 
agriculture, mining and tourism, to name but a 
few. 

JIC Holdings is fully committed to Angola and 
identifies great investment potential in all of 
Angola´s eighteen provinces.

Mark-Anthony is a strong advocate for The 
African Continental Free Trade Area (AfCFTA) 
and its ambitious plans. As the world’s largest 
free trade area, connecting almost 1.3bn 
people across 55 African countries the 
potential to improve the transfer of goods and 
services within the AfCFTA countries is huge. 
Mark-Anthony explains that the agreement will 
create a single market for goods and services 
in order to deepen the economic integration 
of Africa. Angola became an AfCFTA member 
country in 2020 and he is optimistic about 
Angola´s enormous potential to fast track it´s 
business development through this agreement.
Angola has the potential and is geographically 
situated to become a leading regional logistic 
hub – a Gateway to Africa and the rest of the 
world.

Mark-Anthony believes the future is bright for 
Angola and that the 2022 Angolan general 
election will result in a positive outcome and 
continuous focus on improving the country´s 
business environment. 

He explains that JIC Holdings is ready to work 
with selected partners to develop various 
investment sectors in Angola with its partners 
and investors. The objective is to bring 
Angola and its investment opportunities to the 
attention of international, pan-African and local 
investors and to escalate their understanding of 
investments in Angola.

Mark-Anthony adds that JIC Holdings will use 
its specialist media arm, JIC Media, to work 
with media companies to promote the fact 
that Angola is open for business, has many 
important investment opportunities and is a 
safe and rewarding place for investment.

M
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HUÍLA
A província da Huíla é uma das mais lindas províncias de 
Angola, conhecida pela magnífica vista da Serra da Leba, 
o planalto montanhoso que separa a Huíla da província do 
Namibe. Localizada no Sul de Angola, a província (outrora 
colonizada pelas forças europeias) é habitada por mais de 
2 milhões de pessoas.
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Como chegar
Acessos
A província da Huíla está ligada ao resto 
do país através de uma rede rodoviária, 
possui também uma linha ferroviária que 
liga a província ao Namibe e ao Cuando 
Cubango e ligações aéreas que a ligam a 
Luanda, a Benguela e à Namíbia. Portanto, 
pode chegar até ao Lubango através das 
províncias vizinhas mencionadas, de avião ou 
de autocarro.

Avião 
As ligações aéreas com o resto do país são 
feitas através do Aeroporto da Mukanka, 
situado junto à saída para sul da cidade do 
Lubango. Existem ainda pistas de terra batida 
na Jamba, Caconda, Caluquembe e uma 
pista pavimentada na Matala, que permite a 
operação de aeronaves de médio e grande 
porte. Se optar por chegar de avião, a TAAG 
e a Fly Angola têm voos diários que podem 
levar os passageiros até a Huíla.

Autocarro
O acesso por estrada faz-se através das 
províncias do Namibe, Huambo, Benguela 
e Cunene. Se optar por viajar de autocarro, 

a Macon Transportes é a empresa de 
serviços de autocarros interprovinciais 
mais conceituada. Aproveite e desfrute da 
maravilhosamente inconfundível beleza de 
Angola.

Onde ficar
A província da Huíla dispõe de uma selecção 
de alojamentos de curta e longa duração, 
desde resorts, lodges, hotéis, guesthouses 
e aldeamentos turísticos. Destacamos o 
Pululukwa Resort que fica localizado na 
Mapunda, Lubango. E também, o Casper 
Lodge e o Hotel Serra da Chela, entre outros. 
Se preferir uma estadia mais aculturada e 
recheada de experiências locais, deixamos o 
convite para que visite a versão nacional do 
Air Bnb, o site Boa Estadia (boaestadia.com).

Opções de transporte
Para efeitos de transporte na província da 
Huíla, o Welcome to Angola sugere as 
seguintes opções:
Serviços de rent-a-car: Europcar; Hertz Rent 
a Car;
Serviço de táxi semelhante ao Uber: Táxi 
Lubango; Kubinga
Transporte público: Opcionalmente poderá 

ainda explorar a opção dos táxis azuis e 
brancos (quadradinho) que circulam pela 
cidade. De salientar que, ao usar esses 
carros não conhecendo a cidade, deve 
cuidadosamente recorrer a ajuda do lotador 
(cobrador), do motorista ou de alguém que 
esteja sentado ao seu lado. O povo angolano 
é muito acolhedor e sempre pronto a ajudar.

O que comer
Na busca para degustar os melhores pratos 
típicos com sabores da terra, caso venha 
de muito longe, recomendamos que visite os 
seguintes lugares:
• Restaurante Tundavala
• Le Chalet
• Restaurante Medara
• Olímpia Restaurante & Sport Bar
• Restaurante Pululukwa

O que fazer
Uma vez no planalto central (Huíla), você tem 
várias opções de lugares magníficos para 
visitar. Pode visitar a deslumbrante Serra da 
Leba cuja estrada asfaltada sai do Lubango 
até ao Namibe, acompanhando a serra com 
a forma peculiar de uma serpente. Outros 
lugares imperdíveis, incluem, a histórica 
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formação geológica Fenda da Tundavala, 
o ponto de referência turística Cristo Rei, 
o Morro do Lubango com uma paisagem 
extraordinária, as Cascatas da Huíla, ou 
ainda o Parque da Nossa Senhora do Monte. 

Visite também:
• As Grutas e o Lago Ondimba
• Antigo Palácio do Governo, construído em 

1887
• Igreja da Missão da Huíla, construída em 

1880
• Antiga Câmara Municipal, construída entre 

1900 e 1915
• Antiga Estação dos Caminhos-de-ferro, 

construída entre 1905 e 1923
• O Miradouro da Boca da Humpata

O que trazer na mala
Para a província da Huíla é recomendado 
que se faça sempre acompanhar de roupas 
de cacimbo por conta das variações de 
temperatura, pois é muito frequente o frio 
naquela província. Traga consigo roupas de 
verão e protector solar, para as situações 
ocasionais de muito sol e calor na cidade. 
Por se tratar de um país que ainda vive muito 
da economia informal, aconselhamos que 

tenha sempre dinheiro vivo (em mão), isso 
facilitará a sua vida quando quiser fazer 
compras.

Se for um visitante internacional, deve ter 
consigo o seu cartão de vacinas actualizado 
que é requerido logo no aeroporto.

Dicas para gerir as suas 
expectativas
A província da Huíla é muito calma, 
naturalmente poderá testemunhar situações em 
que a partir das 20 horas as ruas da cidade 
do Cristo Rei ficam desertas, por conta do 
costume dos huilanos de se recolherem para 
os seus aposentos a essas horas. Portanto, 
aconselha-se a não caminhar pelas ruas 
sozinho, fora de horas.

Não é um requisito primordial dos huilanos o 
saudar as pessoas com as quais se cruzam ao 
longo do caminho, mas, por uma questão de 
cortesia, recomendamos que cumprimente as 
pessoas sempre que puder. 

O que levar para a casa
Em representação e valorização da cultura da 
Huíla, compre alguns metros do famoso tecido 

Samacaca (pano africano com as cores da 
nossa bandeira), leve ao alfaiate para fazer 
um vestido, uma camisa, ou qualquer vestuário 
desejado.

Existem ainda os acessórios feitos a mão, com 
uma variedade de artigos que os visitantes da 
província não podem deixar de levar: pastas, 
produtos de artesanato para dar um realce 
maravilhoso a sua casa, calçados, chapéus, 
etc. 

Vida nocturna 
Apesar de ser uma província tranquila, no 
Lubango encontra uma das melhores casas 
nocturnas de Angola. A entreter desde o 
ano de 2005, o Kopus Klub, tem sido a 
melhor referência para quem deseja passar 
uma noite divertida, podendo escolher onde 
dançar dentro das diferentes salas que a casa 
oferece.

Venha conhecer uma das mais belas cidades 
de Angola, contendo de facto as mais 
encantadoras paisagens de Angola.
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How to get there
Access
The Huíla province is connected to the rest of 
the country by a road network. It also has a 
railway line that ties the region to Namibe and 
Cuando Cubango and flights that connect it 
to Luanda, Benguela and Namibia. You can 
reach Lubango through the aforementioned 
neighboring provinces by plane or bus.

