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(De como se chegou a tamanha degradação dos 
Edifícios) 
Refiro-me ao património imobiliário do Estado, entre 
Edifícios médios, altos e arranha-céus construídos entre 
1961 e 1975, em Luanda. Se feitas bem as contas hoje 
Em termos de avaliação do seu real valor pecuniário 
(considerando os índices inflacionários galopantes 
Actuais no ramo imobiliário e da construção civil), verse- 
ia que estamos em presença de um acervo deveras 
Avultado e quiçá mesmo insubstituível a curto ou médio 
Prazo. Calculando-se "grosso modo" que sejam para 
Cima de 10.000 os edifícios residenciais modernos desse 
Período, incluindo os de pequeno e grande porte, eles 
Representam seguramente um número de mais de 
500.000 Apartamentos hoje ao serviço do alojamento 
Condigno dos angolanos. 
E, se a isso acrescentarmos que foram esses edifícios e 
a nova urbanização que transformaram radicalmente 
Luanda medieval e de uma arquitectura tipicamente 
Colonial na linda e moderna cidade até há poucos anos 
Considerada a mais bela de África, sem dúvida que se 
Chegará à conclusão de que esse património imobiliário 
É também muito importante do ponto de vista 
Histórico. Infelizmente e de urna forma geral, com 
Excepções muito reduzidas e pontuais, esses edifícios 
Estão hoje – decorridos apenas menos de cinquenta por 
Cento do seu tempo de vida útil completamente 
Degradados, nalguns casos de forma irreversível e a 
Exigir a intervenção do camartelo. Mas eu não creio - 
Longe de mim urna tal ideia! - Que este deplorável 
Estado de coisas tenha sido provocado 
Institucionalmente e com base na opção política 
Marxista-leninista, que marcadamente dirigiu do destinos 
De Angola durante mais de 20 anos após a 
Independência. Com relativa facilidade contudo 
Seríamos levados a admitir essa hipótese, não só porque 
É doutrina revolucionária comunista aquela que ensina 
que é sempre necessário destruir o "velho" (o "homem 
Velho" ou reaccionário, inclusive) para edificar o 
"Novo", mas também e sobretudo porque o Estado 
Angolano se apressou tanto a confiscar e nacionalizar 
Precipitadamente todo esse património entre 1976 e 
1980, a meu ver mais por razões de retaliação política 
Sobre os colonos e a burguesia colonial do que por 
Razões de soberania. É que, curiosamente, logo a seguir 
O próprio Estado "permitiu", fechando os olhos ou não 
Agindo em sentido contrário, que todo esse património 
Fosse tão mal tratado e usado de forma a chegarmos ao 
Que temos hoje pela frente!!!... Em nenhuma outra das 
Ex-colónias portuguesas proclamadas independentes na 
Mesma altura (1975) isso aconteceu. Em Moçambique, 



Por exemplo, a cidade de Maputo preservou e 
Conservou religiosamente o seu também avultado 
Património imobiliário moderno do tempo colonial. 
Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e até mesmo a 
Guiné-Bissau procederam de igual forma. Só Angola 
Foi, infelizmente, a triste excepção! 
(2) 
(Opção urbanística I - Demolir e substituir) 
Acredito prontamente na boa fé do Governo e nos 
Propósitos do Estado como pessoa de bem. Por isso, 
Julgo que o seu objectivo quando decide pela demolição 
É encontrar soluções necessárias para casos perdidos, 
Ou seja, perante as situações irreversíveis de 
Degradação, procederá à demolição dos edifícios em 
Favor de uma nova urbanização ou substituindo-os "in 
Loco" com a construção de outros, no mínimo de porte 
Igualou superior. Que inconveniências ou 
Consequência negativa terá uma solução deste tipo? 
Vamos gastar naquilo que já temos e preferimos 
Destruir o dinheiro que poderia ser destinado a obter 
Aquilo que nunca tivemos, como por exemplo o 
Estabelecimento de um salário mínimo nacional 
Condigno e mais segurança social. A grande maioria dos 
Edifícios confiscados é residencial, ocupados por 
Famílias angolanas que compraram ou não os 
Apartamentos, mas que são ocupantes legais que 
Correrão o risco de não serem justamente indemnizados 
Ou compensados. Mesmo sabendo que os edifícios a 
Demolir serão substituídos por outros, quiçá de melhor 
Qualidade, o custo das rendas ou o preço de venda dos 
Novos apartamentos de forma alguma voltará a estar ao 
Alcance da classe média angolana, sendo que por isso se 
Destinarão quase exclusivamente a alojar estrangeiros 
Ou expatriados, no formato singular ou de 
Condomínios. As famílias angolanas, que até então tenham 
Vivido em bons apartamentos no casco urbano e 
Se transferem compulsivamente para as novas áreas 
Urbanizadas da periferia, regridem no mínimo no seu 
Padrão ou qualidade de vida "passando de cavalo para 
Burro", como soe dizer-se. Com a independência de 
Angola (à parte os efeitos negativos da guerra) 
melhoraram profundamente as condições económicas e 
sociais dos angolanos no seu conjunto, que passaram 
maioritariamente a ocupar as cidades outrora 
predominantemente brancas, o que foi um movimento 
de recuperação da nossa dignidade e cidadania, e agora 
promover-se-á com medidas administrativas ou 
políticas deste género que os angolanos deixem as 
cidades de regresso aos musseques e afins, abrindo as 
portas a uma rápida e massiva neo-colonização euroasiática. 
(3) 
(Opção urbanística 11 - Recuperar sem desocupar) 
Das três, esta é a opção que em princípio deveria ser 
assumida pelo Governo em relação a todos os edifícios 
residenciais degradados sim, mas cujas infraestruturais 



