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Qual é a percentagem do terreno do 
projecto ALDASA queestá ocupada 
ilegalmente? 
No ALDASA não acredito que a 
ocupação esteja acima dos por cento. 
Provavelmente haverá alguma ocupação 
num dos extremos do perímetro e é esta 
com que estamos a lidar. Mas a maior 
parte da área está livre, que é aquela 
adjacente ao Campus Universitário. 
Temos aí meio jurídico da perequação ou 
no equilíbrio de interesses hotel de Cinco 
estrelas. Não estará dentro? 
Sim. Em homenagem ao princípio será 
sempre respeitada a justa ponderação de 
interesses privados e públicos ocupados 
tendo em conta o procedimento 
administrativo 
vigente. Assim o Governo da Província 
procederá à prova de titularidade e 
legalidade dos espaços. Do perímetro 
Aldasa, sim. Mas pretendemos um 
desenvolvimento 
inclusivo integrado, que passe pelas 
sinergias 
e parcerias. Vamos rever o que temos, 
não vamos arquivar nem desestruturar 
economias. 
Entendemos que essas economias se  
entegrem, sejam revistas, principalmente 
se forem positivas. Se elas forem 
positivas poderão considerar -se mais-
valias, 
trataremos de integradas e fazer com 
que elas se insiram no desenvolvimento 
planificado aquele perímetro o 
comunicado 
fala em medidas urgentes. Para quando? 
E um projecto iminente, ele está a sair. 
Medidas já começaram a ser aplicadas. 
A partir de agora o perímetro é vigiado, 
não se permitirá mais a construção de 
qualquer 

Empreendimento ou instalação até que o 
projecto emerja. Esta é uma das 
medidas. A segunda é a identificação 
dos actuais ocupantes, daqueles que se 
identificam 
com os empreendimentos executados e 
tentar a negociação. A terceira é, 
portanto, a limitação, a vedação com 
elementos e obstáculos que definam o 
perímetro de 
ocupação do projecto. 
E quanto à responsabilização, tendo em 
conta que aquelas infra-estruturas 
só poderiam ter sido autorizadas 
por responsáveis da administração do 
Kilamba Kiaxi e do próprio Governo 
Provincial de Luanda? Infelizmente 
estamos num mundo complexo, onde as 
pessoas tinham “que saber ser e saber 
estar. E de preferência  procurar os 
locais adequados para que se assegure 
os seus  empreendimentos 
e economias. Entendendo assim, 
aconselhamos as pessoas que procurem 
as entidades do Governo da província. 
Não quero dizer que até então não o 
tenham feito, se calhar em fórum em que 
a responsabilização efectiva não existe. 
Recorrem frequentemente ao 
pessoal da fiscalização, que trabalha nas 
unidades técnicas sem qualquer estatuto 
de decisão. E provocam situações 
desagradáveis como estas, fazem uso 
inclusive de titularidade falsa. Existem 
vários casos em que o cidadão confia 
nos indivíduos 
que lhes trazem a documentação, 
mas quando chegam vimos que não têm 
autenticidade e que são falsos. 
Gostaríamos de incentivar o cidadão a 
seguir outro caminho. O GPL admite que 
existe alguma incapacidade técnica 
e administrativa nas entidades 
administrativas 
municipais, mas tem envidado esforços 
para que as coisas mudem a partir do 
mês de Janeiro. Queremos que o 
cidadão se aproxime do Estado, mas que 
se dirija 