Plane
Air connections with the rest of the country 
are handled through the Mukanka Airport, 
situated near the southern exit of the city of 
Lubango. There are also dirt airstrips in Jamba, 
Caconda, Caluquembe and a tarmac runway 
in Matala, allowing medium and large aircraft 
to operate. If you choose to come by plane, 
TAAG and Fly Angola have daily flights that 
can take passengers to Huíla.

Bus
Access by road is possible through the 
provinces of Namibe, Huambo, Benguela 
and Cunene. If you choose to travel by bus, 
Macon Transportes is the most renowned 
interprovincial bus service provider. Enjoy the 
wonderfully distinctive beauty of Angola.

Where to stay
Huíla province has a wide selection of short- 
and long-term accommodation, providing 
resorts, lodges, hotels, guesthouses and 
holiday villages. We would single out the 
Pululukwa Resort, located in Mapunda, 

HUÍLA
The province of Huíla is 
one of Angola’s most lovely 
provinces, known for the 
breathtaking view of the Serra 
da Leba, the hilly plateau 
which separates Huíla from 
the Namibe province. Situated 
in southern Angola, the 
province (once colonized by 
European powers) is inhabited 
by over 2 million people.
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Lubango. And also Casper Lodge and Hotel 
Serra da Chela, among others. If you prefer 
a more sophisticated stay, packed with local 
experiences, we invite you to visit the national 
version of Air Bnb, the Boa Estadia site 
(boaestadia.com).

Transport options
For transportation in Huíla province, Welcome 
to Angola suggests the following options:
Rent-a-car services: Europcar; Hertz Rent 
a Car;
Taxi service similar to Uber: Taxi Lubango; 
Kubinga
Public transport: You can also opt for the blue 
and white taxis (quadradinho) which travel 
around the city. Please note that, when using 
these cars, if you do not know the city, you 
should carefully ask for help from the lotador 
(collector), the driver or someone sitting next to 
you. The Angolan people are very welcoming 
and always ready to help.

What to eat
If you are coming from a long way away, we 
suggest you visit the following places if you are 
looking for the best typical dishes with local 
flavors:
• Restaurante Tundavala

• Le Chalet
• Restaurante Medara
• Olímpia Restaurante & Sport Bar
• Restaurante Pululukwa

What to do
Once on the central plateau (Huíla), you 
have many options of superb places to visit. 
You can pay a visit to the stunning Serra da 
Leba, whose paved road runs from Lubango 
to Namibe, following the mountain range in 
its distinctive snake-like shape. Other must-
see places include the historical geological 
formation Fenda da Tundavala, the tourist 
landmark Cristo Rei, Morro do Lubango 
with an outstanding landscape, the Huíla 
Waterfalls, or even the Park of Nossa Senhora 
do Monte.

Visit the following as well:
• The Caves and Lake Ondimba
• Old Government Palace, built in 1887
• Church of the Mission of Huíla, built in 

1880
• Old Town Hall, built between 1900 and 

1915
• Old Railway Station, built between 1905 

and 1923
• The Boca da Humpata Viewpoint
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What to pack
For the Huíla province, you should always 
bring warm clothes due to the temperature 
variations, as it is often cold in the province. 
Bring summer clothes and sunscreen for the 
occasional hot and sunny days in the city. 
Since this is a country that still depends on the 
informal economy, we advise you to always 
have cash (in hand). This will make your life 
easier when you want to shop.

If you are visiting from abroad, you should 
have your up-to-date vaccination card with 
you, which is requested at the airport.

Tips for managing your expectations
A província da Huíla é muito calma, 
naturalmente poderá testemunhar situações em 
que a 

The Huíla province is fairly quiet. You may 
naturally witness situations where the streets of 
the city of Cristo Rei are empty after 8 p.m., 
as it is customary for huilanos to retire to their 
homes at this time. You are therefore advised 
not to walk the streets alone after hours.

Although greeting people you come across 
along the way is not a primary requirement 

for huilanos, we recommend, as a matter of 
courtesy, that you greet people as often as you 
can.

What to take home
To represent and appreciate the Huíla culture, 
buy a few meters of the famous Samacaca 
cloth (African cloth with the colors of our flag), 
take it to the tailor to make a dress, a shirt, or 
any garment you want.

There are also handmade accessories, with a 
range of items that those visiting the province 
should not overlook: briefcases, craft items 
to give a wonderful addition to your home, 
shoes, hats, etc.

Nightlife 
Besides being a quite Angolan province, 
Lubango has one of the best nightclubs of 
Angola. Entertaining since 2005, Kopus Klub 
is the best reference for those who desire to 
spend a night having some drinks and dancing 
in the multiple different set ups that the club 
offers.

Come and visit one of Angola’s most beautiful 
cities, which indeed boasts some of the most 
enchanting landscapes in Angola.
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Desde 2010 o Banco de Imagens de Angola providencia 
on-line e por encomenda, fotografias e vídeos profissionais de 

stock exclusivamente de Angola, para Angola e para o 
Mundo! As agências de design gráfico e de publicidade, os 

criativos e as pessoas individuais podem encontrar e adquirir 
aqui imagens de Angola com qualidade para uso publicitário, 

editorial, empresarial, institucional e pessoal. 

ANGOLA IMAGE BANK é um produto da KODILU, Lda. Serviços Fotográficos

/angolaimagebank.fb @angolaimagebank /angolaimagebanktv /angolaimagebank/+Angolaimagebank /angolaimagebank

www.aib.co.ao info@aib.co.ao

Descontos para 
compras em volume 
e pacotes de 
imagens.

Os leitores da “PRESTIGE”
podem aplicar o seguinte código
no processo de check-out
para um desconto de 15%: 

AIB-PRESTIGE-15

Agências de publi-
cidade e clientes 
frequêntes usufru-
em de benefícios 
adicionais.
Contacte-nos!

Mais de 80.000 
fotos e 6.000 vídeo 
clips de Angola 
ainda não publica-
dos.
Contacte-nos!

Contrate-nos
para sessões 
fotograficas
sob medida nas 
instalações do 
cliente.
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Conduzir com conforto, tecnologia e elegância?
A Pérola já experimentou!
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OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO EM 2022:

AS QUATRO FASES DO 
CICLO IMOBILIÁRIO

as há luz ao fim do túnel, pois a 
economia de Angola, após cinco 
anos consecutivos de recessão, 

deverá voltar a crescer em 2022. O Banco 
Central prevê um crescimento de 2.36% em 
2022 e 3% a 4% a partir de 2023.

Os comportamentos da economia e do 
mercado imobiliário são muitas vezes 
semelhantes, permitindo que um “impulsione” 
o outro. Em 2017, Luanda foi classificada 
como a cidade mais cara do mundo para 
expatriados, à frente de metrópoles como 

Tóquio, Zurique ou Singapura. Além disso, os 
preços imobiliários da capital foram os mais 
elevados em África e situaram-se entre os mais 
altos a nível mundial.

Ao mesmo tempo, durante a recessão de 
cinco anos, os preços caíram em mais de 
90%, criando oportunidades de investimento 
imobiliário.

As quatro fases do ciclo imobiliário
À semelhança da economia em geral, o 
mercado imobiliário comercial é cíclico. 

Podemos distinguir quatro fases no ciclo 
imobiliário:
•	 Recuperação
•	 Expansão
•	 Híperoferta
•	 Recessão

As quatro fases deslocam-se numa onda 
contínua que se assemelha a esta:

É fundamental compreender a evolução 
de cada fase no ciclo para identificar 
oportunidades de investimento, assim como 

É difícil realçar até que ponto a recessão económica enfraqueceu Angola nos últimos cinco 
anos. A hiperinflação, a desvalorização da moeda, a descida dos preços do petróleo e dos 
níveis produtivos, e a pandemia da COVID-19 afectaram negativamente a economia nacional.

M
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os riscos que podem surgir, com maior 
sensibilidade sempre que as fases estão à 
beira de uma transição.

Um dos pontos distintivos dos imóveis 
comerciais é que os investidores podem 
investir com sucesso nas quatro fases do ciclo. 
Contudo, perceber se um ciclo se aproxima 
de um pico de mercado, ou a iniciar a 
descida em direcção a um ponto baixo pode 
influenciar vários factores, como por exemplo:
- Associar a estratégia de investimento à 

fase correspondente
- Períodos de retenção e estratégias de 

saída
- Expectativas de retorno
- Desempenho no que diz respeito ao 
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rendimento e valorização
- Calendário das melhorias de capital

Neste artigo, descrevemos cada uma das 
quatro fases e destacamos algumas estratégias 
de investimento apropriadas para cada.

