Musseque 2.0: Abordagens para a reconversão do espaço
urbano

Fábia Neogreth Cardoso Pina Swart
Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em

Urbanismo e Ordenamento do Território
Orientadores
Professor Jorge Manuel Lopes Baptista e Silva
Professora Ana Isabel Loupa Ramos

Júri
Presidente: Professor Jorge Manuel Gonçalves
Orientador: Professor Jorge Manuel Lopes Baptista e Silva
Vogal: Professor José Álvaro Pereira Antunes Ferreira

Dezembro 2018

Declaro que o presente documento é um trabalho original da minha autoria e que cumpre todos os
requisitos do Código de Conduta e Boas Práticas da Universidade de Lisboa.

Agradecimentos
Os meus agradecimentos vão primeiramente à Deus pela graça de, apesar das limitações de saúde,
ter chegado até aqui.
Ao meu orientador Professor Dr. Jorge Baptista e Silva por ter aceite o desafio de orientar este tema,
pelo seu apoio, disponibilidade e compreensão durante o desenvolvimento desta dissertação.
A professora Dra.ª Isabel Loupa Ramos por ter aceite colaborar na orientação desta dissertação e pelo
apoio, disponibilidade e compreensão durante todo o processo.
Ao Arq. André Mingas (em memória), que proporcionou esta oportunidade de elevar o conhecimento.
Aos meus chefes, em especial ao Dr. José Mateus Peixoto que acreditou em mim e tornou possível
esse plano. Além disso, pelo apoio, suporte e compreensão incondicional nessa difícil trajetória.
Aos meus amigos pelo encorajamento, apoio e paciência em todos os momentos.
A minha mãe Olinda Cardoso Pina que, apesar do medo e receio que a acompanharam durante todo
esse tempo distante, acreditou em mim e deu-me o suporte que sempre precisei.
Ao meu pai António Pina (em memória) e tio Lino Alves Cardoso (em memória) que, apesar de já não
estarem entre nós, acredito que sempre me protegeram e torceram por mim.
Por fim e não menos importante a minha família em geral, em especial ao meu filho Kiami Pina Swart
a quem eu dedico todo este esforço, a minha irmã Petra Pina Messo e ao meu marido Edson Swart,
por tudo, sem o suporte e paciência deles teria sido muito mais difícil chegar até ao fim.

Resumo
Em Angola aumentam os desafios para dar resposta aos problemas e às necessidades ligadas ao
aumento da população urbana que vive em assentamentos informais – musseques. Neste trabalho dáse conta da pesquisa efetuada sobre como progredir no sentido de uma versão melhorada destes
bairros que aqui se designa por “Musseques 2.0”, a fim de propor modelos de intervenção que possam
contribuir para a resolução de problemas urbanos e dar qualidade de vida à população que neles vive.
Para tanto, é necessário perceber a estrutura de ocupação do território de Luanda, a origem dos
musseques e as suas principais características, compreender e analisar a política de habitação e de
ordenamento do território de Angola, as estratégias e modelos adotados nos processos de urbanização
da cidade de Luanda e identificar as principais tentativas de resolução dos problemas urbanos dos
musseques. Realiza-se, então, uma pesquisa aplicada sobre o Bairro da Madeira do município do
Cazenga, em Luanda, caracterizado por uma alta densidade populacional e construtiva, habitações
precárias, escassez de infraestruturas básicas (água, esgotos, saneamento básico, eletricidade) e
arruamentos; ausência de espaços verdes, arborização pública e poluição ambiental, espaços públicos
pouco apelativos à socialização; degradação dos edifícios de lazer e entretenimento; diversas tipologias
construtivas habitacionais, algumas em zonas de risco. Face a esta situação, impôs-se a necessidade
de construir abordagens que se articulam entre si para criar modelos de intervenção para os musseques
adequados ao contexto político, administrativo, económico, social e ambiental da cidade.

Palavras-chaves
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Abstract
In Angola increases the challenges to tackle the problems and the needs linked to the increase of the
urban population living in informal settlements – shanty towns. This work presents the research on how
to progress towards an improved version of the neighborhoods called "Musseques 2.0", in order to
propose intervention models that can contribute to solve urban problems and give quality of life to people
who live in them. To this end, it is necessary to understand the structure of occupation of territory of
Luanda, the origin of slums, and their main features, understand and analyses housing policy and land
use planning, strategies and models adopted in the process of urbanization of the city of Luanda and
identify the main attempts to solve the urban problems of musseques. An applied research is presented
on the neighborhood of Madeira, municipality of Cazenga, in Luanda, classified as unstructured
economy. Given this, there is a high population and housing density, substandard housing, lack of basic
infrastructure (water, sewage, sanitation, electricity) and streets; lack of green areas, afforestation and
environmental pollution, public spaces unappealing socialization; the degradation of leisure and
entertainment buildings; various types of housing and housing construction in a state of risk. This
specific situation imposed the need to elaborate approaches that fit together with each other to create
intervention models to the slums, suited to the political, administrative, economic, social and
environmental context in the city.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Enquadramento geral

A população urbana a nível mundial e em Angola, em particular, tem aumentado
consideravelmente nos últimos tempos provocando o crescimento acelerado das cidades. Com esse
crescimento aumentam os desafios para dar resposta aos problemas e às necessidades inerentes a
este crescimento.
Portanto, prover “(...) habitação, infraestrutura, serviços básicos, segurança alimentar, saúde,
educação, empregos decentes, segurança, e recursos naturais, entre outros (...)” (Nova Agenda
Urbana – “UN-HABITAT”III: 3)1 é um aspeto incontornável no desenvolvimento sustentável das cidades
de forma a garantir as condições mínimas de habitabilidade à população.
Além disso, apesar dos esforços empreendidos nos últimos anos para melhorar a qualidade de
vida dos habitantes nas áreas urbanas, incluindo aqueles que moram em assentamentos informais –
como, musseques, favelas, bairros de lata –, perduram as diferentes formas de pobreza, desigualdade
e degradação ambiental, assim como, a exclusão socioeconómica e a segregação espacial.
Com a pretensão de se criar um “novo modelo global para a erradicar a pobreza, promover a
prosperidade e bem-estar de todos, proteger o ambiente e combater as alterações climácticas” (ONU,
2015), a ONU definiu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que deverão ser
implementados por todos os países do mundo até 2030. No âmbito deste trabalho, destaca-se o
objetivo número 11 (Cidades e comunidades sustentáveis), que estabelece como meta, “garantir o
acesso de todos à habitação segura, adequados e o preço acessível, e aos serviços básicos, e melhorar
as condições nos bairros de lata” (Nações Unidas, 2015).
A Nova Agenda Urbana (NAU), no domínio da estratégia “Planeando e Gerindo o
Desenvolvimento Urbano Espacial”2 estabelece desafios, destacando para além do planeamento
urbano flexível (ajustar as mudanças e condições económicas e sociais ao longo do tempo), os
seguintes pontos:
1) A urbanização das favelas/assentamentos informais;
2) A oferta de ruas e espaços públicos seguros e protegidos;
3) O cumprimento dos requisitos legais;
4) O desenvolvimento, promoção e implementação de políticas de habitação incluindo
modelos, ferramentas e mecanismos de financiamento;
5) Aumento da afetação de recursos financeiros e humanos para a urbanizar,
requalificar, reconverter, prevenir os musseques/favelas/assentamentos informais;
6) Inclusão da cultura como componente prioritária dos planos e estratégias urbanas e
a valorização do património cultural no desenvolvimento sustentável.
Nova Agenda Urbana: “documento que estabelece os princípios e compromissos para as nações, líderes
urbanos, financiadores, programas das Nações Unidas e sociedade civil em torno das transformações urbanas
para os próximos 20 anos”. (UN-HABITAT III: 3)
2 “Planeando e Gerindo o Desenvolvimento Urbano Espacial” é uma das três estratégias de implementação dos
compromissos adotados na 3ª Conferência das Nações Unidas para Habitação e Desenvolvimento Urbano
Sustentável – UN-HABITAT III, 2015).
1
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Julga-se pertinente também, considerar o contributo que a cultura e a diversidade cultural
podem exercer no desenvolvimento sustentável das cidades, assentamentos humanos e cidadãos.
Realça-se aquilo que Brandão (2008) chama de fatores “imateriais e de valores mais intangíveis do
espaço urbano” que podem ser atingidos por via do desenho do espaço público, das referências
simbólicas, comunicativas e evocativas, com vista a definir a identidade dos lugares e a contribuir para
a valorização e inovação dos mesmos.
Em Angola, e mais especificamente em Luanda, têm sido feitas várias intervenções no domínio
da habitação e do urbanismo. Muitas destas intervenções são resultado da implementação da “Política
do Governo para o Fomento Habitacional” que tem como objetivo “(…) criar novos espaços urbanos
para o reassentamento populacional, com base em processos de planeamento e (re)ordenamento
urbanístico e territorial (…)” (Resolução n.º 60/06 de 4 de setembro: 1702).
Angola é um país da costa ocidental Africana, com uma área de total de 1 246 700 km2 e uma
população estimada em 29 310 273 habitantes (INE, 2018). Luanda é a capital de Angola. Localiza-se
na costa do Oceano Atlântico, tem uma população de cerca de 8 234 098 habitantes (INE, 2018), uma
densidade populacional de 2 654 hab/km2 e é a maior cidade de Angola.
É possível aceder à província de Luanda por via aérea (através do Aeroporto 4 de Fevereiro),
por via marítima (através do Porto de Luanda, Baia de Luanda, embarcadouro de Luanda, Rio Kwanza,
e outros pontos da costa), por via terrestre (através da EN 110 – Luanda/Benguela, EN 225 –
Luanda/Uíge, e EN 230 – Luanda/Kwanza Norte/Malange) e por via ferroviária (através do Caminho de
Ferro de Luanda – CFL).

Figura 1 - Localização de Angola no
contexto Africano. Fonte:
http://www.electroforce.co.ao/Empres
a/O-Nosso-Mercado

Figura 2 - Localização de
Luanda no contexto de Angola.
Fonte: Ministério do Urbanismo
e Habitação, 2014: 29.

Figura 3 - Mapa de Luanda com
divisão administrativa. Fonte:
Ministério do Urbanismo e
Habitação, 2014, p. 29

Apesar da definição e implementação de programas e projetos de habitação, como
urbanizações e condomínios habitacionais, grande parte da área urbana da cidade mantém-se com
características de assentamentos informais e musseques, onde segundo a Development Workshop, se
encontram a viver mais de 80% da população da capital (DW, 2017).
Os musseques, “bairros que resultaram da segregação social e espacial no período colonial”,
passaram por diferentes contextos do desenvolvimento da cidade e hoje são grandes “manchas” de
ocupação na zona consolidada e envolvente. São caracterizados pela autoconstrução, ausência de
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infraestruturas, alta densidade populacional e construtiva, elevado risco de vida e ambiental e ausência
de transportes públicos.
Com base nessa realidade, é indispensável que se criem ferramentas para se desenvolverem
“(…) estratégias espaciais urbanas, incluindo instrumentos de planeamento e desenho urbanos que
apoiem a gestão e a utilização sustentáveis dos recursos naturais e do solo, compacidade e densidade
adequadas, policentrismo e usos mistos (…)” (UN-HABITAT III, 2016:19).
Considerando esse desafio, a escolha deste tema assenta na necessidade, por um lado, de
analisar o quadro legal angolano sobre a política de habitação e do ordenamento do território para a
afirmação e a expansão dos musseques, de tipificar as diferentes formas de organização espacial e de
intervenção no território de Luanda. E por outro lado, na necessidade de perceber os elementos que
caracterizam os musseques, saber se e como é possível transformar, qualificar os musseques e ainda,
identificar o conjunto de possíveis abordagens para conferir aos musseques um ambiente digno, seguro
e sustentável.

1.2. Objetivos

O objetivo geral desse trabalho é identificar formas de intervenção nos musseques que possam
contribuir para resolver os problemas de habitabilidade que essas áreas apresentam.
Os objetivos específicos deste trabalho estruturam-se da seguinte forma:
- Perceber a estrutura de ocupação do território de Luanda, a origem dos musseques e as suas
principais caraterísticas;
- Compreender e analisar as estratégias e modelos adotados pela Política de Habitação e de
Ordenamento do Território nos processos de urbanização e resolução do défice habitacional na cidade
de Luanda;
- Identificar os principais modelos e estratégias de intervenção e as principais tentativas de
resolução dos problemas urbanos direcionados para as áreas ocupadas pelos musseques.
Desse modo, e partindo do pressuposto que é pouco provável a sua irradicação a curto ou
médio prazo face aos recursos necessários, assume-se como pergunta de partida: “Como intervir nos
musseques de modo a melhorar as condições de habitabilidade do lugar e proporcionar qualidade de
vida à população?”
Espera-se com este trabalho:
•

Perceber quais foram os modelos e as estratégias estabelecidas a nível da política de
habitação e dos planos urbanísticos destinados às áreas ocupadas pelos musseques;

•

Entender quais têm sido as causas do insucesso da política de habitação em relação ao
provimento de habitação para população mais carenciada de Luanda;

•

Reconhecer o que tem estimulado/propiciado o aparecimento de musseques e/ou a
perpetuação dos mesmos;

•

Refletir sobre as soluções ou tentativas de intervenções passadas para os musseques;

•

Saber quais são as novas perspetivas, paradigmas e estratégias de intervenção para resolver
os problemas dos musseques;
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•

Quais são os procedimentos urbanísticos que se devem adotar, em especial por parte da
administração do Estado que conduzem à melhoria da qualidade de vida das pessoas;

•

Sugerir

modelos

que

possam

contribuir

para

a

qualificação

dos

musseques

e

consequentemente melhorar a qualidade de vida da população.

1.3. Abordagem metodológica

O desenvolvimento deste trabalho teve como finalidade desenvolver uma pesquisa aplicada
para o desenvolvimento/elaboração/construção de um modelo de intervenção que possa ser usado
para resolver os problemas urbanísticos e habitacionais relacionados com os musseques.
A referida pesquisa foi descritiva, com a revisão bibliográfica, e exploratória em que se
procedeu à pesquisa de campo referente ao estudo de caso escolhido.
A revisão bibliográfica consistiu fundamentalmente na pesquisa de livros, documentos oficiais,
artigos científicos e websites na internet. Além desses elementos, foram também analisados elementos
gráficos como, mapas, fotografias e desenhos.
A pesquisa de campo aconteceu em Luanda e teve duas etapas. A primeira consistiu na recolha
de material bibliográfico e confirmação de dados. A segunda consistiu na análise do estudo de caso,
constatação “in loco” da realidade urbana da área de estudos escolhida.
A recolha de material serviu para obter informação para complementar a revisão bibliográfica,
com informação sobre as principais temáticas deste trabalho. Além disso, foram também realizadas
entrevistas e conversas informais para confrontação e confirmação dos dados adquiridos na revisão
bibliográfica.
As entrevistas/conversas informais foram feitas a responsáveis de órgãos e departamentos
ministeriais, da administração pública, de gabinetes técnicos de reconversão urbana, especialistas na
matéria e profissionais que estudam e abordam o tema. Tiveram como objetivo conferir os dados
iniciais, o ponto de situação, as dificuldades e perspetivas futuras da Política de Habitação e sobre o
Sistema de Ordenamento do Território em relação aos musseques, tal como recolher a visão do Estado
para resolver o problema, as dificuldades na implementação dos programas e projetos de
desenvolvimento urbano.
O estudo de caso deste trabalho é Bairro da Madeira localizado no município do Cazenga. A
pesquisa permitiu o contacto com a realidade urbana do bairro, realizar o registo fotográfico da área, o
que serviu de suporte para caraterização do bairro.
Importa realçar que por motivos de segurança (elevado nível de criminalidade no bairro), não
foi possível permanecer no bairro o tempo necessário para inquirir o número de pessoas desejável que
suportasse uma análise quantitativa os dados, no entanto, permitiram entender as dinâmicas atuais e
orientar os modelos propostos, por um lado. Por outro lado, a indisponibilidade de contactar as pessoas
detentoras de conhecimentos mais profundos sobre os aspetos culturais e da vida social da população
do bairro, também constituiu um constrangimento à realização da pesquisa de campo.
Para analisar os dados recolhidos, a abordagem usada foi a abordagem qualitativa. O uso
dessa abordagem prendeu-se na necessidade de primeiro, analisar de forma critica a informação
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disponível sobre o problema de habitação e dos musseques a nível global e específico, e segundo,
compreender o processo e os modelos de ocupação do espaço na cidade de Luanda.
A falta de informação detalhada e atualizada sobre características urbanísticas do bairro,
fizeram com que fosse necessário produzir mapas da área de estudo, para facilitar a compreensão
desta componente da abordagem. Para tal, usaram-se como base cartográfica os mapas do Plano
Diretor Geral do Cazenga e Sambizanga.
De acordo com o diagnóstico da área de estudo foi utilizado o método hipotético-dedutivo para
propor modelos de intervenção para os musseques baseado em abordagens distintas, que serviram
para a elaboração da conclusão do estudo.

Figura 4 - Abordagem metodológica do trabalho. Fonte: Autora, 2018.

1.4. Estrutura da dissertação

A presente dissertação pretende abordar várias temáticas relacionadas com o tema central.
Nessa ordem de ideias estruturou-se a tese em sete capítulos.
O primeiro capítulo faz o enquadramento geral do tema, apresenta a problemática do
crescimento da população urbana a nível mundial, em Angola em particular, e os desafios para dar
resposta às necessidades que decorrem desse crescimento. Apresenta ainda os objetivos e a
metodologia adotada para a elaboração desse estudo.
O segundo capítulo é sobre a problemática do crescimento da população urbana e das cidades
em países em desenvolvimento (África em particular), o problema do défice de habitação e das políticas
de habitação. Procura-se caracterizar as áreas urbanas informais – os musseques –, e analisar
exemplos de intervenção para estas áreas.
O terceiro capítulo introduz a cidade de Luanda e os musseques. Faz igualmente a
caracterização da província/cidade, apresenta uma abordagem sobre o desenvolvimento demográfico,
a evolução da ocupação urbana e as características da posse da terra.
O quarto capítulo apresenta a Política do Ordenamento do Território e do Urbanismo de Angola. Faz
uma resenha dos principais planos de desenvolvimento e ordenamento do território da província, bem
como de algumas iniciativas para a resolução do problema urbano dos musseques. Além disso, analisa
5

os planos de ordenamento do território na província de Luanda elaborados e executados.
Apresenta ainda a Política de Habitação de Angola e as estratégias do Estado nesse domínio.
Procura identificar os principais modelos/estratégias de implementação do Programa Nacional do
Urbanismo e Habitação (PNUH) enquanto instrumento estratégico nacional concebido para resolver o
problema do défice habitacional do país.
O quinto capítulo apresenta o estudo de caso, o Bairro da Madeira, no município do Cazenga,
em Luanda. Apresenta de forma mais pormenorizada a caracterização urbanística do bairro terminando
com o diagnóstico da situação atual.
O sexto capítulo apresenta um contributo para intervir nos musseques, baseado em vários
modelos, compostos por abordagens elaboradas segundo as prioridades identificadas.
O sétimo capítulo apresenta a conclusão do trabalho, respondendo à pergunta de partida da
investigação e dando sugestões para o desenvolvimento de estudos futuros.
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2. DESENVOLVIMENTO URBANO EM PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO
2.1. Crescimento urbano em países em desenvolvimento no continente Africano

A urbanização é definida como o processo mediante o qual uma população se instala e
multiplica numa dada área, estruturando-se aos poucos como cidade. O crescimento urbano é
entendido como o aumento da área de uma cidade, ou ainda a consolidação e densificação da própria
malha urbana.
Nos países em desenvolvimento, o crescimento das cidades deve-se “(…) ao crescimento
natural e ao intenso êxodo rural, fatores que contribuem para o crescimento desordenado de muitas
cidades nos países em desenvolvimento” (Martins, 2015: s.p.).
Olhando para África, ao longo dos últimos anos grande parte da população tem vindo a migrar
para as cidades na procura de melhores condições de vida. Segundo o relatório do Banco Mundial, em
2016, a população urbana rondava os 472 milhões de pessoas, tendendo a aumentar para mais 178
milhões até 2025. A estimativa é que nos próximos 25 anos (até 2040) este valor duplique atingindo mil
milhões de pessoas (Banco Mundial, 2016).
O aumento populacional tem provocado uma urbanização acelerada. Essa aceleração deu
origem a áreas de elevado nível de pobreza chamadas de slums, musseques, taudis ou township.
Caracterizam-se pela falta de serviços básicos como o saneamento, saúde, educação e espaços
públicos que se combinam com a falta de trabalho e a elevada taxa de criminalidade e ilegalidade.
A falta de infraestruturas e as consequentes condições de vida das diversas populações nos
países em desenvolvimento devem-se a diversos fatores, como: a instabilidade política e económica,
que não permite a implementação de políticas e estratégias de longo prazo; o processo acelerado de
urbanização em desarticulação com os modelos de planeamento territorial; ao baixo investimento em
infraestrutura do território; a falta de estratégias de governação; e a fraqueza económica da população.
O processo acelerado de urbanização tem dado origem a cidades superlotadas,
desconectadas e dispendiosas. As cidades estão “superpovoadas” por falta de planos urbanos formais
ligados à localização dos empregos e dos serviços (planos urbanísticos desajustados e com
implementação deficiente), com mercados fundiários disfuncionais que criam padrões de usos e
terrenos inadequados e não planeados. Caracterizam-se por serem áreas “sem um desenvolvimento
formal suficiente, com assentamentos informais que são relativamente centrais e, portanto, perto dos
postos de trabalho”. Exemplos de superpovoação são a cidade de Abidjan na Côte d´Ivoire, onde 50%
dos residentes, vivem pelo menos três num quarto, e a cidade de Lagos na Nigéria onde dois de três
habitantes vive em slums’.
A superlotação das cidades é provocada pelo facto de a urbanização dos assentamentos
humanos não acompanhar a “urbanização dos capitais 3”, pela falta de habitações, infraestruturas e
ainda de outros investimentos.

