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O EXCESSO populacional da cidade de Luanda e a 
Forma de ultrapassar as dificuldades que este excesso 
criou foram abordados num debate promovido pela 
Experimenta Design intitulado "Luanda: a anatomia da 
velocidade", que decorreu em Lisboa, no passado dia 
13, com intervenções do sociólogo José Octávio Serra 
Van - Dúnem, do artista plástico Fernando Alvim e a 
directora do evento, Guta Moura Guedes. 
O debate centrou-se num novo olhar sobre a cidade de 
Luanda, cruzando o tema do tempo, da velocidade e da 
aceleração com os âmbitos da criação, da sociologia e 
do desenvolvimento urbano, algo que cria entropias no 
sistema, que urge resolver e que urge, sobretudo, saber 
como o fazer da forma mais adequada para quem vive e 
quer viver em Luanda e no seu centro. 
Para José Octávio Van -Dúnem é preciso que a 
sociedade civil tenha um papel mais interventivo nessas 
mudanças, que acontecem a um ritmo quase frenético. 
"Temos todos os problemas gerados por uma cidade 
superlotada, que sofreu directamente com os fluxos 
migratórios de uma guerra. Temos um sistema de 
transportes completamente caótico. No entanto, dentro 
desse ambiente caótico encontramos regras de 
convivência organizadas, porque desenvolvemos outras 
formas de estar para ultrapassar esse caos", disse. 
Ainda segundo este sociólogo, do ponto de vista 
cultural há um renascimento despoletado por essas mudanças, 
não fazendo, por isso, sentido falar apenas 
numa cidade mas sim num conjunto de várias cidades 
que convivem com um denominador comum, com 
formas de actuar diferentes até do ponto de vista do 
relacionamento. Um cenário disperso, que dificulta o 
entendimento e o próprio ordenamento do território, 
numa cidade em constante metamorfose. "O Estado 
tem uma tarefa longa e árdua, pois é muito difícil criar 
um plano director que resolva todos estes problemas. 
Não há estrutura de Governo que consigam definir 
políticas públicas eficientes para dar resposta a um crescimento 
como o que se verificou em Luanda". A 
solução, diz o sociólogo, passa por abrir a discussão e o 
debate sobre o futuro da cidade à sociedade civil na 
cidade chegou a um ponto em que precisa de uma discussão 
aberta para resolver os seus problemas". E isso 
ficou bem patente na questão do Mercado do Kinaxixe. 
"Há soluções que são tomadas, que têm efeitos 
fortíssimos na vida do colectivo e que, consequentemente, 
deviam ser amplamente discutidas, deviam 
poder contar com a colaboração e o apoio de todos os 
interessados. Acho que o Kinaxixe vai ser um marco na 



nossa história para que outros Kinaxixe não venham 
abaixo tão cedo em Luanda". 
O problema, no entanto, "reside no facto de todas as 
discussões serem hoje em dia muito politizadas e da 
nossa sociedade civil não estar preparada para lidar 
abertamente com esse facto. Temos de ter a 
responsabilidade de criar um caminho que permita às 
futuras gerações viverem de uma forma mais harmoniosa 
nesta cidade", explica o sociólogo. Opinião 
corroborada por Fernando Alvim, que alertou para o 
facto da evolução, em Luanda, depender 
obrigatoriamente de uma mudança substancial. "Temos 
de colocar Luanda ao nível de outras grandes cidades 
do mundo e, para isso, é preciso alterar, mexer, 
construir. E as pessoas não podem ser resistentes à 
mudança, porque as cidades não podem ficar estáticas. 
Têm de intervir e colaborar nessa mudança necessária", 
disse. "Luanda é uma cidade para ser feita a várias mãos". 
Na opinião dos intervenientes neste debate, o que se 
passa é que está tudo a acontecer ao mesmo tempo, a 
uma velocidade surpreendente, o que faz com que tudo 
o que está a ser feito não saia perfeito. "Somos ansiosos 
por natureza e essa ansiedade mata a criatividade", 
justifica José Octávio Van - Dúnem, que considera que 
em Angola está muito presente a ideia de que as coisas 
só vão acontecer duma forma local se houver uma 
janela aberta para o global e para isso é preciso estar de 
mão dada com o outro. "Eu acredito que Luanda vai 
encontrar o seu caminho justamente nessa perspectiva 
de parceria como outro, porque Luanda é uma cidade 
que deve ser feita a várias mãos, que deve ser vista e 
concebida por vários olhos". Para este sociólogo, o 
maior desafio, no meio desta sucessão de 
acontecimentos, será repensar o futuro de Luanda de 
forma a evitar conflitos que já aconteceram noutras 
cidades mundiais, por forma a que a capital angolana 
possa ser, tal como enfatizou Guta Moura Guedes, "6 
case study perfeito do século XXI" no domínio do 
desenvolvimento urbano. 