Fase 1: Recuperação
A fase de recuperação é o ponto mais baixo. 
As taxas de ocupação estão provavelmente 
no seu nível mais reduzido ou perto disso, 
com uma procura escassa por espaço e 
uma velocidade de arrendamento mínima. 
Geralmente não há novas construções e o 
crescimento da taxa de arrendamento é ainda 
negativo ou estagnado; pode ocorrer mais 
tarde na fase, mas a níveis inferiores à taxa 

de inflação. Identificar o início da fase de 
recuperação é difícil, pois o mercado continua 
a dar a impressão de estar em recessão.

Estratégias:
Oportunista: Desde que avancemos na 
fase inicial, existem oportunidades de 
comprar propriedades a preço de saldo em 
vários estados de dificuldade e começar a 
reposicionar esses bens à medida que a fase 
de recuperação se desenrola. Os períodos 
de retenção são muitas vezes orientados para 
dois a quatro anos com um plano de negócios 
que contempla a transição da aquisição do 
imóvel para lá do seu actual estado de crise e 
a sua liquidação durante a fase de expansão, 
logo que o imóvel atinja um core-plus de valor 
acrescentado.

Valor acrescentado: As estratégias de 
valor acrescentado durante uma fase de 
recuperação exigem uma cuidadosa reflexão 
e paciência. Por exemplo, embora o preço 
possa proporcionar uma grande vantagem 
num bem de valor acrescentado durante 
a parcela inicial-média de uma fase de 
recuperação, o plano de negócios deve incluir 
contingências para a execução, dado que o 
arrendamento forte pode não acontecer até 
ao início da fase de expansão.

Core: O investimento em propriedades 
core durante a fase de recuperação pode 
ser uma estratégia extremamente rentável, 
particularmente se o activo visado tiver um 
volume significativo de arrendamento ao 
longo dos dois a quatro anos seguintes. 
Uma estratégia comum para um investimento 
principal numa fase de recuperação será 
adquirir um activo troféu numa localização 
“principal” e depois capitalizar o forte 
crescimento do arrendamento do ciclo 
seguinte, por uma conjugação de renovações 
de arrendamento e aluguer de quaisquer 
imóveis residuais da anterior fase de recessão. 
Depois disso, o activo é primeiramente 
posicionado para ser refinanciado ou vendido 
durante a fase de expansão.

Fase 2: Expansão
Durante a fase de expansão, o mercado 
encontra-se em ascensão dada a crescente 
procura por espaço. De uma perspectiva 
macroeconómica, o crescimento do PIB 
regressa aos níveis normais e o incremento 
trimestral do emprego é forte. As taxas de 
ocupação melhoram e as rendas aumentam. 

Estas aproximam-se agora de níveis que 
podem justificar novas construções e, em 
determinados mercados extremamente 
restritos, sobem rapidamente. A actividade de 
desenvolvimento começa a retomar durante 
a fase de expansão. Há também um ponto 
alto durante a fase de expansão - a crista da 
onda - onde a oferta e a procura estão em 
equilíbrio.

Estratégias:
Desenvolvimento: Este é o momento 
ideal para desenvolver ou voltar a lançar 
propriedades, visto que a actual procura 
por espaço e a dinâmica de arrendamento 
ajudam as propriedades a estabilizarem-se 
mais rapidamente após a consumação da 
entrega a taxas de arrendamento que podem 
estabelecer novos máximos de mercado.
Core-Plus: Os investidores que procuram 
níveis de risco mais baixos podem comprar 
propriedades Core-Plus tendo a consciência 
de que beneficiarão de taxas elevadas de 
retenção de inquilinos com um crescimento 
contínuo das rendas.

Valor acrescentado: A fase de expansão é 
o momento privilegiado para o investimento 
de valor acrescentado. Os investidores 
sofisticados podem adquirir propriedades com 
actuais deficiências a descontos substanciais 
para estabilizar o valor, investir em despesas 
de capital e reposicionar rapidamente os 
activos, apoiados pela forte absorção inerente 

A fase de 
recuperação é 
o ponto mais 
baixo. As taxas 
de ocupação estão 
provavelmente 
no seu nível mais 
reduzido ou perto 
disso, com uma 
procura escassa 
por espaço e uma 
velocidade de 
arrendamento 
mínima. 
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às fases de expansão do ciclo. Uma vez 
reposicionado, o activo passa a comportar 
um valor estável, o que pode traduzir-se num 
refinanciamento ou numa venda.

Oportunista: Apesar de a maioria 
das oportunidades oportunistas terem 
desaparecido com a fase de expansão, pode 
ainda ser possível encontrar a excepção à 
regra, em que um activo sedento de capital 
permanece em estado de crise. Nesse caso, 
pode ser altamente rentável desenvolver 
uma estratégia oportunista durante a fase de 
expansão, mas que deve ser acompanhada 
de um curto período de retenção, salvo se 
o plano de negócios tiver como finalidade 
refinanciar e estabilizar após a fase de 
expansão.

Fase 3: Híperoferta
Na vaga de expansão, o equilíbrio entre 
a oferta e a procura muitas vezes cai no 

excesso. O excedente de espaço pode ser 
provocado pelo excesso de construção, 
ou um recuo na procura instigado por uma 
mudança na economia. O excesso de oferta 
é assinalado pelo aumento de imóveis vazios. 
O crescimento das rendas pode permanecer 
positivo, mas em níveis decrescentes.

Estratégias:
Core: Alguns investidores podem optar por 
vender activos antes de sentirem um declínio 
no valor dos imóveis e um mercado de 
arrendamento mais exigente. Em simultâneo, 
outros investidores podem concordar com 
uma abordagem macro, ou seja, em vez 
de liquidez, procuram oportunidades para 
se abrigarem da tempestade iminente. 
Uma propriedade principal com elevada 
ocupação e um registo de arrendamento 
repleto de inquilinos com prazos médios 
de arrendamento restantes superiores a 
cinco anos é um excelente exemplo de uma 

propriedade principal que terá um bom 
desempenho durante o período de baixa, 
onde o registo de arrendamento terá a 
duração ideal para chegar à próxima fase de 
expansão.

Oportunista: Nesta fase do ciclo, uma 
opção oportunista será mais uma estratégia 
de preços aplicável a qualquer classe de 
activos do que um cenário típico de bens 
em dificuldades. Por exemplo, uma vez em 
híperoferta, os proprietários que não estejam 
preparados para enfrentar a recessão 
iminente, podem carregar no botão de 
pânico e liquidar investimentos a preços 
que acabam por se aproximar dos níveis 
da recessão. Neste cenário, o comprador 
aproveita o seu capital superior para adquirir 
um activo sólido, sobre o qual está confiante 
que acabará por ter um bom desempenho 
no próximo ciclo, já com a fase de recessão 
orçamentada no negócio.
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Fase 4: Recessão
A oferta supera a procura, o que conduz 
a um maior número de imóveis vazios. O 
crescimento das rendas durante uma recessão 
é negativo ou inferior à taxa de inflação. 
Acresce que os proprietários recorrem 
frequentemente à oferta de mais concessões 
e reduções de renda para atrair e reter 
inquilinos.

Estratégias:
Oportunista: Este é o momento ideal para 
comprar activos em crise com descontos 
significativos no custo de reposição. É durante 
a fase de recessão que os compradores terão 
também a maior probabilidade de adquirir 
activos em situações de crise, tais como em 
situação de execução fiscal e bancária, que 
são geralmente referidos como bens imóveis 
ou “REOs”. Esta estratégia centra-se numa base 
absoluta, utilizando um plano de negócios 
paciente e devidamente capitalizado. Este, 
aquando da fase de recuperação, permitirá 

ao comprador reposicionar o investimento, 
com a esperança de o alienar durante o final 
da fase de recuperação ou na fase inicial de 
expansão.
Quando compreendermos as quatro fases do 
ciclo, é importante começar a entender as 
variações das quatro fases.