Urbanização dos capitais – “A África subsariana está se urbanizando, mas com níveis mais baixos de PIB per
capita dos que outras regiões”: América Latina e Caribe 1950 ($1 860 – 41%); “Oriente Médico e Norte da África
1968 ($1 806 – 41%); Ásia Oriental Y el Pacífico 1994 ($3 617 – 37%); África 2013 ($1 018 - 37%)” (Banco Mundial,
2016: 11).
3

7

Com base nessa situação é de realçar que, tal como nas outras regiões em desenvolvimento,
“em África a densidade populacional está geral e intimamente ligada aos indicadores de habitação e
que o investimento em habitação está nove anos atrás da taxa de urbanização” (Banco Mundial , 2016:
10,13).
As cidades estão desconectadas pela dispersão e fragmentação da estrutura em pequenos
bairros, criando distanciamento entre pessoas, empresas, oportunidades económicas e gerando
deslocações (casa - trabalho) lentas e dispendiosas devido à pela falta de um sistema de transportes
e uma rede de infraestruturas viárias adequada.
Essa condição pode permanecer ligada às cidades que tiveram a estrutura da configuração
urbana determinada há muitos anos. A falta de conexão entre os bairros nas cidades africanas indica
a existência de uma exposição menor4 e uma fragmentação maior5 entre as pessoas que vivem perto
do centro das cidades. Este facto encontra justificação na falta de novas construções perto do centro
no sentido de concentrar a área urbana e aumentar a densidade económica, optando-se
tendencialmente a alargar os limites da cidade.
O aspeto dispendioso das cidades tem a ver com a fragmentação das configurações urbanas
(ausência da densidade da configuração espacial e conexões de infraestruturas), resultando em custos
de vida elevados para as famílias, trabalhadores e empresas. Estes custos são refletidos nos preços
das rendas, da alimentação, dos transportes e outros serviços. A título de exemplo, em algumas
cidades africanas para os residentes urbanos mais pobres o custo do transporte em veículos é
‘proibitivo’, criando limitações de acesso aos empregos (Banco Mundial, 2016).

Do ponto de vista do desenvolvimento urbano, segundo o relatório do Banco Mundial de 2016,
as cidades africanas apresentam três tipos de urbanização: em expansão, em salto ou de
preenchimento. A urbanização em expansão alarga a área da ocupação da cidade nos extremos da
área urbana consolidada. A urbanização em saltos, também alarga área ocupada, pelo estabelecimento
de aglomerados satélites6. A urbanização de preenchimento, é o oposto às outras, “é a construção em
terrenos não infraestruturados, rodeados pela urbanização já existente” (Banco Mundial, 2016).
O relatório refere ainda, com base numa análise feita a 21 cidades africanas, que entre 2000 e
2010, 46% a 77% das construções novas aconteceram por via da urbanização em expansão. Além
disso, enfatiza o fato de estar a aumentar a urbanização em saltos à volta das cidades (e.g. em Bamako
e Maputo os saltos representam 50% da mudança do tecido urbano no mesmo período).
As novas configurações urbanas têm provocado consequências nas cidades africanas de vária
ordem: 1) o isolamento das urbanizações que prejudica o provimento de serviços em rede que
favorecem a economia de escala e a produtividade urbana por parte dos governos; 2) dificuldade nas
deslocações diárias para o trabalho; 3) as infraestruturas de transporte deficientes (e.g. falta de
Exposição menor – “significa que as pessoas estão desconectadas umas das outras. A uma certa distância
(normalmente 10 quilômetros), não conseguem interagir com tantas pessoas como em uma cidade com maior
exposição” (Banco Mundial, 2016: 14).
5 Fragmentação maior – “significa que dentro de uma área específica, a densidade populacional tem uma grande
variação: os picos de densidade estão espalhados e não agrupados de forma a que possam promover economias
de escala” (Banco Mundial, 2016: 14).
6 Áreas satélites: “lotes de terrenos recém-construídos que não estão adjacentes ou sobrepostos a construções já
existentes” (Banco Mundial, 2016:15).
4
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estradas). Esta última tem feito com que as “famílias tenham dificuldades de se fixarem fora das zonas
centrais, tornando impraticáveis as deslocações diárias entre a periferia e o centro” (Felkner, Lall e Lee,
2016, citado por Banco Mundial, 2016: s.p).
A par dos problemas ao nível da estrutura e da forma urbana, existem problemas relacionados
com questões regulamentares e institucionais (e.g. a ausência de transparência de direitos fundiários,
a falta de um sistema de registo adequado e o modelo de sistema administrativo dos terrenos) que têm
dificultado a intervenção e elevado os custos das operações em terrenos urbanos.
Essa situação acontece porque primeiro, o regime de propriedade da terra é “sobreposto e
divergente” (e.g. formal, consuetudinário e informal), em que os direitos de propriedade dependem da
aprovação das autoridades locais ou dos anciãos das famílias. Um exemplo disso, estão as cidades de
Durban, na África do Sul, em Moçambique e na Zâmbia. Segundo, porque o mapeamento da
informação geográfica ou da propriedade é frequentemente incorreto, com registos oficiais
desatualizados e a regularização formal morosa e dispendiosa (e.g.103 passos administrativos para
uma candidatura em Moçambique). Terceiro, porque os documentos oficiais (registos e escrituras)
estão incompletos e são pouco usados em processos judiciais, e assim não permitem que os
proprietários cumpram com obrigações fiscais, nem as instituições credoras possam usar os terrenos
como garantia (e.g. na África subsariana apenas 10% da terra esta registada) (Banco Mundial, 2016).
2.2. Assentamentos informais –Slums
Segundo as Nações Unidas, “assentamentos informais são áreas residenciais onde 1) os
habitantes não têm garantia de posse em relação à terra ou moradias que habitam, com modalidades
que variam de ocupação ilegal a habitação de aluguel informal, 2) os bairros geralmente carecem de
moradia ou são cortados, serviços básicos e infraestrutura da cidade e 3) a habitação pode não estar
em conformidade com os regulamentos atuais de planeamento e construção, e está frequentemente
situada em áreas geograficamente e ambientalmente de riscos. “(UN-HABITAT III, 2015: 1)
Normalmente os assentamentos informais são chamados de ‘favela’ (Brasil), ‘bairro’ (América
Latina), ‘musseque’ (Angola), ‘basti’ (Bangladesh), kanpung (Indonésia), tugúrio (América latina), katchi
abadi (Pakistan), bidonville (França/África), ‘gecekondu’ (Turquia), bairros de lata (Portugal), slum,
shanty town, ghetto, skid row, squatter cities (em outros países) (Cities Alliance, 2017). Entretanto, o
termo slum (em inglês), é utilizado como vocabulário internacional comum para abordar os problemas
a ele inerente e que também será adotado neste trabalho para abordar o problema no contexto geral.
Atualmente, apesar da população urbana que mora em slums de países em desenvolvimento
tenha diminuído (de 39% em 2000 para 32% em 2010)7, ainda mais de 800 milhões de pessoas vivem
e trabalham nessas áreas, com maior incidência para a África Subsaariana.

ONU-Habitat (2011), The State of the World’s Cities Report 2010/11 [Relatório do Estado das Cidades do Mundo
2010/11].
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Figura 5 -1) Favela da Rocinha, Rio de Janeiro, Brasil. 2) Musseques de Luanda, Angola. Fonte: Google, 2018.
3) - Ezbet el Haggana, Cairo, Egito. Fonte: Google, 2018.

Os slums são considerados como “as formas mais carentes e excluídas de assentamentos
informais, caracterizadas pela pobreza e grandes aglomerações de habitações em ruínas, muitas vezes
localizadas em terrenos urbanos de maior risco” (UN-HABITAT III, 2015: 1).
A nível global, o conceito slum é apresentado pelo Programa de Assentamentos Humanos das
Nações Unidas (UN-HABITAT, 2010), como a manifestação física da pobreza urbana e da
desigualdade intracidades. Para Fox (2014: 191) “slums are a result of “disjointed modernization” and
show that 70% of cross-country variation in slum incidence is explained by demographic, economic, and
institutional factors”.
Desde 2003, os Estados-membro da ONU, definiram que um agregado familiar que vive em
slum é aquele que vive privado de uma ou mais das seguintes características: “(1) acesso à água
potável; (2) acesso à instalações sanitárias melhoradas; (3) superfície de moradia suficiente – não
superlotada; (4) qualidade e durabilidade estrutural das moradias; e (5) segurança de posse”(UNHabitat III, 2015: 3).
Apesar disso, considera-se que a definição de slum varia em grande medida de país para país
e que nem todos têm uma definição formal. Diz-se ainda que, para aqueles que apresentam uma
definição formal, a abrangência depende dimensão dos problemas considerados em decisões políticas
a nível local, e o termo “pobreza” é o que mais predomina nas diferentes componentes das definições
(UN-HABITAT, 2003:196).
Atualmente existe o consenso de que é necessário redefinir o conceito de slum, ou seja, revisar
os critérios para a definição de slum (Wekesa et al.,2011, Smit,S. et al., 2017 and Khalifa, 2011). Essa
necessidade assenta no facto, de apesar da definição estabelecida pela UN-HABITAT apresentar
características que servem de base para análise e permitirem a medição e o monitorização de dados
demográficos de slums8, existem outras definições, características e atributos qualificadores que
precisam ser incorporados ao analisar a slum urbana, tais como: 1) acesso a energia moderna e limpa9;
2) fatores inter-relacionais (desigualdade no rendimento; falta de oportunidade económica; migração
interna; pobreza; falta de moradia acessível e governação inadequada) (Amado et al., 2016; ONUHabitat, 2003 ); e 3) aspetos espaciais da slum (ver Quadro AN 4 em Anexo 1).
Ainda, pela necessidade de se fornecer uma imagem mais precisa dos slums, há que
categorizá-los de acordo com a gravidade do risco que apresentam para as pessoas e bens,
8
9

(UN-HABITAT III, 2015)
Segundo dados apenas 43% da população africana tem acesso a eletricidade (IEA, 2015) referenciado por Smit,

S., Musango, J. K., Kovacic, Z., & Brent, A. C. (2017).
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estabelecer as prioridades de intervenção (programas e recursos), e ainda, evitar o que refere Khalifa
(2011) como problemas de “generalização e banalização” (ver Figura AN 80 em Anexo 2).
Como base nesses pressupostos, e nas várias dimensões utilizadas geralmente para definir e
analisar as favelas, Smit et al. (2017) argumentam que a categorização convencional de slums ronda
entre o “formal e informal; legal e ilegal; planeado e não planeado”, com diferentes categorias: categoria
A (formal, legal e planeada); categoria B (formal, ilegal e não planeada), categoria C (informal, ilegal e
não planeada), categoria D (nformal, legal e planeada) (ver Quadro AN 4 em anexo 1).
No contexto angolano, a Development Workshop em 2005 desenvolveu um estudo baseado
em imagens de satélite, sobre os tipos de assentamentos da cidade de Luanda, utilizando critérios de
classificação como a estrutura física, a época de construção, a segurança da posse, a qualidade da
construção e ainda, o acesso a infraestruturas urbanas (água canalizada e sistema de drenagem) e a
serviços públicos. Dentre os vários tipos de assentamentos, identificou 4 tipos de musseques:
musseques antigos, musseques ordenados, musseques de transição e musseques periféricos.
Os slums têm origem em acontecimentos e processos de várias ordens: migração rural-urbana;
crescimento natural, combinação de crescimento natural e migratório, ou deslocação das populações
após conflitos armados. No entanto, existe uma questão apresentada pelas Nações Unidas que é
pertinente para este trabalho que é: “Are slums inevitable? “(UN – HABITAT, 2003: 65).
Como resposta a essa pergunta, o relatório diz que, “the fact of the matter, (…), is that slums
have vanished since the 1970s in all but a few developed countries as a result of increasing affluence,
although affordable housing is still an issue everywhere “ (UN–HABITAT, 2003:65).
Entretanto, Amado et al. (2016) referenciam Turner (1968) e Steyn (2003) para dizer que as
slums são tidas como um meio alternativo para responder ao problema da escassez de habitação uma
vez que as pessoas conseguem construir habitações e criar empregos por elas mesmas e ainda, sendo
assim, um meio para resolver o problema habitacional através da “autoconstrução”.

2.3. Políticas de Habitação em países em desenvolvimento

Alguns autores (Ribeiro e Moreira, 2014; Guerra, 2008) e o Governo da República Portuguesa
(2017) mostram que as políticas de habitação estão muito associadas à situação que muitos países se
encontram face aos problemas ligados à pobreza, às guerras civis, aos fluxos migratórios de pessoas
do campo para as cidades, ao aumento da densidade populacional, à estrutura urbana das cidades,
ofertas habitacionais e meios de aquisição, entre outros aspetos.
Apesar da habitação pública ser considerada um elemento fundamental para “moradias
populares”, esta tem sofrido críticas severas por causa da burocracia, restrições de recursos
(financeiros, humanos e materiais), corrupção e instabilidade política (Mukhija, 2014; Amado, 2018).
Esses fatores, associados ao design e a localização, afetam sobremaneira os projetos habitacionais
públicos pelo facto de o sector público ser totalmente responsável por eles.
Graham Tipple, depois de trabalhar em alguns países da Africa Subsaariana diz que “(…)
existem algumas suposições constantes que parecem governar a formulação de políticas, mas que
podem estar longe de ser verdade (…)” (Tipple, 2015: 413).
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Com base nessa afirmação, Tipple apresenta 10 pressupostos comuns que considera não
servirem de base para a construção de uma política de habitação que beneficie a maioria da população.
Estes pressupostos são: 1) o terreno urbano e a habitação serem caros e estarem mais inacessíveis
do que no passado; 2) o aluguer de uma habitação ser muito alto e continuar a subir; 3) a construção
de habitação mais barata; 4) as hipotecas para as famílias mais pobres; 5) a possibilidade de habitação
acessível através de investimentos privados do setor formal; 6) o estabelecimento de um “Fundo
Fundiário Nacional de Habitação” para ajudar as famílias a terem casa própria; 7) a habitação acessível
depender da renda familiar; 8) o registo de terras ser a solução para terrenos não financiáveis; 9) uma
nova política de habitação ter que se basear em moradias unifamiliares em parcelas infraestruturadas;
e 10) todo o agregado familiar ser proprietário de uma habitação. (Tipple, 2015).
A falta de recursos e o enorme esforço financeiro do Estado para prover habitação, levam a
abordagens que dependem exclusivamente de premissas económicas para reduzir custos (Amado,
2018). Por essa razão, Tipple (2015) defende que é necessário aceitar que o problema da habitação
nos países em desenvolvimento não é do custo da construção e da infraestruturação, mas sim do
acesso à habitação, tendo em conta o contexto socioeconómico precário da população.
Portanto, uma política de habitação que garanta a inclusão dos níveis socioeconómicos mais
baixos deve ser aquela em que o Estado deve ser o facilitador em vez de provedor (Amado, 2018;
Amado et. al., 2016; Mukhija, 2014; Wekesa, Steyn, & Otieno, 2011). Em outras palavras, a política não
se deve concentrar no suprimento de moradias formais que estão viradas para o topo do mercado
imobiliário, mas deve garantir a participação no sistema de quem fornece o maior número de moradias
para a população, nomeadamente, os construtores informais e “construtores artesãos” e a comunidade
de investimento privado.
A inclusão dessa classe no sistema de provimento de habitação deve basear-se em ações
indiretas que incentivem a “autonomia” e a “autodeterminação” desses atores através de políticas,
regulamentos e incentivos. Ou seja, garantir ajudas com financiamentos, formação e informação de
mercado (Amado, 2018; Tipple, 2015). “Habitação de baixo custo construída com materiais locais por
trabalhadores locais usando métodos de trabalho intensivo é uma das atividades mais positivas para o
desenvolvimento em que um país pode se envolver” (Tipple, 2015: 418).

2.4. Exemplo de estratégia de intervenção em assentamentos informais

Amado (2018) apresenta uma solução para planeamento urbano sustentável baseado no
método de regeneração urbana e provisão de habitação chamado Wall-Up, para transformar
assentamentos informais em assentamentos formais.
O método Wall-up (parede técnica) é uma abordagem teórica sugerida como estratégia política
que está a ser aplicado na região Oecussi-Ambeno em Timor-Leste.
O método propõe o fornecimento de condições de acesso efetivo à terra e a moradia por via
de uma “parede técnica” capaz de fornecer todas as infraestruturas a uma casa, que incorpora aspetos
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ambientais e integra serviços básicos (água, energia e saneamento) com custos controlados em termos
de consumo dos serviços que não sobrecarregam o Estado e nem o meio ambiente.
Adicionalmente, a solução disponibiliza condições “para a gestão territorial baseada num
modelo mais participativo de planeamento e governação e também um apoio a uma nova política de
acesso à moradia” (Amado, 2018: 28). Por outras palavras, combina a governança, planeamento
urbano e arquitetura e considera 6 níveis de abordagem, tal como mostra a Figura 6.