aos locais indicados, como Instituto 
Público de Gestão Urbana, que é um 
órgão instituído 
para tratar das questões ligadas aos 
terrenos e ao desenvolvimento territorial. 
Queremos que os cidadãos se informem 
melhor com estas instituições e que se 
evite o contacto directo com funcionários 
e técnicos das administrações e das 
equipas de fiscalização o Governo está 
preparado para indemnizar as pessoas 
que construíram dentro do perímetro da 
cidade ALDASA? Falar de 
indemnizações para mim é complexo. 
Como é que se sentiria se você exige por 
um terreno em que 
não te identificas como proprietário 
legal? Se lhe falar 
em indemnização estarei a cometer, se 
calhar, uma imprudência. Como é que 
pensam lidar com o caso? Repare que 
nos programas da Comissão Estratégica 
do GPL em relação aos desalojamentos. 
Hoje o cidadão 
constrói q casa onde quer, numa vala de 
drenagem, linha de água, em espaços 
não consolidados, desestruturados 
porque em baixo não tem uma fundação 
que permita sustentar a sua casa. Tem 
lixo, chove e a casa cai, mas hoje o 
Estado está aí e pretende proteger o 
cidadão, não obstante 
o facto de ele ter incorrido na 
transgressão. Mesmo tendo incorrido em 
transgressão, o Estado aparece para 
salvaguardar o seu direito de vida. 
Nestes casos o Estado 
parte sempre para uma negociação, 
quanto mais numa condição em que o 
cidadão enveredou por implantar as suas 
economias num determinado espaço que 
se acha 
dono. E quando o Estado aparece e lhe 
apresenta um programa de 
desenvolvimento, ele apresenta 
resistência. Quando assim acontece, o 
Estado tem de tomar uma 
atitude, mas nunca deixa de negociar 
com o cidadão. Portanto, o processo de 
negociação é sempre interactivo, 
necessário. Coloca-se sempre na 

imparcialidade. Falou de deveres e 
obrigações, tanto para o Estado corno 
os cidadãos. Mas hoje muitas pessoas 
que estão a construir em bairros 
tidos como urbanizados ou organizados 
não têm licença de construção? Como é 
que chegam e conseguem implantar 
grandes obras sem a vossa autorização? 
Não é mais oneroso negociar para gastar 
dinheiro? Infelizmente a dinâmica do 
crescimento de Luanda é muito forte. 
Hoje ouvi um cidadão na IAC a dizer 
que Luanda estava a passar por um 
processo 
violento em termos de crescimento 
demográfico, que se tornava 
já uma cidade com pouca possibilidade 
de governação ou quase desgovernavel. 
Portanto, quero-lhe dizer que 
o crescimento é tão dinâmico, activo e 
intensivo que as nossas capacidades de 
resposta são poucas. Quase 
nula, mas na pouca capacidade existente 
tem sido feita 
alguma coisa. De qualquer modo 
reconhecemos que 
hoje a dimensão da construção, aquela 
que podemos 
chamar de espontânea, está acima 
daquilo que se considera 
normal. 
Estamos a enveredar por um processo 
diferente, o novo 
elenco junto de orientações do Executivo 
pretenderá 
mudar o cenário a partir do próximo ano, 
principalmente 
no primeiro semestre. De certeza que 
apresentaremos 
uma imagem completamente diferente, 
com 
relação àquilo que já existe, tentaremos 
no máximo 
regularizar, 
através de processos de regularização 
fundiária, 
onde trataremos de escolher aquilo que 
connosco 
deve permanecer e aquilo que deve sair. 
Entre aquilo que 



se considere negativo, tentar conceber o 
positivo. Ou 
seja seleccionar áreas que possam 
conviver com o processo 
de desenvolvimento urbano e outras que 
eventualmente 
tenham que desaparecer em função da 
abertura 
de vias, introdução de elementos de 
segurança, coabitação 
e serviços. Estou -lhe a falar por exemplo 
do Rocha 
Pinto que para nós hoje é um facto. 
Corno é que vamos 
lidar com o Rocha Pinto? Esquecer 
aquilo que existe? 
Passar uma peneira no que está lá? 
Temos uma visão em 
relação a isso e pensamos que enquanto 
não temos os 
recursos financeiros para enveredar para 
um processo de 
requalificação 
urbana na sua totalidade, se reconheça a 
presença do cidadão e do espaço. Não 
estou a dizer que 
se titule o cidadão como ocupante 
definitivo do espaço, 
mas sim que se reconheça nele um 
ocupante do espaço, 
com uma obrigação para com o Estado, 
de modo que 
ele psssa ser um elemento participativo 
deste processo 
de requalificação a posteior ou em 
momento s indicar. 
Então a população do Rocha Pinto pode 
ficar descansada 
que não vai sair de forma compulsiva? 
O processo nunca é compulsivo. Em 
momento nenhum 
o processo foi compulsivo, mesmo em 
condições em 
que o cidadão atravessa um risco de 
vida. O processo 
foi sempre negociado. Mas como é que 
os Estado intervêm 
numa zona com uma concertação 
altíssima como 
o Rocha Pinto, quando sabemos que 
está encravado em 

