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Uma nova cidade vai depois de o mesmo ter 
Acontecido no Sul, nascer a norte de Luanda, onde os 
Novos-ricos, quais novos latifúndios estão a esbulhar as 
Terras dos camponeses autóctones, para aí implantarem 
Os seus mirabolantes projectos. 
Nesta perspectiva, o Governo mostra que a sua grande 
Preocupação é Luanda e os seus arredores, pois o resto 
Pode continuar a vegetar. De nada interessa a urgência 
De se investir no Moxico, no Kuando-Kubango ou 
Cunene, regiões com fortes potencialidades, mas 
Abandonadas a sua sorte, porque a atenção é no coração 
Do poder, em que a febre de arranjar passeios e pintar 
Prédios, para desviar dinheiro em direcção as empresas 
Dos "camaradas" amigos, é gritante. "Arranjam os 
Passeios e os prédios, em Luanda, não que não seja 
Importantes, mas, por exemplo, faltam medicamentos 
nos hospitais no Moxico e geradores nos do Uíje. Isso é 
Aberrante e discriminatório, pois dinheiro para a capital 
Existe sempre, mas para o interior não", acusa o 
Político, Agostinho Nanga, a propósito do anúncio da 
Nova cidade. 
O programa de José Eduardo dos Santos visa a criação, 
Em função da construção do novo aeroporto na região 
Do Bom Jesus, de uma nova cidade, até 2030, 
Denominada "Sassa Bengo". A tese "vendida" é a de 
Desafogar Luanda, que estaria com mais de 5,8 milhões 
De habitantes, mas nada aponta para um projecto 
Visando beneficiar a maioria, mas uma minoria cada vez 
Mais sedenta em controlar o negócio do imobiliário. 
Não existe, por parte do governo, um plano de 
Requalificação dos musseques de Luanda, autênticas 
Bolsas culturais, mas sim a sua destruição, para daí se 
Dar lugar ao surgimento de novas torres de betão, 
Tornando-se a capital numa região sem bolsas verdes, 
Tão indispensáveis para a respiração humana. 
No dia 11, em Luanda, o coordenador do projecto de 
38 
Expansão urbana e infra-estrutural das cidades de 
Luanda e Bengo, Diakumpuna Sita José, não conseguiu, 
Como se impõe, nestas alturas, os montantes previstos a 
Serem gastos para esta empreitada e qual será a 
Responsabilidade do Estado e a dos operadores 
Privados. 
Assim, tudo fica mais difícil entender o sonho do 
Governo, para lá de afirmar que a nova cidade, a erguer 
Entre a Barra do Dande e Caxito, poderá albergar cerca 
De três milhões de habitantes. 
Uma cidade tem mais valia se erguida junto a um 
Grande rio, como é o caso de Dande, para além de não 



estar distante do mar, no qual poderá ser erguido um 
novo porto comercial, daí o também ministro do 
Urbanismo, considerar que a zona do Dande terá um 
papel "muito importante" na organização da economia 
das regiões de Luanda e Bengo, com a transferência do 
porto de Luanda para aquele local. 
Recorde-se de que este projecto da transferência de 
parte da cidade e do Porto Comercial de Luanda foi do 
economista Zau Valentim, na altura director do 
Conselho Nacional de Carregadores. Como se adiantou 
no seu tempo, foi preso, mas agora que se recupera o 
seu projecto, o governo não tem a ombridade de se 
penitenciar e pedir desculpas a um homem que só 
queria emprestar o melhor do seu saber e visão ao país. 
No círculo do poder, mesmo sem estudos apurados, as 
estimativas é de um crescimento anormal da população 
de Luanda, que poderá chegar aos 15 milhões de 
habitantes, dentro de 8 anos. "Se a tese é esta, mostra 
que existe um plano estruturado para se desertificar o 
interior do país e concentrar o máximo de pessoas em 
Luanda", sendo necessário "criar esta nova coqueluche 
governamental, até 2030, para os filhos de papai, 
continuar a brincar aos milionários latifundiários", 
garante Rafael Manuel. 
Sita José tem argumentos diferentes. Para ele, "a 
tendência é preocupante. Hoje, em função do censo 
eleitoral, temos cerca de 5,8 milhões de habitantes em 
Luanda", disse o coordenador, para quem os dados 
disponíveis apontam para o crescimento até 2030 da 
população para 30 milhões de habitantes, actualmente 
estimada em 16 milhões. 
A cidade de Luanda, construída para albergar 700 mil 
pessoas, acolhe hoje cerca de seis milhões, em 
consequência dos 30 anos de guerra que assolaram 
Angola, obrigando à deslocação de milhares de pessoas 
do interior do país para a capital na busca de segurança 
e alimentação. 
Terminada a guerra em 2002, o Governo levou a cabo 
o processo de reassentamento de milhares de 
deslocados nas suas zonas de origem, mas a falta de 
condições básicas nas províncias fez muitos desses 
deslocados regressarem a Luanda e outros se recusarem 
a partir. O Plano Integrado para a Expansão Urbana 
está a ser realizado, como não podia deixar de ser, pela 
não menos conhecida e suspeita, consultora libanesa, a 
Dar-Al-Handasah, com fortes ligações aos mais altos 
mandatários deste país. 