Figura 6 – 1) Níveis de abordagem do método Wall-up. 2) Parede Técnica do Modelo Wall-up. 3) Diagrama do
fluxo de implementação do método Wall-up

2.5. Identidade e comunidade

A identidade das cidades é construída pelos povos e pelo seu modus vivendi. É um produto
dinâmico que Çöl (1998) define como uma unidade significativa que parece ser uma imagem urbana,
que traz qualidades únicas de cada cidade a diferentes escalas e interpretações, moldado por fatores
físicos, culturais, socioeconómicos, históricos e formais, formados pelos cidadãos e seus estilos de
vida. A estruturação complexa e indefinida das cidades provocada pela rápida urbanização nos países,
afeta os valores arquitetónicos e estéticos numa direção negativa (Çöl, 1998).
Yaldız et al. (2014) dizem que, ultimamente as cidades que entram num processo de
(re)formação arquitetónica e urbanística, perdem as suas identidades originais. Acrescentam que,
cidades em processos contínuos de mudança e regeneração fazem com que os cidadãos vivam
problemas de perceção e memória, gerando nessas sociedades sentimentos de não-pertença.
É relevante também abordar a questão da identidade individual e coletiva como meio para
valorizar os moradores das cidades, mais precisamente dos assentamentos informais/favelas. A
identidade está relacionada com a necessidade de perceber “quem somos nós”, para adquirir a
valorização pessoal de forma positiva, alcançada “by association to socially valued things, as for
instance, living in a prestigious neighbourhood or by a process of a positive bias, that emphasises the
positive aspects of “our” surroundings and depreciates the negative ones” (Tajfel e Turner, 1986 in
Ramos et al., 2016: 37). Sendo o processo de construção da identidade dinâmico, permite às pessoas
ajustarem-se a novas realidades, sobretudo se as transformações estiverem associadas a uma maior
valorização social e as pessoas estiverem envolvidas na gestão do processo.
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Olhando para a cidade consolidada e para as slums, este conceito de identidade é “uma faca
de dois gumes”: tanto pode sustentar e fortalecer o sentido de comunidade, como pode também,
quando exacerbado, ser uma fonte de discriminação e conflito social (Ramos et al., 2016).

2.6. Espaços Públicos

Analisar o espaço público torna-se importante uma vez que não se pode dissociar os espaços
de quem os usa (Serdoura, 2006). “O espaço público “é o espaço que é fundador da forma urbana, o
espaço “entre edifícios” que configura o domínio da socialização e da vivência “comum”, como bem
coletivo da comunidade” (Brandão, 2008: 18). Para Castro (2013) os espaços públicos “(…)
compreendem os lugares urbanos que, em conjunto com infraestruturas e equipamentos coletivos, dão
suporte à vida em comum: ruas, avenidas, praças, parques. Nessa aceção, são bens públicos,
carregados de significados, palco de disputas e conflitos, mas também de festas e celebrações”
(Castro, 2013).
Neste contexto, a “rua” permite ter uma perceção integrada de uma determinada área da
cidade, tal como o comportamento das pessoas em diferentes contextos; as tipologias dos edifícios, a
massa arbórea, o comércio e serviços (Sassen, 2013; Castro, 2010). Tanto nas áreas formais como
nas áreas informais de uma cidade, as ruas assumem um carácter principal.
O espaço público assume várias dimensões: morfológica (relação direta dos edifícios com a
rua, a praça), visual e perspética (imagens mentais da cidade, legibilidade do tecido urbano, a
orientação, a representação do espaço), vivencial e funcional (conforto, a tranquilidade, o envolvimento
ativo ou passivo do utente), social e cultural (as características formais do espaço que influenciam os
comportamentos), económica e legal (a vitalidade do ambiente urbano que as pessoas o conferem)
(Brandão, 2008).
Araújo (2011) diz que um dos fatores mais afetados pelo desenvolvimento urbano clandestino
é um dos “componentes estruturantes do modo de vida urbano: o Espaço Público e os edifícios de
utilização coletiva fundamentais ao bem-estar de uma comunidade, como os Equipamentos Públicos”
Araújo (2011:20). Como por exemplo, no musseque, o espaço público “é um labirinto enganador e
pouco atraente que serve o propósito de uma vida rica denunciando a diversidade de seus habitantes”.
Feito à margem da planificação geral, esta “cidade à parte” (BILAC, 1916) é uma mancha aleatória,
consequência marginal da construção no espaço (Musseque/Arquitetura da África, 2017). Além disso,
contrariamente à função da via que serve para acesso e circulação pedonal, “a sua utilização é
subvertida e ensimesmada, um labirinto orgânico que serve mais para confinar alvéolos habitacionais
do que para criar circulação/mobilidade” (Mingas 2013:8).
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3. LUANDA – MUSSEQUES
A província da Luanda, a capital de Angola, situa-se na parte setentrional e ocidental do país e
está limitada a Norte pela província do Bengo, a Leste pela Província do Kwanza-Norte, a sul pela
Província do Kwanza-Sul e a Oeste pelo Oceano Atlântico.
Em 2011, a província de Luanda sofreu uma alteração na sua divisão político-administrativa
passando a ter 7 municípios (Luanda, Cacuaco, Belas, Viana, Cazenga, Icolo e Bengo e Quiçama), 6
distritos urbanos e 47 comunas/bairros. O município de Luanda passou a ser constituído pelos
anteriores municípios das Ingombotas, Kilamba Kiaxi, Maianga, Rangel, Samba e Sambizanga.
A província tem uma área total de 18.826 km² (UCCLA, 2018), distribuídos por Luanda (113
Km²), Belas (1.077 Km²), Cacuaco (335 Km²), Cazenga (41 Km²), Icolo e Bengo (3.083 Km²), Quissama
(13.562 Km²) e Viana (617 Km²).
O clima é tropical húmido, mas seco devido à corrente fria de Benguela. A temperatura média
anual é de 24.4 °C e 439 mm de pluviosidade média anual (Clima Luanda: Temperatura, tempo e Dados
climatologicos Luanda, s.d.).
O relevo é ligeiramente acidentado e divide a cidade em duas partes, a parte baixa da cidade
com altitude próxima do nível médio do mar e a parte alta da cidade com altitude de cerca de 300 a
400 metros.
No que toca a vegetação, nas áreas não urbanizadas a vegetação mais comum é o capim e
poucas árvores, com destaque para o Imbondeiro. No Parque Nacional da Quiçama, localizado no
município da Quissama a vegetação varia muito das margens do Cuanza para o interior do Parque,
com mangais, floresta densa, mosaico floresta-savana, floresta aberta e mata tropical seca com catos
e Imbondeiros.
Os habitantes de Luanda pertencem, na sua grande maioria, a grupos étnicos africanos,
incluindo Kimbundos, Tchokwé, Umbundos, Ovimbundos e Bacongos (PDPL 2013-2017).

3.1. Desenvolvimento demográfico de Luanda

A província de Luanda é a província mais populosa do país, fruto do intenso êxodo rural de
populações provenientes de outras províncias. Até aos anos 30 do século XX, a população de Luanda
cresceu lentamente: eram aproximadamente 50 588 habitantes, composta por brancos e negros
africanos. No período de 1940-1960, a imigração e o desenvolvimento económico da cidade foram
marcados por uma explosão demográfica e económica significativa: a população cresceu
expressivamente, passando de 61 028 para 224 540 habitantes (270%), sendo que entre 1951 a 1960
se registou um aumento de 8 289 habitantes por ano (Amaral, 2015).
Por volta dos anos 1970, já em clima de instabilidade por causa da guerra anticolonial (19611975), a população de Luanda rondava entre os 480 613 habitantes, registando um aumento da
população negra nativa de Angola de 50% do total, em contraste com a população branca, 26% do
total. A população negra era composta por povos de origem Umbundu (74%) Ovimbundo (18%) e
Bacongo (6%).
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O êxodo rural e a procura de melhores condições de vida fizeram com que de 1983 a 1992
(ano dos acordos de paz) acontecesse uma subida abrupta da população na ordem de 1 000 000 de
habitantes para 2 000 000 de habitantes.
Nos anos seguintes a população manteve-se estável, quando aproximadamente no final da
década de 90 se dá o início de uma subida exponencial de mais de 3 000 000 habitantes, passando
Luanda a ter 5 278 775 habitantes em 2013 (PDPL 20132017).
Esta última foi marcada maioritariamente, pela deslocação da população do interior do país
para a capital à procura de segurança durante a guerra civil, assim como de uma vida mais estável e
próspera, uma vez que no interior (nas terras de origem) estavam consideravelmente destruídas.
Em 2014, o censo populacional mostrou que Luanda é o centro urbano mais representativo do
país em termos demográficos com 6 945 386 habitantes (60% do total da população do país),
denunciando um forte desequilíbrio da distribuição da população no território nacional. Atualmente,
Luanda conta com uma população estimada em 7 976 907 habitantes (INE, 2018).

3.2. Evolução da Ocupação Territorial de Luanda

A ocupação de Luanda remonta a 1576, ano em que foi fundada por Paulo Dias de Novais com
o nome de “São Paulo de Loanda”. Primeiramente foi ocupado o morro de São Paulo (ponto mais alto
e de localização estratégica) com a construção da fortaleza de São Miguel.
Com o crescimento da povoação, o território expandiu-se na parte alta, de forma simples e
linear, na direção Sul (atual hospital Josina Machel) e com algumas construções dispostas de forma
maciça e confusa na parte baixa (ao redor do porto). Deste modo, e dadas as características
topográficas, constituíram-se duas zonas distintas: a Cidade alta, onde ficou concentrado o poder
administrativo e a nobreza, e a Cidade Baixa onde ficavam as áreas comerciais e portuária, armazéns
e “quintas” para os escravos.
Devido ao desenvolvimento lento que Luanda teve, esta característica manteve-se por três
séculos, sem grandes alterações. A área urbana permaneceu dentro do perímetro da Fortaleza, com
cerca de 1.5 km de raio, com um traçado amplo, de fraca densidade construtiva, com “casarões de
grandes quintais”, praças ajardinadas, praias ao longo da baía, zonas de areais das Ingombotas e
Bungo.
Foi no século XX que começaram a ser registadas as grandes transformações urbanas na
cidade de Luanda. Na primeira metade começaram a ser construídas as infraestruturas urbanas (a rede
de telefone, rede de abastecimento de água, o sistema de iluminação pública, caminho de ferro, e
ainda, o abastecimento de energia elétrica). Por conseguinte, o aumento da imigração europeia, o fluxo
de migração do interior do país, o crescimento económico associado ao café e o aumento no
investimento na construção civil e indústria, fizeram com que aumentassem as construções na cidade
e com isso a complexidade dos problemas urbanos (migrações no interior da cidade, a alteração dos
limites da área urbana em 10 vezes e o afastamento entre os locais de residência e o locais de trabalho).
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Figura 7 – Planta sinóptica da forma de ocupação do solo de Luanda. Fonte: Amaral, 2015.

Já a segunda metade do século foi marcada por dois momentos distintos. O primeiro foi a
extensão da cidade, a valorização dos terrenos e a ocupação dos espaços vazios por edifícios altos e
a intensificação da ocupação dos musseques por pessoas com fraca capacidade financeira (estimados
em 200 000 habitantes nos anos 70) e nenhum serviço público, energia e água, sendo que este último
era feito por via de chafarizes. O outro momento foi o abandono da cidade pelos agentes administrativos
(população geralmente branca) e a ocupação da cidade por pessoas dos musseques, do meio rural e
das zonas de guerra provocado pelos conflitos da pré e pós-independência de Angola em 1975. Esse
momento provocou o desaparecimento da estrutura urbana e a deterioração significativa da zona
urbana e sobredimensionamento das infraestruturas e a degradação dos edifícios.
Desde o final dos anos 90 até 2002, com a intensificação da guerra civil, o contínuo fluxo do
êxodo rural e o colapso da economia, provocaram o alargamento em massa dos musseques
principalmente ao redor da cidade. Essa realidade transformou os musseques mais antigos (Cacuaco,
Viana, Samba e Kilamba Kiaxi) em áreas urbanas descaracterizadas e o ambiente urbano da cidade
formal degradado (infraestruturas e edifícios). Também fez com que aumentassem os problemas de
alojamento urbano e a concretização das medidas de planeamento e ordenamento urbano.
O final da guerra civil em 2002, favoreceu em grande medida o crescimento económico e com
isso a implementação de projetos urbanos para fazer face as necessidades habitacionais e urbanísticas
que o centro e periferia da cidade apresentavam. Os projetos foram maioritariamente no domínio da
habitação e das infraestruturas. No domínio da habitação destacam-se os projetos da urbanização
Nova Vida (17 km do centro); Lar do Patriota (21 km do centro), condomínios fechados de habitação;
criação de reservas fundiárias, dentro do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação (PNUH), onde
foram construídas as centralidades do Kilamba, de Cacuaco, do Zango e do Kapari.
No domínio das infraestruturas destacam-se a construção da “Autoestrada Periférica de
Luanda” e a definição da localização do novo aeroporto internacional de Luanda. A intenção era que
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estas duas ações constituíssem os novos vetores de desenvolvimento da cidade, o primeiro era como
limite de expansão dos musseques por via do controlo das áreas urbanizáveis e o segundo, como
criação de uma nova zona urbana afastada do centro da cidade.
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Figura 8 – 1) e 2) Projeto Nova Vida; 3) Lar do Patriota; 4) Condomínios de Luanda; 5) Centralidade do Kilamba;
6) Autoestrada periférica de Luanda Cabulombo – Cacuaco. Fonte: Google e Bettencout, 2011.

Apesar das construções de vários escalões em simultâneo, as condições urbanas da cidade
continuavam em estado de degradação, a rede de infraestruturas básicas deficitária, a rede viária e
estacionamento insuficiente, os edifícios em avançado estado de degradação e a ocupação indevida
dos espaços públicos.
Os principais usos do solo e de distribuição espacial permaneceram praticamente os mesmos
desde as últimas décadas, o centro administrativo na cidade alta, as principais atividades comerciais e
serviços na baixa de Luanda, os armazéns e indústrias no Cazenga, Boavista, Cacuaco e Viana.
Portanto, desde 1980 até 2000, o território de Luanda expandiu na ordem dos 202,05 km2,
passando de 50,10 km2 a 270,05 km2 respetivamente e tinha uma projeção de 350 Km 2 para 2010. O
período em que Luanda experienciou esse crescimento urbano de forma mais acentuada foi o período
de maior intensidade da guerra civil, 1989 (103,04 km2) a 1998 (249,53 km2). Nessa altura já mais da
metade do território era ocupado por áreas informais (Bettencourt, 2011).

Figura 9 – Identificação das fases de expansão
do território e periferia de Luanda. Fonte:
Bettencourt, 2011.
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Não obstante todo o investimento que se fez, Luanda apresenta uma área urbanizada
caracterizada por uma dualidade de realidades. Por um lado, a construção massiva de novos projetos
habitacionais e infraestruturas; por outro, o degradar do centro da cidade e periferia. Relativamente às
áreas informais, os musseques intensificam-se em termos de densidade da ocupação e problemas de
habitabilidade a eles inerentes. Hoje, estima-se que, mais de 80% da população de Luanda vive em
áreas ocupadas por musseques (DW, 2017).

3.3. Musseques de Luanda
O termo “musseque” provém do Kimbundu “Museke” que significa “terra vermelha”, usado para
designar as áreas da cidade desprovidas de infraestruturas, mais precisamente “estradas não
asfaltadas”. “Usa-se hoje o termo “mussequização” para caracterizar um estado de degradação de
qualquer espaço urbano”. (Bettencourt, 2011: 58)
Entre os autores que definem os musseques destaca-se Amaral (2015) afirmando que “são o
resultado do crescimento explosivo das atividades económicas das cidades, ligado ao aumento da
população, particularmente por via de uma imigração intensiva, tendo por consequência o desequilíbrio
entre os salários e o custo de vida (…)” (Amaral, 2015:151), reconhecendo-os que sendo um problema
que carece de uma abordagem à escala global, é praticamente de resolução impossível.
Segundo Mingas (2013) os musseques surgiram ainda com a formação da cidade de Luanda.
A sua evolução passou por vários contextos: 1º Esclavagismo (1576-1885), 2º Colonialismo (período
de 1885-1975), e 3º Republicano (de 1975 a hoje). Estes períodos tiveram conceitos associados a
classificações sociais diferentes, Esclavagismo – segregação, Colonialismo – gentrificação e período
Republicano – implosão.
Os musseques enquanto espaço territorial são tão antigos quanto a cidade de Luanda. Surgem
inicialmente como espaços de quintas onde os escravos eram guardados para serem exportados,
depois como aglomerados de “cubatas” situadas nos bairros da cidade (Coqueiros, Bungo, nas
Ingombotas ou Maianga) que eram habitados por africanos.
A urbanização da cidade sempre foi um fator de afastamento dos musseques do centro da
cidade, deslocando-os sempre no sentido do planalto. No início do século XX, os musseques marcaram
uma forte presença na cidade, multiplicaram-se, tiveram a área ampliada causada pela explosão no
crescimento da imigração urbana.
Até ao início do século XX, os musseques eram áreas habitadas maioritariamente pela
população africana, porém, entre os anos 40 e 60, passaram a ser habitados, sem distinção de raças,
pela população com fraca capacidade técnica, financeira e cultural, ou seja, “áreas ocupadas por uma
sociedade complexa, de segregação espontânea, marginalizada pela debilidade dos seus rendimentos”
(Amaral, 2015: 152).
A invasão dos musseques por “imigrantes brancos” trouxe a prática da construção clandestina,
e o facto de os imigrantes terem uma força maior que a capacidade dos serviços administrativos de
controlar as transgressões, a Câmara foi obrigada a aceitar as condições, alterando a elaboração e o
estudo dos projetos.
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Os musseques eram considerados como áreas de abrigo (marginalizadas) da população de
fraco poder aquisitivo, rendimentos baixos, que não podiam viver em áreas urbanizadas, porque esses
rendimentos eram usados como fator de cálculo para a compra ou renda das moradias.
As características dos musseques enquadram-se nas características que as UN-HABITAT
apresenta para slums, discriminadamente: habitação com qualidade de construção precária, ausência
de água potável, saneamento e “infraestruturas inexistentes, insegurança de posse da terra, e sobre
povoação da área” (UN-HABITAT, 2003: 6 in; Bettencourt, 2011: 58).
Hoje, também, como apresenta Bettencourt (2011), a caracterização dos musseques está
associada à classificação dos assentamentos em Luanda, identificados num trabalho feito pela
Development Workshop (DW) em 2005 e correspondem as diferentes zonas da cidade. Os critérios de
classificação foram “(…) a estrutura física, a época de construção, a segurança na posse, a qualidade
da construção e ainda o acesso a infraestruturas urbanas (água canalizada e sistema de drenagem) e
a serviços públicos (…)” (Bettencourt, 2011: 58). Com base nestes critérios foram identificadas 10
categorias de assentamentos (9 urbanos e 1 rural), nomeadamente: centro urbano antigo; novos
subúrbios urbanizados e condomínios fechados; bairros populares; zonas de habitação social; áreas
de autoconstrução dirigida; musseques antigos, musseques ordenados, musseques periféricos,
musseques de transição e assentamentos rurais (DW, 2017).