Em primeiro lugar, as fases não ocorrem 
obrigatoriamente a períodos sempre iguais. A 
fase de recuperação pode ser breve, com uma 
rápida transição para a fase de expansão, ou 
pode prolongar-se por anos. Também é difícil 
prever a duração das fases de expansão. 
Além disso, os ciclos podem ter uma duração 
total diferente. Não é por haver consenso 
generalizado de que um ciclo anterior durou 
nove anos que o seguinte se aproximará da 
mesma duração.

Em segundo lugar, os ciclos variam consoante 
a geografia e a classe de activos. Alguns 
mercados, como os mercados gateway, 

podem liderar a transição da recessão para as 
fases de recuperação do ciclo seguinte, com 
mercados secundários e terciários a seguirem o 
exemplo. Do mesmo modo, diferentes classes 
de activos recuperam, expandem, excedem 
a oferta e diminuem a taxas diferentes, com 
alguma da variação da taxa a ser atribuível à 
classe de activos e outra à localização tanto 
ao nível metropolitano como dentro deste.

A título de exemplo, mesmo que a classe 
de activos de escritório esteja numa fase 
de expansão num determinado mercado, 
os activos de escritório suburbanos podem 
estar ainda em recuperação, enquanto os 
escritórios urbanos podem estar próximos de 
uma híperoferta. Assim, ao aplicar o conceito 
das quatro fases do ciclo imobiliário a um 
investimento específico, é necessário envolver 
também a localização geográfica e a classe 
do bem para obter uma verdadeira noção de 
onde se encontram essas parcelas de activos 
durante a onda do ciclo.



4ª EDIÇÃO  VOL. 1 2022/2330



4ª EDIÇÃO  VOL. 1 2022/2331

TORRE DO MACULUSSO

E S P A Ç O S  E  A L U G U E R  D E  E S C R I T Ó R I O S ,
A D A P T A D O  A O  S E U  N E G Ó C I O

E S C R I T Ó R I O S  E M  E D I F Í C I O  M O D E R N O ,  P A R A  V E N D A
O U  A R R E N D A M E N T O ,  C O M P O S T O S  P O R  E S P A Ç O S

D E S D E  1 5 0 M 2 ,  T O D O S  C O M  M U I T A  L U Z  N A T U R A L .

Morada: Rua Frederico Welwitsch, 84, 8º Andar, Luanda, Angola
�Contacto: 940 755 766

�Endereço e-mail: geral@edi-angola.com
�Website:  www.edi-angola.com



4ª EDIÇÃO  VOL. 1 2022/2332

Créditos do artigo: Artigo original publicado 
pela Crowd Street. O Dr. Glenn Mueller 
da Universidade de Denver criou o estudo 
das Quatro Fases do Ciclo do Património 
Imobiliário.

Mood’s e Fitch melhoram a classificação de 
Angola
Em Janeiro de 2022, a Fitch Ratings melhorou 
a classificação de Emissão de Moeda 
Estrangeira a Longo Prazo de Angola (IDR) de 
‘CCC’ para ‘B-’. 

Em 2021, as obrigações angolanas 
subiram após a Moody’s Investors Service 
ter aumentado pela primeira vez a notação 
de crédito do país. A empresa melhorou a 
avaliação do segundo maior produtor de 
petróleo de África de Caa1 para B3. Foi 
a primeira vez desde a avaliação inicial 
da Moody’s em 2015 que a classificação 
aumentou, de acordo com os dados 
recolhidos pela Bloomberg.

A Moody’s mencionou o aumento dos preços 
do petróleo e a melhoria da posição fiscal 
de Angola como razões para a melhoria. O 
Fundo Monetário Internacional, que aprovou 
um pagamento de 772 milhões de dólares 
a Angola em Junho, espera que a economia 
de 62 mil milhões de dólares cresça pela 
primeira vez este ano, após vários anos de 
contracção.

O reforço da governação, em particular 
na qualidade das instituições executivas e 
legislativas do país, ainda que partindo de 
níveis fracos, traduz-se em vários pontos do 
perfil de crédito, que a Moody’s espera que 

se mantenha”, disse a agência.

A Moody’s aguarda que a métrica fiscal, bem 
como os riscos de liquidez e financiamento, 
melhorem.

“Os preços do petróleo mais altos em 
comparação com o ano passado, e uma taxa 
de câmbio estável, permitirão que o impacto 
positivo dos esforços de consolidação fiscal e 
melhoramento estrutural na gestão da dívida 
e das finanças públicas seja reflectido numa 
tendência decrescente do peso da dívida”, 
disse a agência.

Angola posicionou-se como a 10ª maior 
economia de África em 2020, apesar 
dos efeitos da pandemia do coronavírus 
(COVID-19). Nesse ano, o PIB do país 
atingiu 62.7 mil milhões de dólares, com 
uma contracção de quase quatro porcento. 
A nação africana deverá recuperar destes 
abalos, com um crescimento do PIB estimado 
em 0.37 porcento, o primeiro salto positivo 
dos últimos anos.

A Moody’s 
aguarda que a 
métrica fiscal, 
bem como os 
riscos de liquidez 
e financiamento, 
melhorem.
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owever, there is light at the end of 
the tunnel as Angola’s economy is 
set to emerge from recession this 

year, after five straight years of contraction 
and return to growth in 2022. The central 
bank forecasts growth of 2.36% in 2022 and 
3% to 4% from 2023.

The behaviours of the economy and the 
housing market often mirror each other, which 
allows one to ‘boost’ the other. In 2017 
Luanda ranked as the world’s most expensive 
city for expats, ahead of cities like Tokyo, 

Zurich, Singapore, and the capital’s real estate 
prices ranked highest in Africa and among the 
top worldwide.

Meanwhile, during the five-year recession, 
prices have plummeted by upwards of 90%, 
creating real estate investments opportunities. 
Meanwhile, during the five-year recession, 
prices have plummeted by upwards of 90%, 
creating real estate investments opportunities 
according to the new Angola Property Insights 
2022 published by AngoCasa - Angola’s 
leading property portal.

INVESTMENT OPPORTUNITIES IN 2022:

THE FOUR PHASES OF 
THE REAL ESTATE CYCLE
It is difficult to overstate the 
extent to which the economic 
recession has weakened 
Angola in the past five years. 
Hyperinflation, currency 
devaluation, lower oil prices 
and production levels, and 
the COVID-19 pandemic have 
all negatively impacted the 
national economy.

H
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The Four Phases of the Real Estate 
Cycle

Similar to the broader economy, commercial 
real estate is a cyclical market. There are four 
phases to the real estate cycle:

• Recovery
• Expansion
• Hyper Supply
• Recession

The four phases move in a continuous wave 
pattern that looks like this:

(IMAGE)
Depicted above is a single cycle. The end of 
the recession phase connects to the beginning 
of the recovery phase to form the continuous 
wave pattern.

Understanding the progression of each phase 
within the cycle is critical in being able to 
identify investment opportunities, as well as 
risks that can arise, with heightened sensitivity 
when phases are on the verge of transitioning.

One of the unique aspects of commercial real 
estate is that investors can invest successfully 
across all four phases of the cycle. However, 
understanding whether a cycle is climbing 
closer to a market peak, or starting down 
the slippery slope towards a market low can 
affect a variety of factors, such as:
- Pairing investment strategy to phase
- Holding periods and exit strategies
- Return expectations
- Performance as it relates to income and 

appreciation
- Timing of capital improvements

The recovery phase 
is the bottom 
of the trough. 
Occupancies are 
likely at or near 
their low point with 
tepid demand for 
space and minimal 
leasing velocity.
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In this article, we describe each of the four 
phases and highlight certain appropriate 
investing strategies for each phase.

Phase 1: Recovery
The recovery phase is the bottom of the 
trough. Occupancies are likely at or near their 
low point with tepid demand for space and 
minimal leasing velocity. There is usually no 
new construction underway and rental rate 
growth is either still negative to flat or, later in 
the phase, possibly occurring, but at levels that 
are below the rate of inflation. Identifying the 
beginning of the recovery phase is difficult as 
the market still feels like it is in recession.

