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Quando é que Luanda terá um Plano Director Geral 
Metropolitano? Em meados do passado mês de Agosto, 
O Conselho de Ministros autorizou o lançamento de um 
Concurso público internacional para a escolha da 
Empresa que irá elaborar o Plana Director Geral 
Metropolitano. Estamos, neste momento, a trabalhar 
Nos termos de referência e nos cadernos de encargos. 
Contamos ter tudo pronto para lançar o i concurso 
Dentro de, sensivelmente, dois meses. 
À falta de um plano geral estamos a trabalhar com a 
Ajuda de outros instrumentos. A nossa perspectiva é de 
Que o novo instrumento "mãe" consiga traduzir a 
Realidade do desenvolvimento actual e defina aquilo 
Que serão os traços e as tendências de crescimento 
Futuro da cidade. 
O ano de 2009 ficou marcado pela crise financeira 
Internacional e pelo abrandamento económico. Como é 
Que o sector imobiliário se comportou nestes últimos 
Dez a doze meses? 
Não se pode falar em diminuição da procura porque o 
Défice de habitação é muito grande. Luanda não terá 
Uma diminuição da procura nos próximos dez anos. 
Contudo, começa a haver uma pressão muito grande 
para a redução dos preços praticados. Essa pressão 
Começa a ser importa também pelo próprio sector, 
Onde se começa a sentir algum desconforto. Por isso, 
Para nós, a redução dos preços que já se começou a 
Verificar é um bom indicador. 
Mas o actual contexto é reflexo também de uma maior 
Análise dos projectos que nos chegam. No Instituto 
Temos trabalhado no sentido de desincentivar certos 
Negócios, como por exemplo aqueles em que os 
Investidores adquiriam uma pequena habitação e logo 
Depois apresentavam um projecto de construção de 
Uma torre para escritórios. Hoje, esses negócios são 
Desencorajados. É preciso fazer respeitar a linguagem 
Estrutura da de planeamento que já existe, sobretudo na 
Zona antiga de Luanda, e que importa preservar. 
O Instituto que dirige tem poderes para impedir a 
Construção ou impor alterações nos projectos 
imobiliários que não respeitem esse traçado? Sim, tem 
poderes para isso e tem-nos exercido. Não tem sido 
fácil. Somos uma equipa jovem e dinâmica e imbuída 
de espírito de mudança. Queremos transmitir uma 
mensagem de cidadania. Dizer às pessoas que é preciso 
modernizar sim, mas sem custos para as gerações 
futuras. É preciso pensar como será a gestão desta 
cidade no futuro, sob pena de se estar a construir uma 
cidade que será ingovernável. 
Quais são as maiores dificuldades que Luanda enfrenta? 



São todas. O trânsito, o estacionamento, a libertação de 
espaço para circuitos pedonais, etc. Os investimentos 
que já se fizeram e que se estão a fazer são um 
indicador de que o futuro pode ser melhor do que o 
presente. Estou certo disso. Estamos a viver uma época 
de grandes mudanças, ainda que por vezes não nos 
consigamos aperceber da importância deste momento. 