Figura 10 – Categorização dos assentamentos humanos de Luanda segundo a DW 2005. Fonte: Adaptado de
Bettencout, 2011.
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3.4. Tipos de Musseques

Os musseques antigos (mais de 35 anos) correspondem aos assentamentos contruídos pela
população nativa ainda no período colonial em zonas de terra batida ao redor da área urbanizada. São
caracterizados por habitações que inicialmente foram construídas de pau a pique, madeira ou luando10
que com o tempo foram substituídos por materiais mais resistentes. Não eram servidos de
infraestruturas e de equipamentos públicos por isso dependiam do centro urbano (Figura 10).
Os musseques ordenados (mais de 35 anos) correspondem aos bairros autoconstruídos da
década de 1980, como por exemplo o Bairro do Palanca. São caracterizados pela organização em
reticula e diferentes tipologias habitacionais. Foram construídos com o intuito de serem uma extensão
da área formal da cidade, respeitando o alinhamento das ruas e corredores de serviços na expectativa
de poderem beneficiar de serviços públicos, infraestruturas e à posterior transformarem-se em bairros
“regularizados” (Bettencourt, 2010) (Figura 10).
Os musseques de transição (pós-independência) constituem os bairros incorporados na
cidade formal. A sua origem data desde antes da independência nacional e são caracterizados pela
irregularidade do traçado urbano, ruas muito estreitas (em muitos casos sem acesso rodoviário e
serviços urbanos) alta densidade construtiva, e considerando a sua posição geográfica, sem áreas de
expansão obrigando-os a crescer na vertical. Atualmente são áreas que já sentem a pressão do
mercado imobiliário e o aumento do valor da terra provocando migrações internas na cidade (Figura
10).
Os musseques periféricos (pós-independência) como o nome indica, correspondem as áreas
que foram construídas fora do perímetro da cidade, pela população rural, refugiada da guerra civil. São
caracterizadas por construções de padrão precário construídas nos últimos 20 anos, sem arruamentos
nem infraestruturas básicas. O valor da terra nessas áreas é mais baixo em relação às outras zonas
da cidade. Por norma, estão localizadas muito distante dos serviços básicos, equipamentos públicos e
de oportunidades de emprego, tornando a vida dispendiosa e dependente do mercado informal (Figura
10).
Com base na definição de musseques e das condições que os caracterizam, pode dizer-se que
alguns dos outros tipos de assentamentos assemelham-se aos musseques, como por exemplos, os
Bairros Populares, Zonas de Habitação Social e as Áreas de Autoconstrução dirigida.
No caso dos bairros populares, o que os distingue dos musseques é a localização, ou seja, a
maior proximidade da cidade do asfalto, os níveis de pobreza mais baixos, os agregados familiares
menores e a maior facilidade de acessos aos serviços e transportes (Bettencourt, 2011: 62).
No caso das zonas de habitação social e autoconstrução dirigida o que se assemelha aos
musseques são a falta de arruamentos, a ineficácia e alguns casos de ausência de infraestruturas
básicas, a localização e o tipo de construção das habitações.

Luando é uma “esteira do tipo tradicional, usada principalmente em cerimônias ou rituais tradicionais africanos.
É usada também essencialmente nos óbitos e celebração alambamentos (casamento tradicional)”. Disponível em:
https://www.dicionarioinformal.com.br/luando/
10
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Figura 11 – 1) Bairro de habitação social na zona do Panguila. Fonte: Bettencourt, 2010. 2) Bairro de habitação
social na zona do Zango. Fonte: Bettencourt, 2010. 3) Novos condomínios na zona do Benfica: Fonte:
Bettencourt, 2010

4. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO
Hoje em dia, Angola apresenta vários problemas em matéria do ordenamento do território.
Numa primeira fase, estes problemas tiveram origem na necessidade de albergar as pessoas
deslocadas de guerra, em seguida, por causa do êxodo rural, associado à falta de terrenos urbanos
infraestruturados nas cidades, vilas e aldeias, para dar resposta a fixação da população (REOTN,
2014).
O sistema de ordenamento do território Angolano é composto por regulamentos jurídicos
(normas, regulamentos, legislação específica), instrumentos de ordenamento do território (planos
territoriais), operações de ordenamento e pelos órgãos que intervêm no território (ver Quadros AP 5 e
6 em Apêndice 2).
Quanto aos regulamentos jurídicos, está em vigor uma vasta legislação sobre esta matéria,
elas destacam-se:
•

Lei do Ordenamento do Território e do Urbanismo (Lei N.º 3/04, de 25 de junho);

•

Lei de Terras (Lei N.º 9/04, de 9 de novembro);

•

Regulamento Geral dos Planos Territoriais, Urbanísticos e Rurais (Decreto N.º 2/06, de 23 de
janeiro);

Relativamente aos planos territoriais, estes são classificados da seguinte maneira:
1) Em função das necessidades (âmbito territorial): Nacionais, Provinciais, Interprovinciais,
Municipais (globais ou parciais) e intermunicipais;
2) Em função dos objetivos: os Especiais (requalificação, reconversão, revitalização,
recuperação, entre outros) e Sectoriais (infraestruturas coletivas);
3) Em função da natureza do espaço: Ordenamento rural e urbano.
É notória a grande concentração da responsabilidade do Estado sobre as atividades ligadas
ao sistema de ordenamento do território, por ser a entidade que implementa “(...) políticas
administrativas para a organização do respetivo espaço territorial, promove e garante a unidade
nacional logo, a promoção e a orientação de políticas de ordenamento do território e urbanismo são
feitas pelos seus órgãos (...)” (Chissola, 2011: 19) (ver Quadro AP 6 no Apêndice 2).
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Figura 12 – Organização e estrutura hierárquica dos instrumentos de ordenamento do território. Fonte: LOTU.

Segundo o Relatório do Estado do Ordenamento do Território Nacional (ROTN), os problemas
que afetam o estado território de Luanda estão ligados aos sectores da água (insuficiência no
abastecimento); energia (insuficiência no abastecimento); urbanismo (deficiente planeamento e gestão
urbanística); saneamento (rede de saneamento básico ineficaz e insuficiente); e rede de transportes e
acessibilidade (rede viária insuficiente e em mau estado de conservação).

4.1. Desenvolvimento do planeamento urbano de Luanda

Desde o período colonial, foram desenvolvidas várias atividades no domínio do urbanismo
(planos diretores e de urbanização) com o objetivo de promover a ocupação e o desenvolvimento
equilibrado da cidade. Dentre eles o Plano de Urbanização da cidade de Luanda de 1942; o Plano de
Urbanização de Luanda de 1950; o Plano Regulador de 1957; o Plano Diretor da Cidade de Luanda de
1962; o Plano Diretor da Cidade de Luanda de 1971.
Depois da independência e com o crescimento desordenado da cidade durante um longo
período de tempo, continuaram a ser desenvolvidos outros planos na perspetiva de estruturar a
expansão urbana acelerada e amenizar os impactos a ele associados, por exemplo: o Plano de Gestão
do Crescimento Urbano de Luanda de 1995-1997; o Plano de Requalificação de Luanda em 2002; o
Plano da Nova Luanda de 2006; o Plano Integrado de Expansão Urbana e Infraestrutura de Luanda e
Bengo (PIEUILB) em 2009; Plano Diretor Geral do Cazenga, Sambizanga e Rangel em 2012.
Nos últimos 5 anos, para organizar, estruturar e propor um modelo de desenvolvimento ao nível
do solo urbano e rural da província de Luanda, foi desenvolvido o Plano Diretor Geral Metropolitano
de Luanda (PDGML). Para além do PDGML, todo o território da província encontra-se abrangido por
Planos Diretores Municipais (PDM), com exceção do município de Belas (maior parte não aprovados).
São um total de 25 planos urbanísticos que se destinaram maioritariamente à criação de novas
centralidades e requalificação de bairros existentes maioritariamente no município de Luanda
(Ministério do Urbanismo e Habitação, 2014).
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•

Plano de Desenvolvimento Provincial de Luanda 2013-2017

O Plano de Desenvolvimento Provincial de Luanda 2013-2017 (PDPL) é um instrumento
elaborado pelo Ministério do Planeamento Angolano (MINPLAN) em parceria com o Governo Provincial
de Luanda (GPL), que serviu de orientador para a concretização da estratégia de desenvolvimento
definida no Plano de Desenvolvimento Nacional de Angola 2025 – “Angola 2025”, num horizonte
temporal de 5 anos.
Este plano assume as orientações estratégicas do “Angola 2025” dentre as quais se destaca a
“(...) criação de uma cidade dualista em termos físicos e arquitetónico, implicando a reabilitação,
estruturação e qualificação das áreas urbanas degradadas (...)” e a de criar o “(...) “core” de um sistema
urbano alargado”, articulado as províncias do Nordeste” (Fonte, 2007).
Para além das orientações de base, o plano também assenta em 5 dimensões de
desenvolvimento, chamadas de “roda da prosperidade urbana”: produtividade, infraestruturas,
qualidade de vida, equidade social e sustentabilidade ambiental.
O plano tem como objetivo apresentar respostas aos principais problemas da província fazendo
recurso a medidas de política transversais, e que buscam conjugar as soluções que melhor se adequem
aos diferentes sectores.
Relativamente aos assentamentos urbanos informais (os musseques), considera que apesar
dos esforços financeiro e social feitos, a existência dos musseques persiste. Ou seja, o resultado das
soluções implementadas foi diminuto e pontual, e não contribuiu para uma solução global do
problema. Por essa razão propõe a reestruturação dos musseques, no sentido de resolver os
problemas de dentro para fora, com uma participação financeira mista (cidadãos e Estado) em tempos
reduzidos.
Relativamente à reestruturação dos musseques, o plano suporta a política naquilo que os
musseques representam para Luanda e nos resultados das soluções adotadas pelo executivo. Faz
uma chamada de atenção para a o facto de a solução para os musseques não passar “apenas pela
construção de bairros sociais para o realojamento das populações que neles habitam” (PDPL, 2014:
260), e da necessidade de uma nova direção para a transformar de forma definitiva a carência
de estruturas viárias, serviços básicos e que de forma gradual possa dar vida aos mesmos.
Nesse domínio, prevê a realização de atividades a 3 níveis:
- Planeamento urbano: “promoção de discussões alternativas” com grupos
multidisciplinares, tanto do GPL como do PDGML. Privilegia soluções que considera
basilares ligadas ao consumo dos serviços básico, a criação de mobilidade dentro dos
musseques e iniciar o levantamento cadastral das propriedades para a atribuição de
títulos de ocupação ou para realojamento, e à posterior, servir de base para o pagamento
de taxas de ocupação;
- Gestão: sensibilização dos habitantes dos musseques para a mudança, o reforço a
curto prazo das infraestruturas sociais para promover a vida social dos musseques;
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- Legislativo: com uma entidade pública com poder operacional e financeiro, detentora
de terrenos urbanizáveis para o realojamento e indeminizações, bem como a criação de uma
legislação que beneficie um processo de expropriação acelerado.

Por fim, o PDPL realça o esforço financeiro que a requalificação dos musseques poderá
acarretar, mas que o resultado transformará os musseques em “bairros ordinários” possíveis de serem
geridos, tal como veio, por exemplo, a acontecer em Portugal nas Áreas de Génese Ilegal (AUGI).
Importa referir que no que toca à segurança de pessoas e bens o plano propõe a redução das
zonas de risco a serem acauteladas no âmbito do PDGML através da “criação de zonas socialmente
mistas para evitar a criação de guetos”11 e maior incidência de delinquência. Para além disso, é também
uma preocupação, traçar medidas ao nível do desenho urbano com incidência no espaço público e
trajetos principais. No PDPL é reconhecido o papel do urbanismo como método preventivo da
ocorrência e frequência de atos criminosos na cidade.
•

Plano Diretor Geral de Luanda – PDGML 2015-2030

O PDGML é o instrumento de planeamento que define o modelo de desenvolvimento de
Luanda. Foi elaborado para ser implementado de forma faseada num período de 15 anos (2015-2030),
para uma população estimada em 12,9 milhões de pessoas. Incide sobre uma área que foi subdividida
em 26 áreas individuais, áreas estas que correspondem ao mapeamento dos anteriores bairros
(elaborado pela DW 12), topografia local, as infraestruturas e polos de desenvolvimento existentes
(PDGML, 2015).

Figura 13 – Plano Diretor Geral de Luanda. Fonte:
https://goo.gl/images/kfFpAJ.

O plano tem uma visão de desenvolvimento para Luanda, assente em 3 pilares de mudança:

11

Zonas de elevada concentração de pobreza (PDPL, 2013-2017:272).
Development Worshop 2005 – Terra – Reforma sobre a terra urbana em Angola no período pós-guerra: pesquisa,
advocacia e políticas de desenvolvimento, Occasional Paper, nº6.
12
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- “Luanda Habitável”, onde se assegura a resposta às necessidades básicas da população, a
conectividade da cidade e a acessibilidade em termos de transportes;
- “Luanda Bonita”, onde se preserva o ambiente natural, o património cultural, as características
urbanas e de identidade, de modo a encontrar o equilíbrio entre as melhores soluções e a
conservação económica;
- “A cidade internacional”, que através da utilização de equipamentos (polos portuários e
aeroportos) prevê reforçar o perfil de Luanda a nível regional e global (PDGL, revista síntese).

O plano prevê para Luanda uma estrutura de desenvolvimento que atribuí espaço para a
expansão económica, a interligação dos principais polos da cidade, a regeneração dos musseques, a
integração de solos agrícolas e outros equipamentos nas áreas agrícolas. Além disso, prevê melhorar
a malha urbana para albergar uma rede de transportes revitalizada e abrangente que permitirá uma
melhor circulação, valorização dos terrenos e a atividade comercial.
No que toca ao uso do solo da área metropolitana de Luanda, zona em que o plano prevê
acomodar todo o crescimento e atividades económicas, e são criados “corredores de desenvolvimento”
(uso residencial, comercial, institucional, cívico, indústria leve e lazer) como força motriz, com vista a
aproveitar melhor as infraestruturas existentes.
No domínio das infraestruturas o PDGML adota a política de infraestruturas integradas (água,
energia, saneamento, telecomunicações) no intuito de fornecer a cerca de 95% da população com água
potável, e implementar sistemas eficazes de recolha e tratamento de resíduos.
Adicionalmente, demonstra uma preocupação com os aspetos ligados ao ambiente, com a
definição de uma estrutura ecológica que integra áreas protegidas, espaços públicos abertos, águas,
agricultura, zonas costeiras e marítimas, para a preservação dos ecossistemas que “(...) contribuem
para melhorar a drenagem, qualidade da água, biodiversidade, entre outros componentes do território
(...)” (Fonte: 2007).
A preservação do património (que constituí como uma parte essencial para a construção da
identidade do território), 2(...) revela-se assim determinante para a preservação da memória coletiva,
demonstrando igualmente potencial para o desenvolvimento e para a coesão social das comunidades
(...)” (PDGML, 2015: 47).

Reabilitação Urbana no PDGML
Considerando a pressão sobre os centros urbanos, o plano preconiza a reabilitação da
habitação degradada, a criação de espaços para novas habitações priorizando zonas de risco ou em
áreas onde serão implementados os “corredores de desenvolvimento”.
Chama a atenção para a necessidade de se adaptar as habitações aos hábitos e costumes da
população, tendo em conta que muitas vezes também são usadas como local de trabalho, e a
comunidade ser vista como motor para o desenvolvimento.
Contudo, aponta como etapas do processo operativo de regeneração, primeiro a identificação
das áreas de intervenção, seguida da avaliação de prioridades, cadastro das populações, solução de
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desenho urbano, programação da ação através de parceria e termina no desenvolvimento de
construção faseada.
No processo de realojamento, que numa primeira fase se destina às áreas dos musseques não
estruturados13 e às zonas onde estão previstos os corredores de desenvolvimento, o plano tenciona
realojar as populações em áreas que serão disponibilizadas pelo Estado, dotadas de infraestruturas
básicas e a abertura para o investimento privado. Considera também a conceção de um “sistema de
compensação” que utiliza o potencial das pessoas (i.e., habilidades técnicas e capacidade financeira)
para viabilizar a implementação do processo por via da autoconstrução.
É de realçar que com base na necessidade habitacional identificada, o plano prevê passar de
1.1 milhões de agregados familiares (dado de 2015) para 2.4 milhões em 2030, para alojar a população
crescente de Luanda.

4.2. Iniciativas de intervenção e projetos para os musseques de Luanda
•

Bairros indígenas
“Desde os anos 1948 que se começou a encarar a sério a necessidade de se resolver o

problema dos alojamentos das classes africanas economicamente débeis que habitam os “muceques"
(…)” (Amaral, 2015: 153).
Para dar resposta a essa necessidade, no mesmo ano foi criada a “Comissão Administrativa
de Bairros Indígenas”, com orçamento próprio. Em 1961, associada a outras, foi fundida e criada a
“Comissão Administrativa do Fundo dos Bairros Populares de Angola (C.A.F.B.P.A.)”. Esta tinha como
função “(...) fomentar e auxiliar a construção de habitações para as classes menos abastadas (…)”
(Relatório Anual da C.A.F.B.P.A., Luanda, 1963 in Amaral, 2015: 153).
Dos estudos demográficos, económicos e sociais realizados aos musseques pela Comissão em
parceria com outras entidades estatais, resultaram em soluções como conjuntos de blocos de habitação
coletiva e moradias isoladas ou geminadas. Estavam localizados em vários bairros, São Paulo e
Cazenga.

Figura 14 – Bairros novos construídos nos “muceques”, Luanda, década de 60. Fonte: Amaral, 2015. Bairro
indígena de Arq.ª Batalha. Fonte: Fonte, 2007.

13

Musseques não estruturados: Áreas da cidade normalmente sobrelotadas com carência de infraestruturas
essenciais e de risco a saúde e vida das populações. (PDGLPDGML, 2015)
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As edificações eram caracterizadas por uma monotonia excessiva com impactos diversos do
ponto de vista do urbanismo e da paisagem. O conjunto de habitação em filas de blocos de dois pisos
com um mercado e uma capela nas proximidades foi considerado por Ilídio do Amaral, um exemplo
errado para uma população em vias de urbanização. Esta apreciação foi feita com base em aspetos
organizacionais e funcionais dos edifícios (falta de privacidade dos fogos), condições de habitabilidade
(desordem que levava os moradores a fazerem a vida na rua) tornando inadequadas as condições do
ambiente natural e humano das soluções.
Além destes aspetos, algumas ausências marcaram esta solução, como mecanismos de
financiamento adequados, coordenação entre os programas habitacionais e estabelecimentos
industriais, acesso a escolas e locais para estabelecimentos comerciais e públicos (Amaral, 2015).
No cômputo geral, a organização espacial destas intervenções não olhava para o futuro, ou
seja, não tinha em conta a vida em comunidade e o ampliar das famílias, os limites de população por
núcleos habitacionais, a diversidade de tipologias de habitação e de ambientes que proporcionassem
a mobilidade das famílias de uma área para outra.
Esta Comissão teve muitas dificuldades para implementar os programas, como a pouca
informação sobre a população alvo, informação que Ilídio do Amaral considera importante, e que sem
a qual é impossível elaborar um “plano racional com previsão para o futuro”. O autor acrescenta que “é
generoso limpar um “musseque”, mas é mais perigoso se tornar a reconstruir, com grandes e onerosos
projetos, aquilo que poderá ser a sua recriação com maior densidade e, no conjunto sociologicamente
pior.” (Amaral, 2015: 153).
•

Unidade de Vizinhança do Prenda

A primeira experiência projetada para dar resposta ao problema das necessidades
habitacionais e integração racial foi no musseque do Prenda em 1963. Correspondia a Unidades de
Vizinhança 1 e 2 e foi proposto pela Camara Municipal de Luanda com a coordenação do Arquiteto
Simões de Carvalho em parceria com os Arquitetos Alfredo Pereira e Pinto da Cunha.
Localiza-se próximo do então aeródromo Craveiro Lopes (atual aeroporto 4 de fevereiro) e
vinha representar o encontro da “cidade branca” com o musseque. O musseque do Prenda viria a
tornar-se um bairro “(...) organizado e seguindo os princípios modernos, valorizando a integração racial
(...)” (Fonte, 2007: 188).
No que toca à habitação, o plano albergava duas tipologias (unifamiliar e coletiva) sendo que
a unifamiliar tentava trazer o modelo de arquitetura indígena para o urbanismo com as habitações
agrupadas de acordo as suas características, e as habitações coletivas distribuídas em blocos duplex
e simplex.
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Figura 15 – Bairro do Prenda. Unidades de Vizinhança 1 e 3, Luanda. Fonte: Fonte, 2007.