ofereçam as condições de estabilidade e segurança 
previstas nos cálculos e pormenores de betão armado 
dos respectivos projectos de construção. 
E nestes casos, a meu ver, que funcionaria em pleno o 
que ficou conhecido por "Plano Higino Carneiro" que 
não chegou a ser materializado, mas ao qual contudo 
tenho feito referências em diversas ocasiões. De acordo 
com as linhas mestras desse plano, os moradores 
adquirentes, proprietários ou senhorios, conjuntamente 
com o Estado, assumiriam os custos totais dos 
trabalhos de reparação dos respectivos edifícios numa 
percentagem que seria estudada bilateralmente e depois 
fixada pelo Executivo da província, determinando com 
37 
precisão o valor do orçamento, a fatia dos custos a 
suportar pelos fundo públicos do Instituto Nacional de 
Habitação, Empresa Nacional de Seguros e Ministério 
das Finanças e a fatia restante repartida em partes iguais 
pelos usufrutuários. Nesta solução, o Estado lançaria 
mão sem hesitação das suas prerrogativas de autoridade 
soberana ou de "ius imperii", ordenando com equidade 
e justiça, e não estando aos sujeitos particulares desta 
relação jurídica ou contratual a estabelecer senão o 
dever de obediência ou acatamento sem condições. É 
evidente que teriam de ser consertadas algumas regras. 
Entre o Estado e os moradores adquirentes, 
proprietários ou senhorios - como refiro atrás - firmarse- 
iam contratos em que um dos contraentes (o Estado) 
se obriga a executar por empreitada a adjudicar e 
custear a totalidade do orçamento da obra de reparação 
interna e externa do edifício, e os outros contraentes 
(os moradores adquirentes, proprietários e senhorios) 
assumem o compromisso de efectuar a colecta dos 
fundos correspondentes a pagar directamente ao 
empreiteiro ou ao Estado. Das respectivas cláusulas do 
contrato de empreitada de obras públicas constariam 
aquelas que vinculem os usufrutuários dos edifícios 
também perante o empreiteiro, ficando claro que este é 
pago em simultâneo por ambos os contraentes nas 
percentagens fixadas em cada obra de reparação, a 
executar pelo sistema de "chave na mão" e sob fiança 
ou garantia do Estado. 
(4) 
(Opção III - Desalojar e recuperar) 
Parece-me que é nesta via que os actuais "planos de 
requalificação urbana" se situam, quando se trata de 
reconverter as áreas urbanas residenciais. Tomo para 
exemplo as ideias segundo as quais, em relação ao Lotes 
do Prenda, os edifícios teriam de ser evacuados, os 
moradores alojados noutros locais enquanto decorressem 
as obras de recuperação, quer das residências 
quer das áreas abrangentes, voltando aqueles que assim 
o desejem à posse dos seus apartamentos restaurados 
mediante um (novo) contrato de compra e venda a 
celebrar com o Estado. É uma verdade que, 



infelizmente, não escapa aos olhos de ninguém - mesmo 
aos dos mais distraídos, indiferentes ou 
inconscientes - serem os edifícios altos do tempo 
colonial construídos entre 1963 e 1970 pela 
Cooperativa PRECOL no Bairro Prenda aqueles que 
não podem seguramente consentir uma profunda 
intervenção para os tirar do estado de degradação a que 
chegaram, sem serem compulsoriamente desalojados. 
Não para demolição, naturalmente, mas para 
reabilitação. Sendo este o caso, duas soluções poderão 
ser adoptadas após um estudo da real situação de cada 
um dos 24 imóveis que constituem no seu conjunto os 
Lotes I a XXIV do Prenda e um levantamento cri te 
rios o da tipologia dos seus ocupantes. Primeiro, expropriar 
por utilidade pública todos os edifícios e áreas 
indistintamente, evacuando a população residente; 
segundo, realojar condignamente ou indemnizar 
justamente aqueles que são meros inquilinos, dando aos 
moradores adquirentes, proprietários e senhorios a 
oportunidade de comparticiparem financeiramente na 
reconstrução / reabilitação / reparação (Opção 
urbanística II), regressando à titularidade e posse das 
suas residências restauradas após concluídas as obras. 


