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Com o acto de adjudicação da empreitada ao consórcio 
Mota/Engil-Soares da Costa, arrancou a chamada fase 
Terrestre do projecto Baía, sem a marítima, ainda estar 
Concluída, ficando por saber até que ponto a referida 
Não conclusão irá condicionar o normal 
desenvolvimento da nova etapa das obras de requalificação 
Da marginal luandense. Este condicionamento 
pode ser tanto técnico como financeiro. 
Se tudo tivesse corrido sem os sobressaltos que se 
Conhecem, nomeadamente os financeiros, a obra 
Pública afecta a este projecto, orçada inicialmente em 
Cerca de 136 milhões de dólares, supostamente sem 
Qualquer dispêndio directo para os cofres públicos, 
Deveria estar terminada no primeiro semestre do 
Próximo ano, o que perfaria 31 meses de duração, 
Tendo o mês de Novembro de 2007, como a data de 
Inicio dos trabalhos. 
A ter em conta os novos valores avançados e considerando 
Os montantes já gastos com a fase marítima do 
Projecto e não só, ressalta à vista a existência de uma 
Acentuada derrapagem financeira nesta movimentação, 
Numa altura em que ainda não se sabe quais vão ser 
Exactamente as contrapartidas que o Estado irá 
"Oferecer" aos promotores do empreendimento. 
Serão as mesmas do anterior contrato e que se resumiam 
À concessão de valiosos terrenos na orla da nossa 
Baía para a edificação de luxuosos projectos imobiliários? 
Aqui parece que há novidades e das grandes, na sequência 
Das alterações que o projectou conheceu 
Particularmente ao nível da sua componente mais 
Financeiro 
De acordo com a parca informação disponibilizada, a 
Fase terrestre que acaba de ser adjudicada ao consórcio 
Luso está orçada em 127 milhões de dólares, contra os 
Anteriores 136 milhões que correspondiam ao conjunto 
Das duas fases. 
Até meados do ano passado e a fazer fé na informação 
Avançada para a imprensa por uma fonte oficial afecta à 
Empresas promotoras do Projecto Baía já tinham sido 
Consumidos cinquenta milhões de dólares, n'5.o tendo 
Sido adiantados outros pormenores em relação à forma 
Como aquele montante foi utilizado. 
Ao que foi possível apurar, o "aperto" financeiro que o 
Projecto estava a viver terá sido desbloqueado a partir 
Do momento em que a 50nangol se tornou accionista 
Preponderante do Millenium-BCP/Angola, o que 
Parece ter uma leitura óbvia. 
Com efeito, o Millennium, que foi a entidade privada 
Escolhida desde o início para financiar esta empreitada, 
Manifestou a certa altura do percurso dificuldades visíveis 



em manter e prosseguir a sua parceria com o 
projecto, o que levou o mesmo a entrar num 
ameaçador e crítico impasse, em relação ao qual se 
chegou a recear o pior em termos de futuro para a 
sobrevivência da própria baía de Luanda. 
Tudo leva pois a crer que o dinheiro da 50nangol, que 
afinal de contas acaba por ser dinheiro público, por razões 
que são do domínio do óbvio, foi o grande 
salvador do Projecto Baía. Esta ideia é reforçada com o 
facto do outro integrante da nova parceria financeira do 
projecto, o Banco Privado do Atlântico, ser igualmente 
detido numa percentagem muito significativa pela 
50nangol. 
Esta conclusão, a ser verdadeira, como parece ser, levanta 
efectivamente algumas questões da maior 
relevância, pois a propaganda oficial tem colocado 
bastante ênfase, desde o início, no aspecto da obra 
pública estar a correr por conta do promotor do 
projecto que é privado. 
Já não é bem assim. Nesta altura do campeonato e 
tendo em conta a origem do financiamento que vai 
suportar a fase terrestre do projecto e enquanto não se 
sabe exactamente em que pés se encontram as contas 
anteriores já não é possível manter intacta a ideia original. 
O Estado, por via do seu braço financeiro chamado 
Sonangol, desdobrado nas importantes participações 
que a petrolífera detém no Millennium e no Banco Privado 
do Atlântico, já é neste momento o grande 
financiador do projecto Baía, restando agora saber 
como é que ficarão as anteriores contrapartidas devidas 
(acordadas) a este investimento quando ele foi 
65 
projectado. 
Resta ainda perguntar o que é feito do empresário 
português José Récio, da Tecnocarro, que foi o rosto 
mais visível de toda esta movimentação desde 2003 e 
que agora parece ter desaparecido do mapa, para em 
seu lugar surgir um tal de José Pedro Soeiro, como 
"membro da comissão executiva do projecto Baía" 
conforme foi apresentado. 
José Récio terá certamente uma palavra a dizer 
sobretudo para esclarecer a opinião pública sobre as razões 
que estiveram na origem do impasse que o projecto 
conheceu o ano passado. 
Esta palavra esclarecedora deveria ser dada em primeiro 
lugar ao próprio governo na pessoa do titular do 
MINO PU, Higino Carneiro, que no acto da adjudicação 
da nova empreitada se referiu ao passado de 
forma muito lacónica. 
"Era um momento esperado, mas foi preciso esperar 
que surgissem novos impulsos e houvesse garantias de 
que o projecto poderia ser levado a cabo com garantias 
de sucesso", disse. 
Frisando a necessidade de cumprimento dos prazos, 
Higino Carneiro garantiu que "o governo vai agora trabalhar 



no sentido de evitar ao máximo os constrangimentos" 
de modo a que a obra "decorra sem 
sobressaltos" e possa ser "realizada nos prazos 
contemplados no contrato. 
De fonte oficial pouco mais será possível saber em 
relação ao que realmente se passou e o que se vai passar 
de agora em diante a não ser, que aconteça mais uma 
derrapagem, o que é sempre de admitir em projectos 
com uma tal envergadura. 
Ao que o Angolense apurou, José Récio mantém-se na 
sociedade promotora do projecto numa posição muito 
mais recuada em termos de importância, a traduzir 
certamente os sobressaltos financeiros que o projecto 
tem vindo a conhecer. 
Mais interessante ainda a respeito de José Récio é a informação, 
que o Angolense irá procurar confirmar, segundo 
a qual ele já é nesta altura o detentor do extenso 
terreno, de algumas centenas de hectares, localizado na 
Barra do Kwanza, onde foram implantadas as 500 palmeiras 
compradas no estrangeiro pelo projecto, para 
serem depois transplantadas para a baía de Luanda. 
O terreno em causa foi uma concessão do governo em 
apoio ao Projecto Baía mas que agora parece estar a ter 
uma outra utilização que ultrapassa largamente o propósito 
inicial da doação estatal. 
Uma fonte deste jornal conhecedora do dossier revelou 
que, para além da Baía de Luanda, as palmeiras localizadas 
naquele perímetro vão agora ser vendidas ao 
Governo ao preço de mais de 2.500 dólares cada uma. 
O GPL já terá mesmo definido os primeiros locais da 
cidade onde as palmeiras destinadas inicialmente ao 
plano de arborização da Baía de Luanda serão 
plantadas. 
Está-se de facto diante daquilo que poderá vir a ser um 
(mais um) verdadeiro "negócio da China" em Angola a 
coberto de uma suposta parceria público-privada. 