•

Projeto de Melhoramento do Sambizanga

Em 1987, foi empreendida uma nova iniciativa inspirada nas experiências da região da África
Austral em áreas urbanas, o “Projeto de Melhoramento do Sambizanga”. Este projeto surgiu por
força da expansão massiva dos musseques provocada pelo fluxo de migrantes rurais para a cidade e
pela crise económica que Luanda teve depois da independência.
Foi realizado pelo Gabinete de Renovação de Musseques (GARM) criado pela organização
internacional não governamental Development Workshop (DW) e o Departamento Nacional de
Urbanismo. O projeto estava previsto para contemplar 10.000 habitantes e uma densidade de 800
habitantes por hectare.
Este projeto foi o primeiro no “(...) desenvolvimento de estratégias de mobilização social para
a provisão de serviços urbanos básicos e gestão comunitária da distribuição de água por comitês de
água eleitos (...)” (Jenkins et al., 2002). Consistia, primeiro, na identificação de uma zona (identificada
como zona piloto) que permitia a instalação de novas famílias de migrantes. Eram ocupadas áreas
ainda abertas dentro do musseque denso. Segundo, no estudo detalhado sobre a composição física e
socioeconómica da comunidade. O seu resultado deu origem a projetos de “planeamento de alta
densidade” e a elaboração de propostas de layouts de parcelas de habitação caracterizada por uma
base de betão e blocos. Estes layouts tentavam respeitar, o máximo possível, a relação de vizinhança
existente no bairro, racionalizar o uso e ocupação do lote (lotes longos, profundos e mínimas fachadas
para rua) e a eficiência na instalação dos serviços técnicos quando estes estivessem disponíveis (i.e.
água e eletricidade).
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Figura 16 – Proposta do layout do lote. Projeto
de Melhoria do Sambizanga. Development
Workshop 1986. Fonte: Cain, 1986.

Figura 17 – Desenho da casa com as fases até quatro
quartos. Development Workshop 1986. Fonte: Cain, 1986.

Em terceiro, considerando a ausência de infraestruturas planeadas na área do projeto, eram
previstos suprimentos restritos e partilhados, ou seja, a implementação de torneiras para uso
comunitário (20 a 40 famílias) e iluminação pública elétrica, inicialmente instaladas nos cruzamentos
das ruas, drenos revestidos sobre as estradas pavimentadas, esgotos domésticos com latrinas a seco.
Estas soluções tinham capacidade de serem integradas ao sistema urbano posteriormente.
Em suma, foi um projeto desenvolvido com base no conceito de cooperativa. Teve início com
ações de planeadores que acreditavam que a melhoria dos musseques só seria possível por via da
participação das pessoas do próprio bairro. O projeto foi reconhecido como uma das melhores práticas
deste tipo de iniciativas pela Conferência do Habitat sobre Assentamentos Humanos, realizada em
Istambul em 1996, porém não foi replicado por falta de capacidade para dar resposta à procura
(Bettencourt, 2011).

4.3. Política de Habitação de Angola
A Política de Habitação (PH) de Angola encontra-se inserida no eixo de Desenvolvimento
Humano e Bem-Estar do Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-202214 da Estratégia de Longo
Prazo “Angola 2025” e é consagrada como eixo central para o “(...) bem-estar da população e o
funcionamento eficaz e eficiente dos setores económicos (...)” (Plano Nacional de Desenvolvimento
2018-2022:111).
Esta política combina intervenções nas esferas da habitação e dos assentamentos humanos e
estabelece objetivos gerais e específicos. Os objetivos gerais consubstanciam-se na “garantia do direito
universal à habitação, a qualificação do território e a requalificação, reabilitação e valorização dos
centros urbanos e rurais” (Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022:111). Os objetivos
específicos dividem-se em quatro:

14

Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022.
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•

Acesso das famílias a condições habitacionais adequadas, de forma a que possam usufruir de
uma vida condigna e segura;

•

Satisfazer as necessidades de energia elétrica, de água potável e saneamento básico
induzidas pelo processo de reconstrução e desenvolvimento económico e social do país e
requeridas pelas necessidades de preservação do ambiente e sustentabilidade dos espaços;

•

Fomentar um dinamismo próprio dos centros urbanos e rurais, e criar um diálogo saudável e
sustentável entre estes;

•

Constituir um instrumento essencial da política de ordenamento do território, nomeadamente
ao nível do sistema urbano.

Baseado na Lei do Fomento Habitacional (Lei 3/07, de 3 de setembro), o Programa Nacional
de Urbanismo e Habitação (PNUH), em execução desde 2008, continua a ser o principal instrumento
estratégico de implementação da Política de Habitação (PH) no país.
Foram definidas como prioridades da PH, a promoção de lotes infraestruturados de reservas
fundiárias, a infraestruturação das centralidades que tenham casas concluídas, o desenvolvimento de
novas centralidades e/ou urbanizações através de Parcerias Público-privadas (PPP). A PH está a cargo
do Ministério do Ordenamento do Território e Habitação (MINOTH) e articula-se com outros
departamentos ministeriais e com a Administração Local do Estado, para a sua implementação.

•

Programa Nacional de Urbanismo e Habitação – PNUH

É através do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação (PNUH), lançado em 2008, que o
Estado angolano tem vindo a implementar a Política de Fomento Habitacional (PFH). No período 2009
a 2012, o objetivo era cobrir um défice habitacional estimado em 1 700 000 (em 2008) e 1 900 000 (em
2012) para alcançar a justiça social e bem-estar dos angolanos.
O programa teve como principais desafios, vencer a regulação do fenómeno migratório e do
desenvolvimento do sistema urbano nacional; a melhoria das condições de habitabilidade nos bairros
de génese ilegal; a dinamização e incentivo à participação do empresariado nacional do sector da
construção civil, a participação do sector bancário e instituições financeiras, e a institucionalização
apropriada do sistema financeiro e fiscal nacional.
- Programa Nacional de Urbanismo e Habitação para o Período 2009/2012, é o resumo do
compromisso do Governo para esse período, de construir 1 000 000 de fogos para albergar
aproximadamente 6 000 000 pessoas. Dentre estes, 115 000 (11,5%) ficaram a cargo do sector
público, 120 000 (12%) a cargo do sector privado, 80 000 (8%) a cargo das cooperativas e 685 000
(68,5%) para autoconstrução nos meios rural e urbano, na expectativa de serem criados 600 000
empregos diretos no sector público e 100 000 empregos diretos no sector privado.
Para o período de 2009 a 2012 o programa estava estruturado em subprogramas:
- O Subprograma de Construção de Habitação Social para Famílias de Baixa e Média Renda:
criado com o objetivo de serem construídos pelo Estado combinações de habitações com base em
modelos de padrão económico, previamente definidos e executados na modalidade de custo
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controlado. Estava direcionado para o realojamento, para os antigos combatentes, a juventude, para
aliciar funcionários públicos a permanecerem nas províncias ou municípios, entre outras necessidades
pontuais. Para todo o país estavam previstos 115 000 fogos (cerca de 690 000 beneficiários) e para
Luanda 48 480 fogos (cerca de 290 880 beneficiários, que corresponde 42,15% do total de fogos).

Figura 18 - Habitação unifamiliar, reconversão urbana
do bairro do Cazenga. Fonte: Kora Angola
(http://www.kora.co.ao/cidade/cazenga-cidade/).

Figura 19 - Habitação social, Zango, Luanda. Fonte:
Manuel, 2017.

- O Subprograma de Habitação de Mercado para Famílias de Renda Média e Média Alta:
corresponde aos projetos de habitação de custos controlados em regime de parceira público-privada,
realizados por via de operações de loteamentos urbanos e urbanizações com construções de carácter
evolutivo, providas de equipamentos sociais no domínio da educação e da saúde. Para o todo país
estavam previstos 200 000 fogos (cerca de 1 200 000 beneficiários) e para Luanda, 49 890 fogos (cerca
de 298 880 beneficiários, que corresponde 24,9% do total de fogos) (Figuras 20 e 21).
Este subprograma apresenta duas variantes que são da responsabilidade dos Governos
Provinciais:
- O Subprograma de Oferta de Lotes Urbanizados – Cidades Sedes Provinciais, com 450 333
lotes (13 510 Hectares a urbanizar) no total e Luanda com 47 000 lotes (1 420 hectares a urbanizar)
que corresponde 10,43% do total dos fogos;
- O Subprograma de Oferta de Lotes Urbanizados – Sedes Municipais com 450 000 lotes (17
400 Hectares a urbanizar) no total e Luanda com 60 000 lotes (1 800 hectares a urbanizar) que
corresponde 13,33%.do total dos fogos;

Figura 20 - Novos Condomínios, Belas, Luanda.
Fonte: Google Earth, 2018.

Figura 21 - Edifícios de habitação coletiva,
condomínio Jardim de Rosas, Belas, Luanda. Fonte:
www.topimoveislda.blogspot.com, 2018.
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Figura 22 - Centralidade do Kilamba, Belas,
Luanda. Fonte: Google Earth, 2018

Figura 23 - Edifícios de Habitação coletiva e escola,
centralidade do Kilamba, Luanda. Fonte:
www.angolabelazebelo.com/, 2018.

- O Subprograma de Requalificação ou Renovação Urbana: consiste na realização de
operações de renovação e requalificação de bairros antigos, com vista à garantia da posse jurídica dos
terrenos urbanizados e à permanência de um maior número de famílias na zona de residência prévias,
recorrendo eventualmente a parcerias público-privadas para a execução de infraestruturas básicas,
equipamentos sociais e habitações de mercado e/ou de interesse social. Como exemplo desse
subprograma, temos o projeto de reconversão urbana do Cazenga (Figuras 24 e 25);

Figura 24 - Master plan de reconversão urbana
do bairro do Cazenga. Fonte Kora Angola
(http://www.kora.co.ao/cidade/cazenga-cidade/).

Figura 25 - Habitação Unifamiliar, reconversão
urbana do bairro do Cazenga. Fonte: Kora
Angola (http://www.kora.co.ao/cidade/cazengacidade/).

- O Subprograma de Regularização Fundiária: Consistiu na demarcação, por parte dos
Governos Provinciais, de terrenos nas zonas periurbanas para albergar pessoas provenientes de áreas
periurbanas e urbanisticamente regularizáveis cumprindo com mecanismos de legalização de terrenos,
atribuição de valor imobiliário das habitações e o complemento de infraestruturas básicas e
equipamentos sociais em falta. Na província de Luanda foram constituídas 90 reservas fundiárias para
fins habitacionais (21 publicadas e 69 propostas pelas administrações municipais) (Ministério do
Urbanismo e Habitação, 2009) (Figura 26);
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Figura 26 – Mapa das reservas fundiárias existentes e principais projetos propostos. Fonte: PDGML, 2015.

- O Subprograma de Habitações Rurais Integradas em Projetos Agroindustriais, Florestais,
Pecuários, Mineiros: compreendeu a promoção de habitações vinculadas a projetos integrados de
desenvolvimento rural, estatal ou em regime de parceria público-privadas, na vertente das agrovilaspesqueiras, agrovilas-pecuárias e agrovilas mistas (pesqueiras e pecuárias);
- O Subprograma de Autoconstrução dirigida: concebido para albergar 685 000 famílias, que
teriam o apoio do Governo no que toca a concessão de terrenos urbanos com custos reduzidos, oferta
de projetos-tipo e o acompanhamento na execução das habitações rurais com o fornecimento de
materiais de construção, entre outros aspetos (Figuras 27 e 28).

Figura 27 – Loteamento, Benfica, Luanda. Fonte:
Google Earth, 2018.

Figura 28 – Projeto de autoconstrução dirigida,
Luanda. Fonte: www.angonoticias.com, 2018.
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Quadro 1 – Objetivos e atores responsáveis pela implementação
do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação – PNUH
Programa Nacional de Urbanismo e Habitação –

Percentagem de fogos por atores - PNUH

PNUH
Objetivos

Sector público

11,5%

Atores

Sector privado

12,0%

Sector público: 115 000

1000000 fogos

600000 beneficiários

Cooperativas

8,0%

Sector privada: 120000

68,5%

Autocontrução
dirigida

Cooperativas: 80000
Autoconstrução dirigida: 685000

Figura 29 - Gráfico das percentagens de fogos
por atores do PNUH.

Quadro 2 - Número de fogos habitacionais por subprogramas do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação PNUH.
Subprogramas

Angola

Luanda

Fogos

Beneficiários

Fogos

Beneficiários

115 000

690 000

48 480

290 880

200 000

1 200 000

49 890

298 880

Requalificação ou Renovação Urbana

-

-

-

-

Regularização Fundiária

-

-

-

-

-

-

-

-

685 000

685 000

-

-

Construção de Habitação Social para Famílias de Baixa
e Média Renda
Habitação de Mercado para Famílias de Renda Média e
Média Alta.

Habitações Rurais Integradas em Projetos
Agroindustriais, Florestais, Pecuários, Mineiros, etc.
Autoconstrução dirigida.

A Política de Habitação é uma estratégia traçada para responder às necessidades
habitacionais e contribuir para o melhoramento do ambiente urbano que o país apresentava depois da
guerra civil, dentre outros fatores. O Programa Nacional de Urbanismo e Habitação foi traçado para
fornecer opções de intervenção em vários domínios.
De acordo com o diretor nacional da habitação (entrevista no Ministério do Ordenamento do
Território e Habitação aos 26/07/2018), desde o lançamento do programa, foram implementadas ações
isoladas consideradas de “programas de emergência habitacional” em função das necessidades, por
exemplo, os realojamentos por força dos projetos estruturantes da cidade.
No entanto, a nova visão do setor passa por, primeiro, nas zonas em que já existe projeto,
elaborar os planos territoriais de nível municipal adequados ao Plano Diretor Geral Metropolitano de
Luanda (PDGML). Segundo, nas zonas ocupadas por musseques, implementar duas ações, uma é
estancar o crescimento por via da constituição de reservas fundiárias para albergar projetos de
autoconstrução dirigida, outra é requalificar/renovar as áreas ocupadas.
Apesar do estabelecimento de diferentes modelos de promoção habitacional, o programa veio
resolver situações pontuais que deram origem a uma cidade sobrelotada, desconectada e dispendiosa.
Além disso, não reduziu em grande medida o défice habitacional de Luanda e contribuiu para a
degeneração do tecido urbano da cidade, gerando novas dinâmicas de vida para os cidadãos.
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5. BAIRRO DA MADEIRA, LUANDA
O bairro da Madeira localiza-se no município do Cazenga. A escolha deste bairro teve como
critério de base a análise de uma área que tivesse uma relação de proximidade com o centro da cidade,
que pudesse garantir a continuidade do tecido urbano do centro, com problemas nas condições de
habitabilidade, próximo de/com infraestruturas importantes para a cidade, de elevada densidade
construtiva, além disso, que pudesse ter um histórico/marca cultural relevante para os moradores do
bairro, do município ou até mesmo para cidade de Luanda.

Figura 30 - Enquadramento do bairro da Madeira, município do Cazenga, Luanda. Fonte: Adaptação da autora
com base no mapa do GTRUCS, 2012.

Este bairro tem uma área total de aproximadamente 720 044,20 m2 e esta dividido em 10
quarteirões. A população é estimada em 18 315 habitantes e uma densidade populacional de 25 437,5
hab/km2. Estes dados foram obtidos da relação entre o número médio de indivíduos por
habitação/família15 (INE, Instituto Nacional de Estatistica; Angola, Governo de, 2016) e o número
aproximado de habitações do bairro é de 3 330 (contagem com base no Google Earth, 2018).

Figura 31 - Quarteirões do bairro da Madeira. Fonte: Autora, 2018.

15

De acordo com o número médio de indivíduos (5,5 indivíduos) por família apresentado pelo Censo, 2014 (INE,
Instituto Nacional de Estatística; Angola, Governo de, 2016).
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5.1. Caracterização socioeconómica

Por causa da falta de dados específicos sobre o Bairro da Madeira, adotam-se alguns dados
genéricos da província e do país. A população que vive no bairro tem várias origens, na sua maioria de
Luanda, do grupo étnico bantu, originários da região Ambundu em particular os do grupo (Axi)Luanda
(povo nativo de Luanda). A estes misturam-se povos vindos dos Ovimbundus, Bakongos.
Em toda a província, a população é jovem, com uma média de 19,8 anos. A distribuição da
população por género é de 52% feminina e 48% masculina.
Relativamente à saúde, a malária é a principal causa de morte a nível nacional, e afeta mais
as crianças menores de 5 anos e as mulheres grávidas. Acrescem ainda doenças respiratórias e
diarreicas agudas.
O nível de analfabetismo também é elevado. A população com 15 ou mais anos de idade que
não sabe ler nem escrever é de 13%. O grupo mais afetado é o feminino com mais 22,3% e está
concentrado maioritariamente na população mais pobre.
A fonte de rendimento dos moradores é variada. O comércio de rua é a atividade predominante
no bairro, porém encontram-se outras ao longo das ruas como lojas de conveniências (chamadas de
cantinas), barbearias e salão de beleza (muitos a céu aberto), oficinas, farmácias, entre outras.
•

Posse de terra em Luanda

Segundo um estudo elaborado pela Development Workshop, três quartos da população de
Luanda vive em assentamentos informais e zonas periurbanas e não têm a posse da terra legalizada.
Relativamente ao ambiente jurídico, existem conflitos entre o código civil e a prática de direitos
tradicionais da posse da terra em África, tendo a Lei de terra de Angola (1991 e 2004) abolido as
disposições relativas à “ocupação de boa fé”.
Constitucionalmente o Estado é o proprietário e gestor da terra e os títulos de propriedade da
terra só são passados a proprietários de terrenos que se encontrem em áreas totalmente urbanizadas,
ao passo que para as áreas periurbanas não foram ainda publicados estatutos para a sua
regularização. Essa situação gera constrangimentos na implementação de planos urbanísticos que,
apesar da tentativa de afirmação do Governo no controlo das terras, existe um mercado imobiliário
dinâmico para a terra ocupada formal ou informalmente (DW, 2017).
O mercado imobiliário de Luanda, por um lado, é caracterizado por 76,6% dos compradores de
terras serem de outros municípios, 18% de outras províncias e 4,6% do mesmo bairro, só 6,8% tem
posse legalizada de acordo a legislação em vigor. Por outro lado, 96% das pessoas pagam pelas terras
nas zonas periurbanas, 90% das transações ocorrem diretamente com os proprietários, 89% das
transações são feitas com fundos próprios (amigos e familiares). Existe pouco envolvimento do sector
bancário no mercado imobiliário pela falta de legislação que permite usar a propriedade como garantia,
pelos longos períodos de reembolso e pela falta de títulos de propriedade dos imóveis.
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5.2. Caracterização urbanística

O bairro caracteriza-se como um aglomerado urbano concentrado de carácter ilegal, e como
tal, apresenta problemas característicos destas áreas periféricas das cidades como mobilidade e
acessibilidade, falta de infraestruturas e escassos equipamentos públicos.

Ocupação Urbana
O bairro tem uma ocupação urbana definida por musseque não estruturado, apesar de que,
uma parte (zona Norte) demostre que houve uma tendência de estruturação (quarteirões, lotes e
construção).
Pela análise das imagens de satélite dos anos de 2008, 2013 e 2018 (Figuras 32, 33 e 34) foi
possível perceber que a ocupação é maioritariamente informal e que foi se concentrando junto das
estradas principais e dos equipamentos existentes. Considerando a sua localização geográfica, as
características das áreas adjacentes e os seus limites e barreiras, o bairro não possuí áreas de
expansão.
Também, no que toca à estrutura da malha urbana, esta manteve-se quase que inalterada,
aumentando apenas a densidade construtiva dentro dos lotes e quarteirões pré-existentes. Ainda, pelo
tipo de cobertura das edificações nota-se, que ouve uma mudança e um possível incremento do padrão
de construção, pelo menos em termos de materiais.

Figura 32 – Ocupação do Bairro
da Madeira, 2008. Fonte:
Google Earth 2018.

Figura 33 – Ocupação do Bairro
da Madeira, 2013. Fonte:
Google Earth 2018.

Figura 34 – Ocupação do Bairro
da Madeira, 2018. Fonte: Google
Earth 2018.