Strategies:
Opportunistic: Provided you move early in 
the phase, there are still opportunities to buy 
bargain-priced properties in varying states of 
distress and begin to reposition those assets 

as the recovery phase takes hold. Holding 
periods are often targeted at two to four 
years with a business plan that contemplates 
transitioning the subject acquisition out of 
its current state of distress and liquidating 
during the expansion phase once the property 
achieves a core-plus to value-add profile.
Value-add: Value-add strategies during a 
recovery phase require careful thought and 
patience. For example, while pricing may 
provide for a great basis in a value-add asset 
during the early to mid portion of a recovery 
phase, the business plan should include 
contingencies for execution since strong lease 
up may not occur until the early part of the 
expansion phase.

Core: Investing in core properties during the 
recovery phase can be a highly profitable 
strategy, particularly if the targeted asset has a 
significant amount of lease roll over the ensuing 
two to four years. A typical strategy for a core 
asset in a recovery phase will be to acquire 
a trophy asset in a “main and main” location 
and then capitalize on the strong rental growth 
of the next cycle through a combination of 
lease renewals and lease up of any residual 
vacancy from the previous recession phase. 
The asset is then primely positioned to be 
refinanced or sold during the expansion phase.

Phase 2: Expansion
During the expansion phase, the market is on 
the upswing in terms of growing demand for 
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space. From a macroeconomic perspective, 
GDP growth is back to normal levels and 
quarterly job growth is strong. Occupancy 
rates are improving and rents are on the rise. 
Rents now approach levels that can justify 
new construction, and in certain very tight 
markets, surge ahead at breakneck speeds. 
Development activity begins to return during 
the expansion phase. There also is a high 
point during the expansion phase – the crest 
of the wave – where supply and demand is in 
equilibrium.

Strategies:
Development: This is the ideal time to develop 
or redevelop properties, because the current 

demand for space and leasing momentum 
helps properties stabilize more quickly upon 
delivery at rental rates that may set new 
market highs.

Core-Plus: Investors who seek lower levels of 
risk can acquire Core-Plus properties knowing 
they will enjoy high rates of tenant retention 
with continued rent growth.

Value-add: The expansion phase is prime 
time for value-add investing. Sophisticated 
investors can acquire properties with 
current deficiencies at substantial discounts 
to stabilized value, invest into capital 
expenditures and reposition assets rapidly 

aided by the strong absorption that is inherent 
to expansion phases of the cycle. Once 
repositioned, the asset can now command full 
stabilized value, which may translate into a 
refinance or sale.

Opportunistic: While most opportunistic 
opportunities have disappeared by the 
expansion phase, it may still be possible 
to find the exception case where a capital-
starved asset remains in a state of distress. In 
that event, an opportunistic strategy during 
an expansion phase can be highly profitable 
but should accompany a short holding period 
unless the business plan is to refinance and 
hold post stabilization.
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Phase 3: Hypersupply
The equilibrium between supply and demand 
in the expansion wave often tips over into 
excess. Oversupply of space can be caused 
by overbuilding, or a pullback in demand 
caused by a shift in the economy. Hypersupply 
is marked by rising vacancies. Rent growth 
may remain positive, but at declining levels.

Strategies:
Core: Some investors may decide to sell assets 
ahead of they perceive as a coming decline in 
property values and more challenging leasing 
market. At the same time, other investors may 
concur on the macro perspective but instead of 
liquidity seek opportunities to take shelter from 
the coming storm. A core property with high 
occupancy and a rent roll chock full of credit 
tenants with average remaining lease terms in 
excess of five years is a prime example of a 
core property that will perform well through the 
downturn with lease roll that is optimally timed 
to occur during the next expansion phase.

Opportunistic: At this phase in cycle, an 
opportunistic strategy may be more of a 
pricing strategy that can apply to any asset 
class rather than a typical distressed asset 
scenario. For example, once the hypersupply 
phase has set in, owners who are ill-equipped 
to operate through the impending recession, 
may hit the panic button and liquidate assets 
at prices that end up approaching recession 
price levels. In this scenario, the buyer 
leverages its capital superiority position to 
acquire a solid asset that he/she is confident 

will ultimately perform well in the next cycle 
with a recession phase already priced into the 
deal.

Phase 4: Recession
Supply outweighs demand, which produces 
higher vacancies. Rent growth during a 
recession is either negative or at levels that 
are below the rate of inflation. In addition, 
operators often resort to offering more 
concessions and rent reductions to entice and 
retain tenants.

Strategies:
Opportunistic: This is an ideal time to 
buy distressed assets at steep discounts to 
replacement cost. It is during the recession 
phase that buyers will also have the highest 
probability of acquiring assets in distressed 
scenarios such as special servicers and lender 
foreclosures, which are commonly referred to 
as real estate owned or “REOs”. This strategy 
focuses on an absolute basis with a patient 
and well-capitalized business plan that, 
when the recovery phase emerges and the 
sun begins to shine again, the acquirer will 
then commence repositioning the asset with 
hopes of disposing of it during the end of the 
recovery phase or early expansion phase.
Once you understand the four phases of the 
cycle it then becomes important to begin 
grasping variances of the four phases.

First, phases do not necessarily occur in equal 
periods. The recovery phase may be brief and 
quickly transition to the expansion phase, or 

The recovery phase 
is the bottom 
of the trough. 
Occupancies are 
likely at or near 
their low point with 
tepid demand for 
space and minimal 
leasing velocity.
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it may drag on for years. It’s also difficult to 
project the duration of expansion phases. 
In addition, cycles can have different total 
duration. Just because there was general 
consensus that a previous cycle was nine 
years doesn’t mean that the next cycle will 
approximate the same total duration.

Second, cycles vary depending on 
geography and asset class. Certain markets, 
such as gateway markets, may lead the 
transition from recession to recovery phases 
of the next cycle with secondary and tertiary 
markets to follow suit. Also, different asset 
classes recover, expand, oversupply and 
decline at different rates with some of the 
rate variance attributable to the asset class 
itself and some of the variance attributable 
to location both at the metro level and within 
metros. For example, while overall, the office 
asset class may be in an expansion phase in 
a given market, suburban office assets may 
still be in recovery while urban office may 
be nearing hypersupply. Therefore, when 
applying the concept of the four phases of 
the real estate cycle to a specific asset you 
must also overlay geographic location and 
asset class to truly gain a sense of where that 

asset plots along the cycle wave.

Article credits: Original article from Crowd 
Street. Dr. Glenn Mueller of the University 
of Denver has create the Four Phases of the 
Real Estate Cycle study.

Mood´s and Fitch upgrades Angola

In January 2022 Fitch Ratings upgraded 
Angola’s Long-Term Foreign-Currency Issuer 
Default Rating (IDR) to ‘B-’ from ‘CCC’. 
In 2021 Angola’s bonds surged after 
Moody’s Investors Service raised the country’s 
credit rating for the first time. The company 
upgraded its assessment of Africa’s second-
largest oil producer by one level to B3 from 
Caa1. It was the first time since Moody’s 
initial evaluation in 2015 that the rating was 
increased, according to data compiled by 
Bloomberg.

Moody’s cited rising oil prices and Angola’s 
improving fiscal position as reasons for 
the upgrade. The International Monetary 
Fund, which approved a $772 million 
disbursement to Angola in June, expects the 
$62 billion economy to expand for the first 

time this year after years of contraction.

Stronger governance, in particular in the 
quality of the country’s executive and 
legislative institutions, albeit from weak 
levels, is reflected in various aspects of the 
credit profile, which Moody’s expects to 
last,” Moody’s said.

Moody’s said it expected fiscal metrics as 
well as liquidity and funding risks to improve.
“Higher oil prices compared to last year, 
and a stable exchange rate, will allow the 
positive impact of fiscal consolidation efforts 
and structural improvement in debt and 
public finance management to be visible 
in a downward-trending debt burden,” the 
agency said.

Angola ranked as the  10th largest economy 
in Africa as of 2020, despite the effects 
of the coronavirus (COVID-19) pandemic. 
That year, the country’s GDP totaled 62.7 
billion U.S. dollars, registering a contraction 
of nearly four percent. The African nation is 
expected to recover from these shocks, with  
GDP growth estimated at 0.37 percent, the 
first positive growth in recent years.
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O mar e a rica paisagem natural da baía de Cabo Ledo
deixam os seus visitantes impressionados com sua beleza,
suas águas que flutuam nas belas e agradáveis areias da

praia em frente ao complexo são impressionantes.
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PACTUAL PROPERTY FUND

política de investimento do Pactual 
Property Fund orienta-se por 
princípios de segurança, rigor, 

rentabilidade e diversificação de risco.