duas zonas de expansão de 
desenvolvimento urbano com 
qualidade? Estamos a ver o 
desenvolvimento da Samba 
e do 21 de Janeiro. O Rocha Pinto está 
aí encaixado. 
Mantê-lo assim? Não! Haverá um 
processo de requalificação, 
necessariamente não agora. Mas na 
sequência do 
processo de desenvolvimento 
urbano e requalificação de 
Luanda, certamente que o Rocha Pinto é 
uma das áreas 
indicadas para este processo. Mas como 
inserir este processo 
de requalificação? Primeiro que ela seja 
interventivo, 
inclusivo, aquilo que for feito ali deve ter 
em linha 
de conta que o cidadão que vive ali deve 
ser incluído. 
Provave1menteestainclusão 
inclua um desenvolvimento 
em termo de ocupação vertical, para que 
o Rocha Pinto 
corno está, sem espaço, se desafogue. 
Vai -se desafogar 
num crescimento em altura com o 
surgimento 
de edifícios 
altos e o cidadão que se encontre no 
bairro seja inserido 
no processo. Um ou outro eventualmente 
poderá 
mudar de localização para permitir que 
existam bolsas 
para a construção. Mas quero lhe dizer 
que o processo 
é inclusivo e queremos evitar ao máximo 
que o cidadão 
sinta dificuldade de se inserir na sua vida 
activa. Isso não 
quer dizer que ele não possa ser levado 
para outro sítio. 
Falou-nos do projecto Aldasa, mas temos 
também o do 
Camama, que muitos conhecem como a 
Nova Cidade 
do Kilamba Kiaxi. Se olharmos 
para delimitação feita 



naquela área anteriormente também 
vamos constatar 
que existem várias construções 
ao redor. Vão esperar que 
cheguem à porta do projecto? 
Já estamos a actuar e a preparar 
equipas e técnicos para 
reforçar as administrações municipais, 
particularmente 
as ligadas ao planeamento e gestão 
urbana, de modo 
a levar ao conhecimento dessas pessoas 
a alteração 
de 
metodologias, regras e atitudes. Hoje as 
coisas desenvolvem 
-se um bocadinho de forma emotiva, 
porque 
as pessoas não estavam 
convenientemente 
informadas. 
Trataremos de difundir nos meios mais 
próximos da 
população, nas rádios e outros canais de 
informação, 
uma nova cultura de lidar com essa 
questão do solo, da 
utilização do terreno, requalificação 
urbana e a preservação, 
manutenção e gestão urbana da cidade. 
As casas e empresas construídas ao 
lado da nova cidade 
estão legais. 
O perímetro da cidade do Kilamba 
Kiaxi, em princípio, 
hoje já não tem problemas e a área 
adjacente ao Kilarnba 
Kiaxi que também é reserva do Estado 
repare que a 
reserva não é apenas a cidade, mas sim 
todo o perímetro 
que sai da costa norte a sul. Sai das 
Palmerinhas para 
dentro, tendo sempre como limite o rio 
Kwanza naquele 
lado, passa pelo Zango e atravessa a 
Zona Económica 
Especial. Passa pelo Siquele, que está 
em desenvolvimento 
e é sempre reserva do Estado até ao 
quilómetro 

44 e aquela zona de Bom Jesus, onde se 
está a construir 
um novo aeroporto. Vem até Cacuaco e 
apanha o litoral 
norte, portanto estou a falar entre o litoral 
Norte e Sul, 
e a limitação com a província do Bengo. 
Onde encontra o 
limite da Barra do Dande, que ainda 
pertence ao Bengo. 
Mas estamos a falar do terreno que está 
ao lado da nova 
Cidade do Kilamba Kiaxi? 
Tudo é reserva do Estado. 
Mas aí existem empresas? 
Já lhe disse que o processo é interactivo. 
O facto de se 
considerar reserva não implica que o 
Estado construa 
sozinho. O Estado tem parcerias, 
aproveita as mais valias 
físicas, mas agora vai tentar orientá-las 
de forma melhor, 
para que nas próximas construções não 
se desvirtue os 
interesses dos programas ali delineados. 
Mas o Estado 
tem de rever o posicionamento daquilo 
que existe. 