O Bairro- da Madeira conta com uma área total de aproximadamente 720.044m2. Foram
contabilizados 504.320 m2 de área edificada no bairro. Tendo em conta a superfície total do mesmo, o
bairro apresenta um índice de ocupação do solo de aproximadamente 70%.
Estima-se que 215.724 m2 sejam de área permeável, o que corresponde aproximadamente a
30% da área total do bairro. As áreas permeáveis do bairro são constituídas por estradas não
asfaltadas, espaços abertos não pavimentados e as áreas inundáveis. Importa frisar que, atendendo
às características do solo (argilas negras), em épocas de chuvas a maior parte das ruas do bairro ficam
intransitáveis por causa das poças de água que se criam ao longo de toda extensão.
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Figura 35 – Mapa de área permeável. Bairro
da Madeira. Fonte: Autora, 2018.

Figura 36 – Mapa de ocupação do solo. Bairro
da Madeira. Fonte: Autora, 2018.

Infraestruturas
•

Rede de infraestruturas viárias, ferroviária e pedonal

A rede de infraestrutura viária do bairro está caracterizada por rodoviária, ferroviária e pedonal.
O sistema rodoviário comporta vias da rede primária, da rede secundária e da rede local.
A rede ferroviária faz parte da rede principal da cidade, o Caminho de Ferro de Luanda (CFL),
da rota Luanda Bungo-Malanje. É caracterizada apenas por uma linha. No bairro não existe nenhuma
estação, sendo as mais próximas a estação dos Musseques, no bairro do Cazenga a Noroeste, e a
Estação da Filda, no bairro Vila Flor a Este a Sudeste.
O sistema pedonal do bairro é composto principalmente pelos espaços entre as construções.
De um modo geral têm um traçado irregular de carácter labiríntico. As passagens não são
pavimentadas e não têm iluminação pública.

1

2

3

4

5

6

7

Figura 37 – 1) Sistema viário do bairro da Madeira; 2) Caminho de Ferro de Luanda (CFL); 3) Estrada de Catete,
Luanda; 4) Rua dos Comandos, Cazenga; 5) Rua da 10ª Esquadra, bairro da Madeira; 6) Estradas no interior do
bairro; 7) Circulação entre as habitações, b
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É importante frisar que a estrutura da malha urbana da cidade e do bairro, mostra que a Rua
da 10ª Esquadra, deveria corresponder à continuidade da Avenida Hoji Ya Henda, que é uma via da
rede de distribuição principal importante para a continuidade do traçado viário da cidade.

Figura 38 – Detalhe da continuidade da Rua da 10ª Esquadra. Bairro da Madeira. Fonte: Google
adaptada pela autora, 2018.

•

Rede de Energia

O fornecimento de energia elétrica no bairro é feito através de um sistema de distribuição
composto por subestação elétrica e postes de transformação. Algumas zonas do bairro estão cobertas
pelo serviço pré-pago, implementado pela Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade (ENDE).

1

2

3

Figura 39 – 1) Mapa da rede de energia, bairro da Madeira. Fonte: Autora adaptado do GTRUCS, 2018; 2)
Subestação elétrica; 3) Poste de transformação. Fonte Autora, 2018.

•

Rede de água

Segundo aos dados de 2012 do GTRUCS apenas parte do bairro era serviço por uma rede
de distribuição de água e comportado por uma conduta de transmissão que atravessa o bairro e
pela rede normal de distribuição que servia algumas áreas. Inicialmente o bairro era abastecido
por um sistema de chafarizes. Segundo o presidente da associação dos moradores, todos os lotes
habitacionais beneficiam de uma ligação direta à rede pública, inserido num projeto levado a cabo
pela Empresa Pública de Águas de Luanda (EPAL).
Um dado importante a frisar é o facto de em muitos casos existirem vários agregados
familiares dentro do mesmo lote. Devido aos transtornos que a interversão poderia causar, os
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moradores optaram por partilhar o mesmo contador, abdicando de ter água canalizada em cada
casa.
O serviço de fornecimento de água é feito de forma intermitente (de dois em dois dias) e caso
haja interrupção os moradores recorrem aos chafarizes existentes (todos no quarteirão 4).

1

1

1

Figura 40 – 1) Mapa da Rede de abastecimento de água potável, Bairro da Madeira. Fonte: GTRUCS 2012.2)
Ligação domiciliar de abastecimento de água, Bairro da Madeira. Fonte: Autora, 2018. 3) Chafariz no Bairro da
Madeira. Fonte: Autora, 2018.

•

Rede de Drenagem de águas pluvial e doméstica

Como se pode notar no mapa abaixo apresentado na Figura 41, a drenagem de águas pluviais
do bairro é feita através da linha de água.
Na drenagem doméstica em algumas áreas do bairro passam condutas coletoras, mas de um
modo geral o bairro não beneficia desse sistema público. O sistema mais utilizado é a fossa séptica.
Tanto a rede de drenagem de águas pluviais como a drenagem doméstica têm a vala/linha de
água como principal elemento coletor.

Figura 41 – 1) Mapa da rede de drenagem, Bairro da Madeira Fonte: GTRUCS. 2) Drenagem da água a céu
aberto, Bairro da Madeira. Fonte: Autora, 2018. 3) Fossa séptica, Bairro da Madeira. Fonte: Autora, 2018.

•

Recolha de Lixo

No bairro são escassos os lugares específicos e apropriados para o depósito e recolha do lixo,
existindo alguns contentores em alguns pontos do bairro. A vala (tanto o interior como o exterior) tem
sido o local escolhido pela população para o depósito do lixo. A administração tem o serviço de recolha
do lixo, mas é limitado e não regular, daí o facto de se encontrar com alguma frequência focos de
acumulação de lixo dispersos no bairro.
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Figura 42 – Lixo depositado na vala de drenagem,
Bairro da Madeira. Fonte: Autora, 2018.

•

Figura 43 – Focos de lixo junto a vala, Bairro da
Madeira. Fonte: Autora, 2018.

Uso do solo

O Bairro da Madeira é classificado como solo urbano, segundo os critérios definidos na Lei do
Ordenamento do Território e do Urbanismo, no PGDCSR e no PDGML. Quanto à qualificação, o uso
predominante no bairro é a habitação, tal como se pode constatar no mapa da Figura 44. Nas zonas
junto às estradas existem habitações e comércio característico deste tipo de ocupação.
Tendo em conta as condicionantes no levantamento dos dados, não foi possível identificar na
totalidade os diferentes usos de solo do bairro, tendo sido registados usos de maior destaque. Outros
usos, como as habitações de tipologia mista (habitações e comércio/serviço) que acabam sendo
encontradas em todos os quarteiros com maior incidência para as que estão nas ruas principais,
poderão estar omissos.

Figura 44 – Mapa de Uso do solo. Fonte: Autora, 2018.

Edificação e Sistemas construtivos

Foram encontrados no bairro diferentes sistemas construtivos dos edifícios. Estes variam
segundo o tempo de construção que vai de encontro à capacidade financeira dos proprietários. Foram
identificados edifícios de betão, alvenaria, madeira (que dão nome ao bairro) e mistas (madeira e
chapa). O tipo que predomina no bairro é o de alvenaria com cobertura de chapa. Ainda é possível
encontrar edifícios em madeira, alguns em avançado estado de degradação.
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No que concerne aos estilos arquitetónicos, dividiram-se os edifícios em 3 grupos. O primeiro
grupo congrega os edifícios de arquitetura vernacular, em madeira, com traços da habitação típica dos
“ilheus”16 de Luanda. O segundo grupo compreende os edifícios com alguma influência do movimento
Moderno. O terceiro grupo corresponde aos edifícios variados, sem um estilo arquitetónico específico.

Figura 45 – 1) Edifício em betão e alvenaria, Bairro da Madeira. Fonte: Autora, 2018. 2) Edifício em madeira,
Bairro da Madeira. Fonte: Autora, 2018. 3) Casa com estrutura mista (madeira e chapa), Bairro da Madeira.
Fonte: Autora, 2018.

Figura 46 - 1) Igreja evangélica, Bairro da Madeira. Fonte: Autora, 2018. 2) Cine Cazenga, movimento
moderno, Bairro da Madeira. Fonte: Autora, 2018. 3) Colégio Domilde, Bairro da Madeira, Fonte: Autora, 2018.

•

Equipamentos e espaços públicos

Os equipamentos públicos no bairro caracterizam-se por equipamentos escolares,
administrativos, lúdico-culturais e religiosos, tais como a Mediateca “Zé Du”, o Instituto Médio Normal
de Educação (IMNE) “António Jacinto", a Escola do Ensino Secundário 3048, a Escola do Ensino
Secundário 3049, a Delegação Municipal da Educação, a 10ª Esquadra da Polícia, o Cine Cazenga e
a Igreja da Nossa Senhora da Reencarnação.
Dentre eles destacam-se a Mediateca “Zé Du”, pelo estilo arquitetónico, as condições de
conservação e a área verde que o envolve. É um elemento marcante não só para os moradores do
bairro, do município, como também dos bairros da envolvente imediata. O campo do Kapussoca é onde
se realizam os eventos desportivos e alguns lúdico culturais. A Rua da Madeira é assim chamada
porque, apesar de já não existirem, foi ali que começaram a ser construídas as primeiras casas em
madeira do bairro, que por sua vez deu nome ao bairro.

16

Povo nativo da ilha de Luanda.
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Figura 47 – 1) Mediateca “Zé Dú”. Bairro da Madeira. 2) 10ª Esquadra da Polícia. Bairro da Madeira. 3) Campo
do Kapussoca. Bairro da Madeira. Fonte: Autora, 2018

•

Vegetação

Tipo de arborização que existe é constituída por árvores tipicamente nativas como a
Mulembeira e Palmeiras localizadas nos quintais das moradias e na via pública. De referir que a única
área verde do bairro é o jardim integrado da Mediateca “Zé Du”.

Figura 48 - Mapa da massa arbórea, Bairro da Madeira. 2) Árvores predominantes, Bairro da Madeira. 3)
Imbondeiro, Bairro da Madeira. Fonte: Autora, 2018.

5.3. Diagnóstico – Matriz SWOT
O modelo territorial tem por objetivo analisar os elementos estruturantes, as atividades e usos
mais relevantes, as dinâmicas territoriais e as intensidades de usos da área onde se encere o Bairro
da Madeira. A análise não incide sobre todo o município do Cazenga pela sua grandiosidade, limita-se
apenas na área da envolvente imediata do bairro contando com a área de influência dos elementos
estruturantes.

Figura 49 - Modelo territorial, Bairro do Madeira. Fonte: Autora, 2018.
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Quadro 3 - Matriz SWOT

Pontos Fortes
•

Pontos Fracos

Proximidade com o centro da cidade

•

onde se localizam os principais serviços
•

Escassez de infraestruturas básicas

Avenida Hoji ya Henda, Rua dos

eletricidade) e arruamentos;
•

Existência de estações de caminho de

Pouca permeabilidade do solo (argilas
negras);

•

Inserido numa zona fortemente marcada
pela presença de comércio a grosso (de

•

e

(água, esgotos, saneamento básico,

ferro na proximidade;
•

populacional

Ligações e acessos (Estrada de Catete,

Comandos);
•

densidade

construtiva;
•

e o aeroporto;

Alta

Estado

da

linha

de

água/vala

de

drenagem;
•

Presença de barreiras (vala, linha férrea)

armazéns) e indústrias diversas;

que

A presença de uma linha de água.

espacial intra-bairro;
•

condicionam

a

continuidade

Degradação do edificado, residencial, de
lazer

e

entretenimento

(e.g.

Cine

Cazenga);
•

Espaços públicos pouco apelativos a
socialização (e.g. estado das ruas,
ausência de iluminação pública);

•

Perda das relações de vizinhança;

•

Escassez de transportes públicos.

Oportunidades

Ameaças

•

Ligação a rede viária do centro urbano;

•

Elevar a conectividade com o centro da

pode

cidade;

implementação

•

Autodeterminação

e

capacidade

Pela

presença

de

2

estações

•

comboios podem “redefinir“ o papel
•
•

propício
de

para

a

infraestruturas

Elevada densidade populacional que
o

processo

de

•

Índices elevados de criminalidade dentro
e fora do bairro;

•

Capacidade técnica e administrativa dos

Existência de um gabinete técnico que

órgãos centrais e locais para suportar o

responde pela reconversão urbana do

processo de conversão;

município;
•

ser

conversão/regeneração;

Nova visão PNUH voltada para os
musseques e infraestruturas locais;

não

dificulta

de

dessa zona no contexto da cidade;

Contexto económico-financeiro do país

básicas e equipamentos sociais;

de

autoconstrução da população;
•

•

•

Conflitos de competências entre o

Existência de vários métodos para atingir

gabinete

técnico

e

os

órgãos

a reconversão.

administração central e local.

de
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6. CONTRIBUTOS PARA A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE INTERVENÇÃO PARA OS
MUSSEQUES
Atendendo à origem, à forma de ocupação, à dimensão do problema e às características
socioeconómicas e urbanas que os musseques de Luanda apresentam, pretende-se dar um contributo
metodológico para a problemática do musseque que decorre no essencial de assentamentos informais
extensivos.
Esta contribuição consiste em estabelecer e sistematizar modelos de intervenção baseados
em diferentes abordagens/preocupações que se combinam no tempo e no espaço e vão dar origem ao
modelo de intervenção para cada caso em específico.
Procura-se com esses modelos promover a reconversão dos musseques, adequada à
realidade legal, administrativa, económico-financeira, social e cultural do país, aos recursos disponíveis
e às preocupações/prioridades que se manifestarem em cada situação.
A adoção desses modelos vai permitir o desenvolvimento de um processo suportado por
diferentes atores do setor público, do sector privado e da comunidade (inclusive o sector informal) com
diferentes formas de envolvimento, mas onde o sector público desempenha um papel determinante na
criação de mecanismos para atrair o investimento privado e a participação da comunidade.

6.1. Abordagens para intervir nos musseques

Entende-se por abordagem a forma de intervir no espaço urbano segundo um determinado
objetivo. No contexto dos musseques, a intenção não é propor uma forma de intervenção que dependa
de um processo standard de transformação no espaço urbano. A ideia é propor várias abordagens que
em separado ou em conjunto possam representar um modelo de intervenção que se adeque a cada
realidade específica.
Desse modo acredita-se que é possível garantir a qualificação do espaço urbano de forma
progressiva, evitando as consequências negativas, para o Estado e para a comunidade em geral, dos
processos de demolição e construção total desse tipo de assentamentos.
Assim, pretende-se apresentar modelos que contribuam para a minimização dos riscos
ambientais e pessoais, a promoção da infraestruturação do bairro, a oferta de habitação condigna e
diversificada, a criação de reabilitação de espaços e equipamentos públicos, a proteção e qualificação
do ambiente, diminuir o impacto da poluição sonora, preservação dos hábitos culturais da população,
bem como a resolução dos problemas existentes de forma evolutiva em função da disponibilidade
financeira e da gravidade dos problemas. Em suma, tornar os musseques um espaço apelativo para se
viver.
Com base nessas intenções, estabeleceu-se um conjunto de cinco abordagens que que se
apresentam de seguida.
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6.1.1.

Abordagem 1 – Risco

A abordagem “Risco” consiste na mitigação do perigo com vista à salvaguarda da vida humana,
das comunidades e das atividades económicas. Nesse sentido, consideram-se os riscos ambientais e
os riscos por precariedade inerentes às condições de habitabilidade.
Os riscos ambientais são os riscos de inundação, de movimento de massa, geotécnicos e
subida do nível médio do mar, entre outros. Os riscos por precariedade correspondem às edificações
que não acomodam a função básica de abrigo/proteção às intempéries (e.g. avançado estado de
degradação) com a segurança para os seus habitantes que se exige.
Reconhece-se que nos musseques, principalmente os não estruturados, de densidades
elevadas, as condições de habitabilidade já representam de um modo geral um risco para os cidadãos
(e.g. saúde), mas nessa abordagem procurar-se minimizar os efeitos daqueles fatores considerados
de emergência.
Pretende-se com isso garantir a segurança das famílias e das atividades económicas; tratar e
reconverter as áreas de risco ambiental (cheias e inundações); atribuir uma habitação segura às
famílias afetadas.

O que fazer?
Nessa situação o que há a fazer é realojar as famílias e reconverter as áreas afetadas.
Relativamente ao realojamento a proposta vai no sentido de realojar as famílias noutras zonas dentro
do bairro para preservar a dinâmica de vida das pessoas afetadas, como por exemplo: as deslocações
casa-trabalho ou escola, as relações de vizinhança, as atividades económicas que realizam como fonte
de rendimento.

Como fazer?
O processo de realojamento e reconversão, dependendo da extensão do problema e dos
recursos (financeiros, técnicos e humanos) existentes, implica um conjunto de tarefas prévias/
preparatórias e podem ser realizadas por fases.

Tarefas preparatórias
O recenseamento da população consiste em estabelecer os parâmetros e critérios de habitação
(cadastro, tipo de construção e infraestruturas). No cadastro da população, para além de contabilizar o
número de famílias/unidades habitacionais ou económicas afetadas, deve-se também fazer a
caracterização da população para saber o tipo de ocupação e o perfil da população a realojar (agregado
familiar, rendimento do agregado familiar).
Há que conhecer sobre a capacidade financeira das famílias sobre as diferentes opções de
moradia (aluguer, aquisição, etc.), o layout da moradia (tamanho, número e tipo de quartos) e opções
de realojamento preferenciais (de acordo com as opções apresentadas em anexo).
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Além disso, deve-se proceder à avaliação da posse da terra e tipologia construtiva dos imóveis
(habitação, estabelecimento comercial, serviço) para estabelecer o modelo de transferência de direitos
adequado (caso haja).

Faseamento
Para essa abordagem propõem-se as seguintes fases: 1) fazer o mapeamento das áreas de
risco; 2) preparar as condições para proceder ao realojamento; 3) demolir e reconverter as áreas
demolidas.

Promotor
O promotor desta abordagem é o Estado. Esta ação equaciona-se como uma conjugação de
esforços entre a administração (central e local) e de outras entidades públicas ligadas diretamente à
problemática do ambiente e da habitação social.

6.1.2. Abordagem 2 – Infraestruturas
A abordagem “infraestruturas” consiste na criação de condições para prover os musseques dos
serviços básicos e essenciais para a vida da população dos musseques. Estas condições baseiam-se
no desenvolvimento de um sistema de infraestruturas que comporta a rede viária e os serviços de
infraestruturas (água, eletricidade, esgotos, telecomunicações, saneamento/drenagem pluvial e
resíduos).
Com este sistema pretende-se 1) aumentar o grau de cobertura das infraestruturas básicas e
distribuição equitativa dos serviços, em especial de água potável; 2) criar/incrementar o sistema de
drenagem e mitigar o impacto negativo das chuvas no território; 3) aumentar a acessibilidade e a
permeabilidade das zonas densas abrindo e alargando os arruamentos; 4) eliminar as barreiras e
melhorar a circulação interna; 5) promover a segurança pública; 6) proporcionar a criação de um
sistema de transportes públicos; 7) estimular a participação da comunidade para melhorar a gestão e
o saneamento das linhas de água; 8) promover a arborização do espaço público do bairro; 9) criar
pontos depósito de recolha do lixo como forma de proteger a saúde pública.
Além disso, pretende-se com a implementação desta abordagem, contribuir para a valorização
do solo adicionando área reservada para as vias, espaço destinado à promoção imobiliária (habitação,
comércio e serviço) e implementação de espaços verdes.
Assim sendo, as áreas reservadas para as vias devem incorporar espaço para o tráfego de
veículos, estacionamento, circulação pedonal, iluminação, eletricidade aérea, pontos de recolha de
resíduos sólidos, arborização e mobiliário urbano de acordo com as necessidades. Adicionalmente a
implementação do sistema de transportes deve responder à necessidade das deslocações primárias
dos moradores. A um nível subterrâneo reservar espaço para distribuição de água, drenagem de águas
residuais, energia elétrica, e serviços de telecomunicações.
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O que fazer?
Nesta situação o que há a fazer é criar um sistema de infraestruturas integradas que comporta
a rede viária e os serviços de infraestruturas básicas (água, eletricidade, esgotos, telecomunicações,
saneamento), criar pontos de depósito e recolha de resíduos sólidos e paragens dos transportes,
construção de edifícios de promoção habitacional.