O Pactual Property Fund é actualmente 
composto por uma carteira com mais de 
173 imóveis, distribuídos pelas diversas 
províncias de Angola, agregando segmentos 
como espaços comerciais, habitações, 
escritórios, armazéns, terrenos para 
desenvolvimento e estaleiros.

Recentemente, o Fundo foi reconhecido 
pela reputada publicação especializada 
internacional Global Banking & Finance 
Review como o melhor Fundo Imobiliário em 
Angola, tendo em conta a sua performance, 
e por comparação com outros produtos 
similares de investimento disponíveis no 
mercado.

O Pactual Property Fund diferencia-se por 
ter:

(1) Uma equipa de gestão dedicada 
e especializada, que combina a 
experiência no sector imobiliário com 
um perfil financeiro;

(2) Uma gestão activa na procura das 
melhores soluções de rentabilização 
da carteira, atendendo ao binómio 
rentabilidade e risco;

(3) Parceiros chave que contribuem 
activamente para a exposição dos seus 
activos no mercado;

(4) Soluções tecnológicas na gestão da 
carteira, como a plataforma Digital Real 
Estate;

(5)  Valorização robusta da carteira por 3 
peritos avaliadores independentementes, 
registados na Comissão de Mercado de 
Capitais;

(6) Arrendatários sólidos e reconhecidos no 
mercado.

Plataforma Digital Real Estate
A SG Hemera Capital Partners promoveu 
a criação de uma plataforma online de 
acesso aos imóveis da carteira do Pactual 
Property Fund, disponível em www.
pactualpropertyfund.com 
A plataforma Digital Real Estate, permite a 
divulgação de imóveis do Fundo, aliada 
a ferramentas de promoção digitais 
diferenciadas, tais como: Tours Virtuais 
3D; Projectos de Design 3D e Vídeos 
Promocionais.

Esta plataforma tem enfoque num tema que 
é marcante na nossa cultura empresarial, 
que é a Inovação. A Inovação é o processo 
de aplicação de novas ideias ou conceitos 
num contexto que possa produzir valor 
económico.

O sector imobiliário é, muitas vezes, 
visto como um sector clássico, no qual a 
inovação não é muitas vezes perceptível. 
Contudo, assistimos hoje ao impacto 
de transformação profundo no mundo, 
que atinge sectores tradicionalmente 
conservadores.

Em particular, a digitalização e a adesão a 
critérios de sustentabilidade e de ESG, são 
dois vectores marcantes do mundo de hoje, 
cujo impacto também se verifica no sector 
imobiliário.

A criação da Plataforma Digital do Pactual 
Property Fund é um exemplo de como a 
inovação pode trazer maior eficiência ao 
processo de geração de valor.

Hoje o investidor imobiliário é:
- mais informado sobre o mercado e as 

características dos imóveis;
- mais exigente na obtenção de 

informação de qualidade;
- e mais célere a identificar potenciais 

oportunidades.

A profissionalização do sector imobiliário é 
fundamental para fazer face aos desafios 
e exigências do nosso mercado, que se 
encontra em constante mudança.

O Pactual Property Fund surge como um 
player que pretende promover a aceleração 
digital e profissionalização do sector.

O Pactual Property Fund é um Fundo de Investimento Imobiliário Fechado, de subscrição 
particular, regulado pela Comissão do Mercado de Capitais de Angola, e é actualmente gerido 
pela SG Hemera Capital Partners – SGOIC, S.A..

A

http://www.pactualpropertyfund.com
http://www.pactualpropertyfund.com
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PACTUAL PROPERTY FUND

he Pactual Property Fund’s 
investment policy is driven by 
principles of security, accuracy, 

profitability and risk diversification.

The Pactual Property Fund is currently 
composed of a portfolio of over 173 
properties, spread across the different 
provinces of Angola, aggregating sectors such 
as retail, residential, office, warehouses, land 
for development and shipyards.

The Fund was most recently acknowledged 
by the renowned international specialized 
publication Global Banking & Finance Review 
as the best Real Estate Fund in Angola, 
considering its performance, and when 
compared to other similar investment products 
available in the market.

The Pactual Property Fund differentiates itself 
by having:

(1) A skilled and dedicated management 
team that blends experience in the real 
estate sector with a financial background;

(2) An active management that seeks the 
best solutions for the profitability of the 
portfolio, bearing in mind the binomial 
profitability and risk

(3) Key partners who actively support the 
exposure of their assets in the market;

(4) Use of technology solutions in portfolio 
management, such as the Digital Real 
Estate platform;

(5) Robust appraisal of the portfolio by 3 
independent valuation experts, registered 
with the Capital Market Commission;

(6) Solid and acknowledged tenants in the 
market.

Digital Real Estate Platform

SG Hemera Capital Partners has launched 
an online platform to facilitate access to the 
Pactual Property Fund’s real estate portfolio, 
available at www.pactualpropertyfund.com

The Digital Real Estate platform allows the 
promotion of the Fund’s real estate properties, 
allied with unique digital promotion tools, such 
as 3D Virtual Tours, 3D Design Projects and 
Promotional Videos.

This platform is focused on a remarkable 
theme in our business culture, which is 
Innovation. Innovation is the process of 
implementing new ideas or concepts in a 
context that can generate economic value.

Often, the real estate sector is perceived 
as a classic industry in which innovation is 
barely noticeable. Nevertheless, today we 
are witnessing the impact of far-reaching 
transformation in the world, which is striking 
traditionally conservative sectors.

Digitalization and the adoption of 
sustainability and ESG criteria, in particular, 
are two significant drivers of today’s world, 
which are also having an impact on the real 
estate sector.

The establishment of the Pactual Property 
Fund’s Digital Platform is an example of how 
innovation can provide greater efficiency to 
the value generation process.

Nowadays the real estate investor is:
- more knowledgeable about the market 

and property characteristics;
- more demanding in gathering quality 

information
- and quicker to identify potential 

opportunities.

The real estate sector’s professionalization is 
crucial to meet the challenges and demands of 
our ever-changing market.

The Pactual Property Fund emerges as a 
player that seeks to drive the sector’s digital 
acceleration and professionalization.

The Pactual Property Fund is a Closed-ended, private limited Property Fund regulated by the 
Angolan Capital Market Commission and is currently managed by SG Hemera Capital Partners 
- SGOIC, S.A..

T

http://www.pactualpropertyfund.com
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JES MOTORS
ESPECIALISTAS NA IMPORTAÇÃO 
DE VEÍCULOS

A 
JES Motors é uma empresa do grupo 
Genuine Automobiles, um consórcio 
empresarial sediado no Dubai que opera 
em diversas áreas de negócio. Presente em 

Angola desde 23 de Abril de 2018, a JES Motors é 
um concessionário automóvel multimarca, que aposta 
sobretudo em marcas prestigiadas.

Sendo um dos principais importadores e 
exportadores do Dubai, a JES Motors oferece uma 
ampla gama de veículos: desde SUVs, viaturas 
ligeiras, pequenos comerciais, autocarros, até 
veículos de luxo.

Uma das chaves para o sucesso internacional do 
grupo Genuine Automobiles é o conhecimento 
do mercado. Através de uma análise atenta às 
preferências e requisitos dos consumidores, esta 
empresa consegue disponibilizar uma gama de 

veículos atrativa para os consumidores de cada um 
dos mercados em que opera. Em Angola, a aposta 
recaí fortemente nos SUVs e veículos todo o terreno.

Na JES Motors Angola, os clientes poderão 
encontrar veículos de fabricantes como: Toyota, 
Suzuki, Nissan, Hyundai, Kia e Lexus.

JES MOTORS
Comercio Geral (SU) LDA

Estrada de viana, km 
14, ao lado bomba de 
gasolina Sonangalp 
Luanda, Angola

Tel. 922 655 804
Email: jesangola@
genuinedubai.com
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@CapicuaRealEstatewww.capicua-ao.com

@capicua@capicuamediacaoimobiliaria

+244 940 983 472

VIRAMOS O MUNDO POR SI

Agende uma visita com os consultores da CAPICUA através de:
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www.fisplan.co

@fisplan

@fisplan

@fisplan

geral@fisplan.co

+244 930 220 698 

Especialistas em Avaliações
 

Consultoria
Execução de Projectos

Gestão de Projecto
Fiscalização e coordenação de obra

@CapicuaRealEstatewww.capicua-ao.com

@capicua@capicuamediacaoimobiliaria

+244 940 983 472

VIRAMOS O MUNDO POR SI

Agende uma visita com os consultores da CAPICUA através de:

Há mais de 25 anos a ultrapassar
GRANDES DESAFIOS 

e a alcançar 
SÓLIDAS CONQUISTAS.

