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O prémio de melhor empreendimento em África do 
Europeu & África Property Awards 2009 foi atribuído a 
Vivendi Plaza, a imobiliária responsável pela 
Comercialização de um dos mais recentes e luxuosos 
Projectos de Luanda, o V Gardens. A cerimónia de 
Entrega deste prémio decorreu em Londres, no dia 16 
De Outubro e contou com a presença da Embaixadora 
Angolana no Reino Unido, Ana Maria Teles Carreira. 
Na semana passada a administração do empreendimento 
procedeu à entrega do prémio à cidade de 
Luanda que foi recebido pelas mãos da vice-governadora 
Juvelina Imperial. 
O Property Awards que trabalha em parceria com a 
cadeia americana de televisão CNBC, e é um dos 
organismos mundiais mais conceituados na atribuição 
de prémios no ramo da construção e imobiliário, que 
visa estimular a qualidade e a excelência da construção 
no mundo. O projecto V-Gardens, em Talatona –  
Luanda Sul, traz o primeiro prémio do género para o 
País. A quando da recepção do prémio, Ana Carreira 
afirmou que Angola está a começar a colocar a sua 
bandeira no mundo em diversas áreas, apesar das 
diversas dificuldades existentes no país." A embaixadora 
acrescentou que "temos conseguido 
demonstrar que se consegue implementar projectos 
sólidos, contribuindo para o crescimento ao mais alto 
nível. Espero que no próximo ano possam haver mais 
empresas e projectos angolanos a serem reconhecidos, 
mundialmente." 
O administrador da Vivendi Plaza, Moe Nesr, referiu 
também que e "a atribuição deste prémio representa 
mais do que o reconhecimento da qualidade do 
projecto. É o reconhecimento de um percurso que a 
Vivendi Plaza continua a fazer no sentido demonstrar 
uma nova Angola ao mundo. Um país que se renova 
ano após ano, ultrapassando-se cada vez mais nos seus 
padrões de exigência" Constituída em 2005, a Vivendi Plaza opera 
principalmente como uma Empresa de desenvolvimento 
comercial e residencial, a outro nível, a empresa 
também funciona como consultora em projectos de 
design e desenvolvimento imobiliário junto de terceiros. 
O V Gardens é um condomínio fechado de 20 
vivendas com 850 metros quadrados, construído pela 
Edifer Angola com um modelo arquitectónico que 
procura dar atenção aos pormenores de designo 
Segundo os mentores do projecto cada vivenda tem "o 
seu próprio carácter e individualidade, mantendo por 
outro lado uma harmonia completa ao longo de todo o 
condomínio. O uso de materiais como Madeira e Pedra 



são conjugados com quedas de água e cornos verdes 
dos jardins. Segundo JuveLina Imperial, que 
parabenizou administração do projecto, o prémio é 
motivo de orgulho e vem dignificar car a cidade de 
Luanda. 