Como fazer?
Deve-se criar uma malha viária funcional, por onde serão abertos canais para criar arruamentos
e corredores de desenvolvimento. Nos arruamentos vão passar as vias e nelas integrar as
infraestruturas e todos os serviços previstos. Os corredores de desenvolvimento vão servir para o
loteamento e a construção de edifícios mistos (com habitações socias e de mercado) para garantir o
realojamento das famílias nas áreas de origem e arrecadação de receitas.

Aproveitando as

circunstâncias, criam-se mecanismos de planeamento financeiro (definição em anexo) com base na
densificação construtiva.
Considerando que o realojamento das famílias se fará com maior densidade e maiores índices
de edificabilidade do que a atual ocupação, haverá libertação de terrenos públicos (que após a
infraestruturação se tornarão mais valiosos) que podem ser vendidos mantendo um processo contínuo
de regeneração dos corredores afetados e do bairro em geral.
Tal como na abordagem anterior, este processo de abertura de canais e de criação de
corredores, também implica um conjunto de tarefas prévias/preparatórias e pode ser realizado por
fases.
Tarefas preparatórias
Tal como na abordagem anterior a tarefa preparatória desta abordagem é o recenseamento da
população (descrição em anexo).

Faseamento
Para esta abordagem propõem-se as seguintes fases: 1) planeamento e definição a nível de
estudo-prévio dos espaços-canais contendo a malha viária com indicação dos perfis-tipo dos
arruamentos; 2) dimensionamento dos espaços-canais e dos vários tipos de infraestruturas; 3)
identificação das famílias a realojar e preparação das condições para o realojamento; 4) projetos para
as novas habitações para realojamento; 4) planeamento e programação dos vários tipos de obras de
demolições e de construção das novas infraestruturas.

Promotor
O Estado é o grande promotor das intervenções desta abordagem, mas admite-se que possam
existir formas mistas envolvendo a iniciativa privada, ou seja, em que as responsabilidades/esforço de
investimento possa ser retribuído com alguma remuneração do capital investido.
No que toca à segurança na posse da terra, o Estado deve também criar mecanismos de
financiamento para as famílias poderem aceder às habitações na modalidade de renda, renda resolúvel
ou compra dentro do bairro ou nos diversos programas de habitação do Estado.
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6.1.3. Abordagem 3 – Espaço Público

Esta abordagem consiste na utilização dos espaços e equipamentos públicos para promover a
reconversão do espaço urbano dos musseques. Pretende-se que contribua para o reforço da vida social
e comunitária, da valorização da cultura, da identidade e memória coletiva, bem como, servir como
motor da economia e estímulo para o empreendedorismo.
Além disso, pretende-se 1) promover a preservação da identidade; 2) promover a segurança e
conforto; 3) criar diferentes tipos de espaços públicos; 4) garantir conectividade e permeabilidade do
bairro; 5) promover a sustentabilidade social; 6) promover o marketing territorial através dos
equipamentos públicos propostos.
Com base nestas intenções propõe-se criar uma rede de espaços públicos verdes com espaços
públicos abertos que forneçam vários benefícios para os musseques. Estes benefícios são: ecológicos
(contribuir para a drenagem de águas pluviais, manter a biodiversidade, reduzir o ruído e poluição);
sociais (criação de locais de atratividade, recreio e interação social, melhoria da bem-estar geral da
população), económicos (aumentar o valor do imobiliário envolvente, dinamizar o mercado imobiliário).
Relativamente aos equipamentos públicos, pretende-se reabilitar os equipamentos públicos
existentes e a criação de novos para suprir as necessidades do bairro.

O que fazer?
Nesta situação justifica-se uma intervenção assente nas expressões hard e soft17 sendo que
hard vai representar a dimensão física da intervenção (espaço público e edifícios – equipamentos e
habitação) e o soft vai representar a dimensão social e humana – o imaterial (combate contra a pobreza
e a exclusão social) (Marques, 2015).

Como fazer?
Para alcançar este desiderato pretende-se (re)qualificar os vazios e espaços públicos (EP)
existentes ou criar novos EP, reabilitar os equipamentos públicos degradados, criar praças, parques,
áreas multiusos, áreas desportivas, e áreas verdes.
Neste sentido há que: 1) planear uma rede de EP em articulação com os EP da envolvente ao
bairro; 2) desenvolver projetos-tipo para espaços-canais e/ou para EP singulares (praças, largos,
jardins, etc.); 3) desenvolver projetos para a requalificação dos Equipamentos existentes; 4)
dimensionar novos espaços para equipamentos públicos; 5) identificar alojamentos precários a
remover, por serem afetados pelos planos de requalificação do EP e/ou dos equipamentos, e planear
os realojamentos necessários. 6) programar a concretização dos EP e dos Equipamentos de forma
articulada (e.g. garantir a requalificação de uma rua ao mesmo tempo que se constrói um equipamento
servido por essa rua e que se tenha as casas prontas antes do início das obras, para realojar as famílias
afetadas pelas obras dessa rua e desse equipamento); 7) definir prioridades em função dos recursos
financeiros existentes.
17

Hard e Soft– expressões utilizadas no processo de planeamento cultural urbano para representar o tipo de
intervenção no espaço urbano, sendo que hard centra-se no espaço fisco urbano e soft é o modelo de
resignificação da área urbana (Marques, 2015: 31).
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Tarefas preparatórias
As tarefas preparatórias são: fazer um inventário das áreas livres, espaços públicos e
equipamentos existentes, avaliar o estado de conservação e serviços que eles oferecem; desenvolver
estudos-prévios para os espaços públicos e para os equipamentos e definir as áreas de intervenção;
levantar as necessidades de realojamento por causa dos alojamentos precários previsivelmente
afetados pelas áreas de intervenção (e que terão de ser removidos a prazo por causa das obras de
requalificação).
Pensa-se ser também útil inventariar a produção artística e cultural, as associações, grupos
culturais e recreativos e os respetivos membros. Esta ação vai permitir estabelecer um plano de ação
que permita envolver as pessoas na construção de soluções e permitir defender as características
identitárias do bairro, assim como elevar os padrões de qualidade de vida baseados nas necessidades
efetivas nomeadas pelas pessoas.
Esta abordagem também vai requerer o recenseamento das pessoas/famílias afetadas pela
necessidade de realojamento uma vez que está prevista a ampliação/construção de novos
equipamentos e espaços públicos.

Faseamento
Propõe-se para esta abordagem as seguintes fases18: 1) mapear e catalogar os espaços
públicos; 2) desenvolver estudos-prévios e definir áreas de intervenção tendo em vista a delimitação
de novos espaços-públicos e requalificar espaços públicos existentes; 3) dimensionar e definir as
necessidades de realojamento; 4) dimensionar e definir novos equipamentos; 5) programar
realojamentos e demolições; 6) desenvolver projetos, definir prioridades e programar a realização das
obras de requalificação/construção dos espaços públicos.

Promotor
Esta abordagem deve ser desenvolvida pela conjugação de esforços entre a administração
central e local, (podendo fazer recurso a financiamento externo) e outros parceiros sociais.
Neste caso a intenção é estimular um processo participativo, numa lógica bottom-up ou “de
baixo para cima”, ou seja, reunindo um conjunto de parceiros locais, das associações, do setor público,
das instituições locais e a comunidade para em conjunto estimularem uma transformação urbana de
referência do espaço público e dos equipamentos (Marques, 2015) .

6.1.4. Abordagem 4 – Habitação

Esta abordagem consiste em criar condições para prover habitação condigna, formal e
acessível a todos os moradores dos musseques adaptada ao contexto económico, social, ambiental e
territorial como resposta adequada e eficiente a longo prazo. Devemos assegurar as condições básicas

18

Fases adaptadas do plano de ação proposto para intervenção no Bairro da Cova da Mora através do espaço
público (Araújo, 2011).
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de habitabilidade, inserida num espaço urbano organizado, com serviços básicos e que ofereça
segurança pública e também no que se refere à posse da terra.
Deste modo propõe-se a (re)urbanização dos musseques (não estruturados), da forma mais
adequada às realidades da área de intervenção e estabelecendo sempre as prioridades de intervenção
segundo as prioridades de realojamento.
Pretende-se com isso 1) garantir que cada família ocupante do musseque consiga ter acesso
(pelo arrendamento ou pela posse) a uma habitação condigna numa parcela de terra legalizada. No
caso da posse que se garantam os direitos com a titularidade da posse. As populações mais
carenciadas devem ter acesso a soluções compatíveis com o seu rendimentos; 2) evitar o insucesso
dos projetos de reconversão dos musseques que muitas vezes decorre de realojamentos noutras áreas
do bairro, impedindo o regresso às áreas de origem por causa da incapacidade financeira de adquirir
uma moradia nas áreas reconvertidas19; 3) por último, e não menos importante, garantir a participação
da comunidade no processo de reconversão, estimulando e fortalecendo o sentimento de corealização
e de pertença ao espaço.

O que fazer?
Nessa situação o que há a fazer é (re)urbanizar o bairro. Tendo em conta as condições urbanas
dos musseques, (e.g. densidade construtiva, tipologias e precaridade de construção, acesso aos
serviços básicos) a proposta orienta-se no sentido da reconversão urbana.
Reconhece-se que a opção de demolir e construir habitação social é uma ação dispendiosa
para o Estado (enquanto órgão responsável por acautelar/proteger as famílias mais carenciadas). Por
essa razão, procura-se garantir uma intervenção sustentável utilizando vários modelos de provimento
de habitação que incorporem vários atores nesse processo (incluído as famílias).

Como fazer?
De acordo com os argumentos apresentados, esse processo também requer uma intervenção
integrada, ou seja, dever ser feita a nível de redesenho urbano e de projeto habitacional.
O redesenho urbano deve ser um plano que corresponda a um instrumento de ordenamento
e gestão territorial e que esteja alinhada com as estratégias dos planos territoriais hierarquicamente
superiores (municipal, provincial e até nacional).
Portanto, considera-se que o redesenho urbano se traduz na realização de um plano e
consiste na definição de uma malha viária funcional e infraestruturas básicas para prever áreas para
habitação, para a construção de equipamentos (em especial aqueles ligados a educação e a saúde) e
espaços públicos, para comércio e serviços e proteger os elementos naturais (a linha de água).
O provimento de habitação consiste na combinação de vários modelos de promoção
habitacional (pública ou privada). Neste caso concreto podem ser adotados os modelos do PNUH, em
especial o da “Autoconstrução dirigida”.

19

A realidade Luandense mostra que, apesar de serem criados vários mecanismos financeiros de acesso a uma
moradia nos projetos habitacionais (renda, renda resolúvel ou compra), ainda assim, alguns moradores dos
musseques acabam por não reunir condições para tal.
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Os vários modelos de habitação baseiam-se nas possíveis soluções de habitação para o bairro,
que podem ser pelo processo de densificação ou de extensão. Além disso, devem estar assentes nos
requisitos de dimensionamento mínimo do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU), do
Regulamento das Operações de Realojamento (ROR) e em princípios de sustentabilidade (económico,
social e ambiental).
O princípio económico tem a ver com incentivos para a construção de habitação social,
diversidade social e diversidade de modalidades, diversidade tipológica, complementaridade da
habitação com soluções económicas. O princípio social tem a ver com a diversidade social (inclusão
social, coesão social, ascensão social e segurança). O princípio ambiental tem a ver com soluções
passivas (qualidade do interior, menos recurso a soluções ativas e conforto higrotérmico20) (PDGML,
2015).
Com base nisso os modelos propostos são:
•

Processo de densificação: habitação multifamiliar

Estabelece-se um edifício-tipo com as características apresentadas no PDGML com base
no RGEU: 4 fogos por piso (100m2/fogo), distribuição por galeria exterior, entre 3 a 4 pisos
(habitação de caris social sem recurso a elevador).
Quanto à forma o edifício-tipo apresenta 3 variantes: 1) simples (habitação em todos os
pisos); 2) mista (habitação e comércio/serviço); 3) vazada (com o piso térreo livre).
Quanto à composição o edifício-tipo pode apresentar 2 variantes: fixa (uma tipologia
habitacional) ou mista (várias tipologias habitacionais) para promover a diversidade social.
•

Processo de extensão: habitação unifamiliar

O modelo de habitação unifamiliar tem duas variantes: 1) habitação unifamiliar definitiva ou
pré-concebida; 2) habitação unifamiliar evolutiva.
A habitação unifamiliar definitiva pré-concebida tem até 2 pisos, as tipologias podem variar
entre T3 e T4.
A habitação unifamiliar evolutiva é aquela que se enquadra na política da autoconstrução
dirigida, para as famílias mais carenciadas.

Faseamento
Para esta abordagem sugerem-se as seguintes fases: 1) elaboração da estratégia/plano de
redesenho urbano; 2) cadastro e definição das condições para o realojamento; 3) implementação do
plano/estratégia de redesenho urbano; 4) demolição e construção; 5) Acompanhamento.

20

Conforto higrotérmico: “pode ser definido como a ausência de desconforto térmico. Em fisiologia é dito que há

conforto higrotérmico quando não se tem que intervir nos mecanismos de termorregulação do corpo para uma
atividade

sedentária

e

ligeiramente

vestida.”

Disponível

em:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Conforto_higrot%C3%A9rmico
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Promotor
O promotor dessa abordagem também é o Estado (administração central e local), o setor
privado em regime de parcerias público-privada (PPP) e a comunidade em regime de autoconstrução
dirigida.
Desse modo, acredita-se que é possível, reurbanizar, reaver o valor do investimento por via da
venda de habitação de mercado e de habitação social, e ainda garantir a participação da comunidade
na construção das suas próprias habitações dentro de uma área reestruturada.
É importante auferir a capacidade técnico-financeira da instituição promotora e das entidades
parceiras, bem como a planificação das atividades antes do início da intervenção/obra. Estas duas
ações vão assegurar a implementação completa do plano sem interrupções (salvo motivos de força
maior) e acima de tudo prevenir a (re)ocupação ilegal dos terrenos.

6.1.5.

Abordagem 5 – Ambiental

A abordagem ambiental consiste na criação de condições para melhorar a qualidade ambiental
e mitigar os riscos físicos (para o homem e o meio ambiente) inerentes, por exemplo à existência de
poluição do solo e da água, à falta de planificação ou desenvolvimento incorreto dos elementos da
paisagem e áreas críticas urbanas ocupadas pelos musseques. Também passa por melhorar qualidade
de vida das pessoas e do meio ambiente e amenizar o impacto do “colapso ambiental” nessas parcelas
do território.
Pretende-se: 1) acabar com o escoamento e drenagem das águas domésticas pela superfície
das ruas; 2) reduzir/acabar com as caixas técnicas e fossas rotas para a descarga das águas negras;
3) criar locais apropriados para o depósito e recolha dos resíduos; 4) reduzir a quantidade de lixo nas
ruas e especialmente na linha de água/vala; 5) melhorar a qualidade do ar; 6) reduzir o barulho
provocado pela passagem do comboio, vias de tráfego intenso; 7) aumentar as zonas de recreio, lazer,
comércio e serviços ligados as áreas verdes (contribuir para o bem-estar dos indivíduos); 8) melhorar
a paisagem, aumentando o coberto vegetal/arborização do espaço público contribuindo para a
biodiversidade e a adaptação às alterações climáticas.
Propõe-se nessa abordagem, a criação de uma estrutura ecológica que integre espaços que
vão servir para a descompressão da malha urbana dos bairros e para a promoção da biodiversidade
urbana. A estrutura deve incluir parques, áreas abertas ao longo de linhas de água, espaços abertos
urbanos, arborização das ruas, praças públicas, entre outros espaços que cumpram esse requisito.
Também na criação de infraestruturas verdes que garantam a concetividade e sequência de espaços
significativos do ponto de vista ecológico e do lazer.

O que fazer?
Neste caso, existe um conjunto de ações que podem ser adotadas, tais como: 1) identificação
dos problemas ambientais mais críticos em cada bairro; 2) desenvolvimento de soluções que
contribuam para a sua resolução ou para a mitigação dos problemas ambientais identificados; 3)
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desenvolver com as populações a sensibilidade para a problemática ambiental e recolher contributos
para a sua resolução.

Como fazer?
Com base nas condições atuais do bairro o que se pode fazer é 1) fornecer os serviços do
saneamento básico (água potável, recolha e tratamento dos esgotos, recolha e gestão dos resíduos
sólidos, drenagem e gestão das águas pluviais); 2) reabilitar e conservar a linha de água; 3) combater
e prevenir a poluição sonora, do ar e da água; 4) plantar mais árvores nativas.

Tarefas preparatórias
Como tarefa preparatória prevê-se a consciencialização da população para os problemas
ligados às condições ambientais. É importante criar programas para sensibilizar a população no sentido
de mostrar as vantagens que existem com a melhoria das condições ambientais do bairro e o impacto
que podem ter no dia-a-dia delas (e.g. redução dos casos de doenças que significa economia no
orçamento familiar).
Para além disso, estimular a mudança de comportamento no sentido de, ainda que pareça
insignificante, pequenas ações em conjunto preservam o meio e garantem a sustentabilidade dos
recursos existentes para a geração atual e futura.

Faseamento
O cumprimento dessa abordagem comporta as seguintes fases: 1) identificar problemas
ambientais envolvendo os próprios residentes e empresas existentes; 2) discutir localmente a melhor
maneira e mais sustentável de resolver esses problemas ambientais; 3) elaborar projetos contendo
soluções que possam resolver esses problemas com eficiência e eficácia; 4) programar as obras a
realizar; 5) elaborar os respetivos projetos; 6) envolver as populações na própria realização das obras,
quando possível.
Promotor
O promotor dessa abordagem é o Estado (administração central e local) em parceria com
organizações da sociedade civil e Organizações não Governamentais (ONG´s).
A administração local promove o pagamento dos serviços ambientais urbanos proporcional à
capacidade financeira da população. No contexto dos musseques é uma situação delicada
considerando que a população tem as suas receitas voltadas para a alimentação, saúde e outras
necessidades básicas.
Neste sentido, considera-se que esta abordagem só poderá ser implementada com sucesso
quando as outras fases estiverem completadas e a população veja satisfeitas as necessidades básicas
de curto prazo antes de estar disponível para participar nas intervenções viradas para a
sustentabilidade e qualificação ambiental, numa perspetiva intergeracional – de médio e longo prazo.
Apesar disso, existem práticas que podem ir sendo implementadas ao longo do tempo, daí a
importância do papel da ONG´s para a sustentabilidade da abordagem.
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6.2. Aplicação das abordagens – Modelos de intervenção

Consideram-se modelos de intervenção a forma como as abordagens são aplicadas no tempo
e no espaço de acordo com um contexto específico (político, administrativo, económico, social,
natural/geográfico e cultural).
Como já foi referido anteriormente, as abordagens foram construídas para serem modulares,
flexíveis e multinível. Modulares por serem elementos independentes que se podem encaixar de
diversas formas para criar outros elementos com características diferentes. Flexíveis por serem
facilmente manejadas ou ajustadas, ou seja, podem ser adaptadas de acordo com as necessidades,
os recursos e o contexto político. Multinível por poderem ser aplicadas em diferentes níveis de
intervenção (nacional, provincial, municipal, distrital, até ao projeto de execução).
Com base nestas características das abordagens são desenvolvidos vários modelos de
intervenção usando as abordagens de forma individual ou em conjunto. É imperioso que a escolha dos
modelos a adotar estejam sempre suportados numa análise do contexto em que serão implementadas,
principalmente no que se refere à caracterização da população alvo, da identificação das necessidades
e potencialidades territoriais.
O modelo de intervenção adotado para os musseques, mais precisamente os musseques não
estruturados, podem ser compostos como se pode ver a seguir, tendo sempre em conta o risco como
prioridade.
Modelo 1 – Resolução individualizada das problemáticas
Este modelo considera a aplicação das abordagens separadamente. O fato de cada
abordagem tratar de um problema específico, cada uma é tida como uma necessidade e para cada
necessidade a sua maneira de intervir.