Encontre-nos na Rua Cardoso Cami, 21A e 21E – R/C, Ingombota Luanda – República de Angola
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LAMBORGHINI URUS, O 
SUV SUPER DESPORTIVO

presentado em 2012 e lançado 
em 2018, o Urus foi o primeiro 
verdadeiro veículo utilitário super-

desportivo de luxo a ser lançado e continua a 
ser o ponto de referência para o desempenho 
fora de estrada, combinando capacidade todo-
o-terreno, características de luxo e o conforto.

Pode ser um Lamborghini, mas este modelo 
é ideal tanto para uma vida ocasional como 
para uma vida “normal”. Como a marca refere, 
este veículo tem uma dupla personalidade e é 
multidimensional. O Urus pode ser especificado 
para ser tão desportivo ou tão elegante 
como o proprietário desejar, e pode ser 
utilizado durante um passeio diário de luxo ou 
proporcionar uma experiência super-desportiva 

estimulante.

Design 
Sem dúvida, um Lamborghini, o Urus é 
inspirado no impressionante LM002, bem 
como nos super desportivos de renome 
mundial que são fundamentais para a herança 
Lamborghini. Bem-proporcionado, adopta 
o rácio dois terços do corpo, um terço da 
proporção da janela, pelo qual os super carros 
desportivos Lamborghini são famosos.

Condução
Com o fato de estarmos mais familiarizados 
com o desempenho, estilo e velocidade bruta 
absoluta do Aventador e do Huracans, pairava 
a dúvida sobre se a Lamborghini conseguiu 

manter essa essência no Urus. A resposta curta 
é sim!

O Urus carrega um excelente motor V8 que 
consegue levar o Urus de 2.2 toneladas de 0 
a 100 km/h em apenas 3,6 segundos, o que 
significa que a velocidade do Urus entra no 
território dos super-carros.

Na estrada, o Urus encaixa-se perfeitamente 
e desliza pela maioria das rotas urbanas 
sem problemas. Ao dirigir pela cidade o 
motor quase não faz barulho, mas assim que 
se começa a colocar o pé no chão, sente-
se o carro a querer dar mais. Sentimos que 
recebemos constantemente mais e mais força 
para o nosso pé.

Quem está habituado a olhar para a Lamborghini apenas como criadora de super-desportivos 
pode ficar surpreendido em saber que a lendária marca aposta fortemente num SUV. 

A
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Quando começamos a atingir uma velocidade 
decente, a tracção nas quatro rodas, a 
suspensão e os travões de cerâmica de 
carbono funcionam perfeitamente para manter 
o carro de 2.2 toneladas com uma dinâmica 
tão elegante quando um patinador artístico.

Interior
Assim que nos sentamos dentro do Urus, 
temos uma sensação de drama, parece que 
estamos sentados dentro de um caça a jacto, 
com o design do painel e a tampa vermelha 
escondendo o botão de partida.

Temos ainda, a alavanca no meio para 
controlar os modos de condução que podem 
alterar as configurações de desempenho.

Strada que é o modo normal de condução 
em estrada. Sport, que também é para a 
condução na estrada, mas que nos oferece 
a possibilidade de fazer o motor cantar. É 
impossível não vibrar com o ronco vindo do 
escape. 
Encontramos ainda o modo Corsa, que prepara 
o Urus Track, juntamente com três outros modos 
para condução off-road e Inverno.

Um toque fantástico é a alteração da cor 
da tela, conforme seleccionamos diferentes 
modos. Em termos de qualidade, salientamos 
a ausência de plásticos desagradáveis. Tudo 
denota qualidade, bom gosto e sofisticação.

Veredicto
Sempre que entramos neste carro não queremos 
mais sair. É o tipo de carro que nos faz 
querermos mais e mais, de cada vez que o 
conduzimos. E conforme o conhecemos melhor, 
apenas conseguimos tirar mais prazer de cada 
trajecto, de cada viagem.

Este continua a ser, muito provavelmente, o 
melhor SUV disponível no mercado. É um 
veículo que não decepciona em nenhuma área. 
E que transmite uma sensação de singularidade 
que deslumbra. Quem procura um carro que dê 
garantias de força bruta, velocidade, elegância 
e aparência inconfundível, mas que também 
tenha espaço suficiente para a família e uma 
bagageira volumosa, encontra no Lamborghini 
Urus o derradeiro chamamento. 
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ntroduced in 2012 and released in 
2018, the Urus was the first actual 
luxury super-sports utility vehicle to 

be launched and remains the benchmark for 
off-road performance, combining off-road 
capability, luxury features and comfort.

It may be a Lamborghini, but this model 
is ideal for casual and ”normal” living. As 
the brand states, this vehicle has a dual 
personality and is multidimensional. The Urus 
can be specified to be as sporty or as elegant 
as the owner desires. And it can be used 
during a luxurious daily drive or provide an 
exhilarating super sports experience.

Design 
Undoubtedly a Lamborghini, the Urus is 
inspired by the stunning LM002, as well as 
the world-renowned super sports cars that 
are central to Lamborghini’s heritage. Well-
proportioned, it adopts the two-thirds body, 
one-third window ratio for which Lamborghini 
super sports cars are famous.

Driving
With us being more familiar with the 
performance, styling and absolute raw speed 
of the Aventador and Huracans, there was a 
question whether Lamborghini managed to 
maintain that essence in the Urus. The short 
answer is yes!

The Urus carries an excellent V8 engine that 
can take the 2.2-ton Urus from 0 to 100 km/h 

in just 3.6 seconds, which means that the Urus 
speed enters supercar territory.

On the road, the Urus fits perfectly and 
glides through most urban routes without any 
problems. When driving around town, the 
engine hardly makes any noise, but as soon 
as you start putting your foot down, you feel 
the car wanting to give more. You think that 
you constantly get more and more power to 
your foot.

When we start to reach a decent speed, the 
four-wheel drive, suspension and carbon-
ceramic brakes work perfectly to keep the 
2.2-ton car so dynamic and elegant as a 
figure skater. 

Interior
As soon as we sit inside the Urus, we get a 
sense of drama, and it feels like we are sitting 
inside a jet fighter, with the dashboard design 
and the red lid hiding the start button. 

We also have the lever in the middle to 
control the driving modes that can change the 
performance settings.

Strada, which is the standard mode for on-
road driving. Sport, which is also for on-road 
driving, but which offers us the possibility to 
make the engine sing. It is impossible not 
to vibrate with the rumble coming from the 
exhaust. 

LAMBORGHINI 
URUS, THE SUPER 
SPORTS SUV
Those who are used to looking at Lamborghini only as a 
creator of super sports cars may be surprised to learn that the 
legendary brand is betting heavily on an SUV. 

I
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We also find the Corsa mode, which prepares the Urus Track and three 
other modes for off-road and winter driving. 

A great touch is the screen colour change as we select different modes. 
We would point out the absence of unsightly plastics in terms of quality. 
Everything denotes the quality, good taste and sophistication. 

Verdict
Every time we get in this car, we don’t want to get out. It is the kind of 
car that makes you want more and more every time you drive it. And 
as we get to know it better, we can only get more pleasure out of every 
drive, every trip. 

Urus is still very probably the best SUV available on the market. It is a 
vehicle that does not disappoint in any area. And it conveys a sense of 
uniqueness that dazzles. Anyone looking for a car that guarantees brute 
force, speed, elegance, and unmistakable looks but also has enough 
room for the family and a voluminous trunk will find the Lamborghini 
Urus to be the ultimate calling.
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IMO OLIVEIRA: UMA 
IMOBILIÁRIA EM ASCENSÃO EM 
ANGOLA
Como Administrador da IMO Oliveira, pode 
descrever-nos o vosso conceito?
A IMO Oliveira é uma empresa do sector 
imobiliário, especializada em avaliação e 
mediação imobiliária.

Com um alto profissionalismo na prestação 
dos serviços imobiliários. Procuramos realizar 
bons negócios com eficiência, proporcionando 
assim, tranquilidade aos nossos clientes e 
parceiros

Criada originalmente para avaliar, vender e 
arrendar imóveis à medida das necessidades 
dos nossos clientes, ao longo dos anos temos 
ampliado a nossa actuação por todo o país.

Porquê comprar uma casa com a vossa 
imobiliária em detrimento das demais?
A nossa equipa é formada por profissionais 
experientes, com vasto conhecimento para 

sugerir as melhores alternativas. Além disso, 
dispomos do auxílio de uma plataforma digital, 
que permite uma maior agilidade na pesquisa e 
adequação do perfil do imóvel às solicitações 
dos clientes.

Fazemos o acompanhamento desde o momento 
da angariação, termos de diligências, 
questões legais e contratuais, avaliação 
imobiliária. O imóvel entrará no mercado 
com um valor adequado, aumentando as 
probabilidades de fecho do negócio. Fazemos 
também, um estudo quanto à aceitação do 
imóvel no mercado. Para grandes imóveis 
como empreendimentos, edifícios, hotéis, 
condomínios, pescarias e salinas direccionamos 
a Fundos de Investimentos Imobiliários para 
atrair investidores.

Não poupamos esforços no uso de ferramentas 
tecnológicas, para a divulgação dos nossos 

produtos de forma alargada em rede nacional 
e internacional, aumentando assim, as 
possibilidades de se realizar negócios.

Concorda que a área onde o imóvel se 
encontra é determinante para o sucesso da 
venda ou arrendamento do mesmo?
O local proporciona qualidade de vida? A 
localização irá determinar muito mais do que 
somente o preço. Será onde passará parte de 
seu tempo, por isso, conhecer o histórico do 
local e a envolvente, são requisitos para uma 
boa decisão.

Quais são os planos futuros da Imobiliária 
IMO Oliveira?
Tornar-se numa grande referência no sector 
imobiliário angolano, seja no processo de 
Avaliação Imobiliária, gestão de condomínios e 
Mediação imobiliária.

 

**** 
HOTEL IN LOBITO

The hotel is located in the beautiful city of Lobito in the Benguela Providence . This charming hotel offers all the amenities and
stunning views of the city and mountains.  It includes the following units:

27 Double Suites
2  Master Suites

Lobito's infrastructure network is excellent. It includes an international railway system connecting to DRC and Zambia. The Port of
Lobito is the second largest cargo port of Angola. Finally, the International Airport in Catumbela can be reached in 15 min by car. 

This hotel is located in a geographically privileged area of enormous potential.  Price:  USD 5.500.000

                                                           

Online presentation:
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ZILLIAN – UMA CORRECTORA 
DE SEGUROS COM OS OLHOS 
POSTOS NO FUTURO
1) A Aon Zillian não é uma agência 

de seguros típica. Pode explicar 
aos nossos leitores o que torna 
a Aon Zillian diferente e quais 
os pressupostos que fizeram da 
empresa líder internacional no seu 
setor?

A Zillian Angola foi criada em 2004 como Aon 
Angola, uma subsidiária da Aon Plc, firma líder 
mundial na corretagem de seguros e resseguros. 
Em 2021, no âmbito de uma operação de 
management buy-out, a empresa alterou a sua 
denominação social e passou a ter capital 
100% angolano.

Entretanto, a nossa relação com a Aon mantém-
se muito estreita, pois somos o correspondente 
exclusivo da Aon em Angola, integrando uma 
rede de 50.000 colegas em 120 países, com 
acesso privilegiado aos principais mercados 
internacionais de seguro e resseguro.
No nosso ADN, encontramos o 
profissionalismo, dedicação e conhecimento 
que caracterizam as grandes firmas 

internacionais de corretagem de seguros, 
aliados a um conhecimento profundo do 
mercado local e das necessidades dos nossos 
clientes, que incluem muitas das empresas de 
referência do nosso mercado, tanto nacionais 
como multinacionais.

2) Como avalia a presente situação 
da indústria de seguros em 
Angola?

A nossa indústria seguradora tem-se mostrado 
bastante resiliente aos choques económicos que 
o país tem sofrido, um pouco em contraciclo 
com a economia. Penso que se adaptou bem 
à nova realidade de trabalho remoto e que, na 
generalidade, tem cumprido a sua função de 
apoiar os negócios e as famílias nos momentos 
mais desafiantes das suas vidas.

A adequação de capital que as seguradoras 
têm observado nos últimos tempos, com 
aumentos de capital em linha com as suas 
obrigações legais, tem contribuído para uma 
maior robustez financeira do mercado e para 

a consolidação da confiança do público no 
sector.

3) Muitos aspetos da nossa 
sociedade estão a mudar, fruto da 
digitalização. Como vê o impacto 
do processo de digitalização no 
contexto das seguradoras?  

Os principais processos de negócio ainda são 
pouco automatizados, o que gera entropia e 
atrasos desnecessários. Cada vez mais, os 
clientes estão habituados a experiências de 
eficiência em outros sectores de actividade, 
motivo pelo qual esperam níveis de serviço 
equivalentes por parte do sector segurador. 
A título de exemplo, a integração de 
sistemas entre seguradoras e corretores e a 
automatização de certos processos representará 
um passo importante na melhoria dos padrões 
de serviço da nossa indústria. A Zillian está 
a iniciar projectos pioneiros nessa área, 
e contamos obter importantes ganhos de 
eficiência no futuro próximo.
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PT – Aplicam-se os Termos e Condições de Serviços de Mediação e Consultoria de Riscos aos serviços prestados pela Zillian. 
A Zillian Angola tem a sua Responsabilidade Civil Profissional limitada a USD 1M. Mais detalhes estão disponíveis e ser-
lhe-ão fornecidos quando solicitados.

EN – In respect of services provided by Zillian, Terms & Conditions of Business Agreement are applicable and Zillian Angola’s 
Professional Liability is limited to USD 1M. Further details are available and will be provided to you upon request.

ZILLIAN – UMA CORRECTORA 
DE SEGUROS COM OS OLHOS 
POSTOS NO FUTURO
1) Zillian is not a textbook insurance 

agency. Would you explain to 
our readers what makes Zillian 
unique and what principles have 
made it the national leader in its 
industry? 

Zillian Angola was founded in 2004 as Aon 
Angola, a subsidiary of Aon Plc, a world-
leading insurance and reinsurance brokerage 
company. As part of a management buy-out, 
in 2021, the company altered its name and 
became 100% Angolan-owned.

Meanwhile, our relationship with Aon 
continues to be strong, as we are Aon’s sole 
representative in Angola, part of a network 
of 50.000 colleagues in 120 countries, with 
privileged access to the major international 
insurance and reinsurance markets.

Within our DNA, there is professionalism, 
commitment and knowledge that distinguish 
the largest international insurance brokerage 

firms, coupled with thorough knowledge of 
the local market and the needs of our clients, 
including many of the benchmark companies 
in our market, both national and multinational.

2) How do you assess the current 
state of things in the Angolan 
insurance industry?

  
Our insurance industry has proven to be 
rather resilient to the economic upheavals 
suffered by the country, slightly at odds with 
the economy. In my opinion, it has successfully 
adapted to the new reality of remote working, 
and it has broadly accomplished its role of 
supporting businesses and families in the most 
challenging times of their lives.

The capital adjustment seen by insurers in 
recent times, with capital increases consistent 
with their legal obligations, has contributed 
to the market’s stronger financial strength and 
the strengthening of the public’s trust in the 
industry.

3) Many things are changing in 
our society as a consequence 
of digitalization. How do you 
perceive the impact of the 
digitalization process in the 
insurance industry context? 

The key business processes are still 
insufficiently automated, generating entropy 
and unnecessary delays. Customers are 
becoming increasingly familiar with efficiency 
experiences in other business sectors, which 
is why they are expecting equivalent levels of 
service from the insurance industry.

For instance, further integration of systems 
between insurers and brokers and the 
automation of some processes will be an 
important step in improving service standards 
in our industry. Zillian is embarking on 
pioneering projects in this field, and we 
expect to see significant efficiency gains soon.
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A única plataforma especializada 
em promoção de anúncios de venda 

de veículos em Angola