Risco
Infraestruturas
Espaço Público
Habitação
Ambiente

Figura 50 – Resolução individualizada das problemáticas. Fonte: Autora, 2018.

Podemos tomar como exemplo desse modelo a aplicação da abordagem “Risco”. Esta
abordagem é muito pertinente para os musseques uma vez que as condições de habitabilidade como
um todo constituem um risco para os ocupantes e para o ambiente.
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Modelo 2 – Combinação de abordagens (integração parcial)
Nesse modelo trata-se da integração de várias abordagens. Pode-se considerar a combinação
de duas, três ou até mesmo quatro abordagens como mostra a Figura 51.

Figura 51 – Combinação de duas, três e quatro abordagens. Fonte: Autora, 2018.

As combinações dependem sempre dos objetivos da intervenção e do contexto sendo certo
que será tendencialmente mais complicado combinar abordagens, ou seja, trabalhar no sentido de
integrar problemáticas. A título de exemplo consideraram-se as seguintes combinações:
- Risco (R) + Infraestruturas (I).
Esta combinação resulta do facto de a mitigação de riscos dever ser sempre uma prioridade
de qualquer intervenção, por um lado. Por outro lado, é imperioso prever o fornecimento dos serviços
básicos à população.
- Infraestrutura (I) + Habitação (H) + Espaço público (EP)
Apesar da abordagem AB4 (Figura 52) albergar um pouco das outras, considera-se esta combinação
como aquela que estará mais perto para a qualificação dos musseques.
- Risco (R) + Infraestruturas (I) + Espaço Público (EP) + Ambiente (A)
Partindo do princípio que apesar das caraterísticas das habitações, a população tem um teto para
morar, portanto esta combinação tenta conferir aos musseques as valências necessárias para melhorar
a qualidade de vida de quem lá vive e do espaço em si.
Modelo 3 – Integração geral – Desejável
Trata-se do modelo considerado desejável por ser aquele que congrega todas as abordagens,
ou seja, aquele que num só período de tempo estabelecido, poderá promover a reconversão total dos
musseques de modo sustentável.
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Figura 52 – Modelo 3 – Integração total. Fonte: Autora, 2018.

A construção desses modelos de intervenção vão permitir que se definam estratégias para a
reconversão das áreas urbanas ocupadas pelos musseques e quem sabe para outras que apresentem
alguns dos problemas identificados neste estudo.
Entretanto apresentam vantagens e desvantagens. Uma das vantagens tem a ver com a
possibilidade de prevenir o risco de insucesso das intervenções, considerando as implicações que o
Estado (principalmente económicas e temporais) tem com intervenções de caráter global.
A desvantagem está relacionada com o tempo para a concretização da reconversão total dos
musseques. O fato das abordagens poderem ser aplicadas separadamente não é uma certeza de que
todas as necessidades serão supridas num prazo de tempo razoável para processos dessa natureza,
ou até mesmo se serão implementadas algum dia.

6.3. Aplicação de um modelo de intervenção na área de estudo
Para a área de estudo – Bairro da Madeira, foi elaborado um modelo composto pelas 5
abordagens, articuladas em forma de um processo gradual de acordo com as prioridades e
necessidades identificadas no bairro.
O processo é desenvolvido em várias etapas, que vão desde uma intervenção prioritária, que
corresponde ao realojamento das famílias em situação de risco, até uma intervenção que corresponde
à qualificação ambiental do bairro, como mostra o esquema da Figura 53.

Abordagem 1
Risco

Abordagem 2
Infraestruturas

Áreas de risco

Malha

ambiental e

Infraestruturas

edificações precárias

viária

+

Abordagem 3
Espaço público

Abordagem 4
Habitação

Abordagem 5
Ambiental

+

Definição de parcelas +

Renaturalização da linha

Equipamento público

direitos e compensações

de água + proteção a

+ habitação

poluição + sensibilização

Espaço

publico

ambiental

Figura 53 – Processo de implementação do modelo de intervenção para os Musseques. Fonte: Autora, 2018.
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6.3.1.

Abordagem 1 – Risco

Consideram-se em situação de risco as edificações que se encontram em zonas suscetíveis
de ocorrência de cheias (leito de cheia da linha de água) e edificações em avançado estado de
degradação Figuras 54 e 55.

Figura 54 – Habitações junto a linha de
água, Bairro da Madeira. Fonte: Autora,
2018.

Figura 55 – Habitações em avançado estado de
degradação, Bairro da Madeira. Fonte: Autora,
2018.

De acordo com o faseamento estabelecido segue-se a aplicação na área de estudos.

1ª Fase: Fazer o mapeamento das áreas de risco.
Importa referir, que no caso do Bairro da Madeira não foi possível localizar todas as habitações
que se encontram em avançado estado de degradação pelas razões que foram apontadas na fase da
recolha e levantamento dos dados. São apenas marcadas algumas para dar suporte à abordagem.
Assim, encontram-se nessa condição 40 unidades habitacionais em situação de risco ambiental
e 12 precárias, com um total de 286 habitantes considerando uma dimensão média da família de 5,5
indivíduos (Censo, 2014). Para realojar estas famílias serão necessários 52 fogos.
O número indicado carece de confirmação para que se obtenha o número exato de famílias e
indivíduos e, um plano de realojamento de acordo com as reais necessidades. Para isso sugere-se a
criação de um banco de dados de cadastro rigoroso.

Legenda
Limite da área de intervenção
Habitações a demolir
Área a manter

Figura 56 – Unidades habitacionais a demolir. Fonte: Autora, 2018.
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2ª Fase: Condições para o realojamento
Para a construção dos fogos identificou-se uma área livre no bairro, com 6 313,69 m2 (o campo
do complexo), onde se pode construir edifícios de habitação coletiva de 2 pisos, providos de
infraestruturas básicas e com capacidade para albergar uma densidade populacional igual à
necessária. Ao prever apenas o número de fogos necessários, procura-se evitar a ocupação imediata
dos mesmos por pessoas do mesmo bairro ou vindas de outros bairros da cidade uma vez que os
fluxos migratórios internos não param.
Para além dos edifícios para o realojamento esta área deve contar com área para a prática de
desportos uma vez que é usada pelas escolas do quarteirão para as aulas de educação física e outras
atividades.

Legenda
Limite da área de intervenção
Edifícios de habitação
Área Pavimentada
Área verde
Área para o realojamento

Figura 57 – Localização da área e modelo do lote para o realojamento Fonte: Autora, 2018.

O modelo proposto Figura 57 prevê a construção de 9 edifícios de habitação social com dois
pisos, sendo que oito deles comportam 6 fogos/edifício e um deles comporta apenas 4 fogos, num total
de 52 fogos.
Supondo que o número de famílias para serem realojadas seja superior à capacidade de
realojamento na referida área, nesse caso deve-se recorrer a áreas livres disponíveis nos bairros
vizinhos ou noutras zonas da cidade.

3ª Fase: Demolição e reconversão das áreas demolidas.
É importante que as habitações desocupadas sejam imediatamente demolidas para evitar o
retorno das famílias ou a ocupação por outras, e também para que não sejam vandalizadas e sejam
palco para práticas criminosas.
Pelas razões acima mencionadas e pela carência de espaços públicos que o bairro apresenta,
aproveitam-se estas áreas para criar áreas verdes, parques e praças compatíveis com o risco das
áreas. Estes espaços vão contribuir para melhorar as condições de habitabilidade, no que toca ao
convívio, socialização, recreio como também a estética do Bairro.
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Legenda
Limite da área de
intervenção
Legenda
Áreas a manter
Espaços públicos

Figura 58 – Espaços públicos propostos resultantes
das
Limite
daáreas
área de
demolidas. Fonte: Autora, 2018. intervenção
Áreas a manter

6.3.2. Abordagem 2 – Infraestruturas

Espaços públicos

De acordo com o faseamento estabelecido segue-se a aplicação na área de estudos.

1ª Fase: Definição da malha viária e perfis dos arruamentos.
A malha viária proposta resulta da interpretação da estrutura da ocupação existente e das ruas.
Estes dois elementos serviram de linhas orientadoras para a reorganização funcional do território,
mantendo sempre em vista o respeito pelas características tipo-morfológicas do Bairro. Esta malha
combina traços ortogonais e curvilíneos criando vias primárias e secundárias com perfis que variam
entre 10 e os 16 metros. No caso da área de estudo, as vias terciárias podem ser constituídas pelas
ruas existentes, sendo necessário dar-lhe algum tratamento como por exemplo: pavimentação e
iluminação, e alguns casos alargá-las e/ou estendê-las para ligar a outras, reduzir/eliminar as barreiras
e descontinuidades.
De referir que, segundo a análise urbanística feita ao bairro, a rua da 10ª Esquadra, poderia
ser usada como a continuidade da Avenida Hoji Ya Henda (ligação do centro de Luanda ao município
de Viana e outros a Este da província) mas, considerando o investimento do Estado para a construção
do viaduto no troço que atravessa a linha férrea em direção ao Imbondeiro do Cazenga até a Rua dos
Comandos seguindo outras direções, esta alternativa é difícil de equacionar neste contexto (Figura 59).
Outro aspeto a realçar é a ligação da Rua dos Comandos e a Avenida Pedro de Castro VanDunem Loy. Esta ligação é feita ao mesmo nível, desalinhada, utilizando retornos longínquos na
Estrada de Catete (estrada nacional de tráfego intenso nos dois sentidos e congestionamentos com
longas filas nas horas de ponta) dificultando a ligação da parte Norte e Sul da cidade e o aumento das
descontinuidades do traçado urbano geral. Por esta razão, como solução, coloca-se a hipótese de se
prever a extensão/continuidade da Rua dos Comandos, atravessando a Estrada de Catete através de
um nó rodoviário (a configuração deve ser estudada na especialidade) aproveitando a área
maioritariamente livre no lado oposto e então ligar à avenida, como mostra o esquema abaixo
apresentado (Figura 59).

61

Rua dos Comandos

Legenda
Av.ª Hoji Ya Henda
Rua dos Comandos

Av.ª Hoji Ya Henda
Rua da 10ª Esquadra

Rua da 10ª Esquadra
Av.ª Pedro de Castro
Van-Dunem Loy

Limite da área de estudo
Situação atual Avª Hoji Ya Henda e continuidade
Situação hipotética Avª Hoji Ya Henda
Situação atual ligação Rua dos Comandos e
Rua do Sanatório
Situação hipotética ligação Rua dos Comandos
e Rua do Sanatório
Viaduto do Cazenga
Localização de um nó rodoviário

Figura
59de–Traçado
atual da Avenida Hoji Ya Henda, continuidade e situação hipotética e ligação entre a Rua
Av.ª Pedro
Castro
Van-Dunem Loy
dos Comandos e a Rua do Sanatório. Fonte: Google Earth, 2018.

Pelas razões acima mencionadas, a Rua da 10ª Esquadra é redefinida e projetada com um
perfil diferenciado das outras ruas, com áreas adjacentes mais vocacionadas para o uso misto de modo
a realçar o seu potencial espacial e de orientação/referência do bairro e distrito.
A vala de drenagem existente por ser um elemento estruturante centralizado do bairro, junto a
esta são criadas vias de perfis diferenciados, sendo que num dos lados cria-se uma via de distribuição
do tráfego interno do bairro, e no lado oposto, numa escala mais reduzida, cria-se uma circulação que
favorece a relação do utente com o ambiente urbano, com tráfego controlado e sem segregação entre
o peão e o veículo. É de realçar a ampliação do espaço entre a vala e vias adjacentes para criar
proteção contra possíveis enchentes e criação de áreas verdes e lazer.

Figura 60 – Rua José Adelino dos Santos, Setúbal,
Portugal. Rua de tráfego controlado sem
segregação entre peão e veiculo. Fonte: Autora,
2018.

Figura 61 – Rua Vasco da Gama, Setúbal,
Portugal. Rua de tráfego controlado sem
segregação entre peão e veiculo. Fonte: Autora,
2018

As outras ruas, são de perfil simples, criadas com o intuito de “rasgar” o bairro em especial nas
zonas mais densas, melhorar o acesso às residências e fazer passar as infraestruturas básicas. Em
conjunto com as outras vias, pretende-se criar percursos que priorizem os pedestres com
sombreamento através da arborização com espécies nativas, reduzir a insegurança, o risco de
desastre, por exemplo facilitar a evacuação dos morados em caso de incêndio ou outras situações de
emergência.
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Legenda
Linha Férrea
Legenda
Linha de água (Vala)
Vias terciária
Vias secundária
Vias primárias
Vias primárias tipo 1 (Rua
da 10ª Esquadra)
Rua dos Comandos
Estrada de Catete

Figura 63 - Proposta da malha
viária para o bairro da Madeira.
Fonte: Autora, 2018.

Figura 62 - Pormenor do
enquadramento das vias terciárias
Limite da área de estudo
(ruas existentes). Fonte: Autora,
Linha Férrea
2018
Linha de água (Vala)
Vias terciária
Vias secundária
Vias primárias
Vias primárias tipo 1 (Rua
da 10ª Esquadra)
Rua dos Comandos
Estrada de Catete
Perfil das ruas secundárias

Perfil das ruas primárias

Perfil de rua principal – Rua dos Comandos

Perfil de rua misto (rua principal, secundária e vala de drenagem)

Figura 64 – Proposta dos perfis das ruas. Fonte: Autora, 2018.

2ª Fase: Abertura dos canais para os arrumamentos e para a passagem das infraestruturas.
Nesta fase são definidos os canais e a localização dos corredores. Os canais correspondem
às áreas destinadas aos arruamentos. Os corredores são áreas lineares, objeto da intervenção, que
englobam a nova rua e incluem diversos usos adjacentes (residencial, comércio e serviço e espaços
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públicos) que rodeiam a rua e que podem ter dimensão irregular ou variável (áreas destinadas a
densificação construtiva e para dar suporte ao mecanismo de planeamento de financiamento).
Os tipos de arruamentos dependem do perfil da rua a que correspondem. Distinguindo-se entre
ruas principais, ruas de distribuição e acesso. As ruas principais são aquelas que para além da área
necessária para a via e infraestruturas, vão albergar os corredores de intervenção.
As áreas dos corredores são de densidade construtiva baixa (COS: 0.6; CAF: 0,4,) 21 com
cércea dominante de 2 pisos, com espaços abertos para permitir a permeabilidade ao interior do bairro,
sem criar barreiras ou segregação de quem esta no interior do bairro em relação aos novos espaços
criados. Devem permitir o reajuste de terras e gestão de parcelas, sendo as parcelas repartidas em
percentagem para construção de edifícios habitacionais de promoção pública e outra percentagem de
promoção privada.
Estas áreas vão permitir, por um lado que o Estado venda lotes ao valor de mercado (de acordo
com a legislação em vigor) para recuperar o valor do investimento em infraestruturas, serviços e
espaços públicos, e assim garantir a viabilidade financeira da intervenção; por outro, que se construam
edifícios de habitação social para o retorno das famílias realojadas às áreas de origem (as que reunirem
condições) ou a atração de pessoas vindas de outros bairros da cidade.
Para as famílias que não reunirem as condições para aceder a uma moradia dentro deste
pacote de construções, devem ser realojadas pelo Estado no âmbito dos seus programas de
realojamento pré-definidos.
As ruas de distribuição e de acesso contemplam apenas as vias e a passagem das
infraestruturas básicas.
A abertura dos arruamentos e dos corredores vai exigir que se façam demolições (Figura 65).
Está previsto a demolição de aproximadamente 938 edificações. Para repor área para a construção
dos usos demolidos, recorre-se ao modelo de densificação construtiva por via da substituição dos
edifícios existentes por edifícios de dois pisos (Figuras 66).

Legenda
Limite da área de estudo
Limite dos canais alargados
Limite dos canais restritos
Área dos canais alargados
Área dos canais restritos
Solo livre

Figura 65 – Áreas a demolir e área de solo livre para a construção das
infraestruturas e edifícios. Fonte: Autora, 2018.

Construções a manter

21

Coeficientes apresentados no plano diretor do CSR para zonas habitacionais de baixa densidade. (Relatório do
PDGCSR 2012: 37)
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Legenda
Construções a demolir/reposição
Construções propostas
Construções a manter

Figura 66 – Pormenor da composição do canal alargado e formas de compensação.
Fonte: Autora, 2018.

3ª Fase: Condições de Realojamento
A construção dos edifícios para o realojamento segue o mesmo conceito utilizado na
abordagem anterior (Riso), que é de utilizar uma área livre disponível dentro do bairro.
Apesar da preocupação de aproveitar a estrutura das ruas e das ocupações existentes para a
criação da rede viária, esta intervenção implica um volume de demolições significativo. Para toda a
intervenção está prevista a demolição de aproximadamente 938 edificações (como referido
anteriormente) maioritariamente de unidades habitacionais, com cerca de 5 159 habitantes (5,5
indivíduos por habitação – Censo 2014).
Tendo em conta o número avultado de fogos necessários para o realojamento das famílias e o
tamanho da área livre eleita para o efeito (aproximadamente 5 800 m2), pode considerar-se a
possibilidade de estender essa área para sul, onde se encontram algumas moradias e uma empresa
de construção (de baixa densidade construtiva), como mostra a Figura 67.
A intenção é tornar esta área específica para o realojamento temporário (definição em anexo)
e rotativo. A determinação do modelo de realojamento tem a ver com a modalidade de construção
adotada (e.g. por fases), sendo que, a conclusão de cada fase deve prever o retorno das referidas
famílias para as zonas de origem ou para outras (dentro ou fora do bairro). Este faseamento vai permitir
que os fogos sejam desocupados para realojar outras famílias provenientes das fases seguintes. Assim,
evita-se que se construa novos edifícios sempre que seja necessário realojar e mantêm-se sempre as
famílias dentro do bairro.
Apesar desta intenção e como já foi referido anteriormente, caso se justifique, o realojamento
deve ser feito em zonas circunvizinhas ou em outras pré-definidas pelo Estado.

Legenda
Limite da área de intervenção
Área
para o realojamento
Legenda
Possível área de expansão
para o realojamento
Edifícios de habitação
Área verde

Figura 67 – Localização da área para o realojamento e planta proposta
do quarteirão
tipo para o
Limite
da área de intervenção
realojamento. Fonte: Autora, 2018.
Área para o realojamento
Possível área de expansão
para o realojamento
Edifícios de habitação
Área verde
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O modelo proposto (Figura 67) prevê a construção de 12 edifícios de habitação social com dois
pisos, sendo que 11 deles comportam 8 fogos/edifícios e um deles comporta apenas 6 fogos, num total
de 94 fogos e uma capacidade populacional para aproximadamente 517 habitantes.

4ª Fase: Planificação das atividades
O volume de atividades (realojamento, demolições e construções) desta abordagem requer do
Estado um esforço técnico e financeiro avultado. Assim, propõe-se o faseamento das atividades, tal
como mostra a Figura 68. Pretende-se com isso, programar as atividades de modo a beneficiar os
moradores do bairro e a responder melhor aos interesses do Estado.
É de realçar que a programação das fases deve estar diretamente associada à capacidade de
realojamento das famílias afetadas, principalmente dentro do bairro. Por essa razão, propõe-se que
cada fase corresponda a um ciclo fechado, ou seja, começa com o realojamento e termina com o
retorno das famílias às áreas de origem ou outras que se julgue possível, tal como mostra o Figura 69.

Realojamento
Legenda
Fase 1
Fase 2

Retorno das
famílias

Demolição

Fase 3
Fase 4
Fase 5

Construção

Fase 6

Figura 68 - Faseamento da abertura
dos canais. Fonte: Autora, 2018.

Legenda

Figura 69 - Ciclo de atividades de cada fase.
Fonte: Autora, 2018.

Fase 1
Fase 2

5ª Fase: Demolições e Construção

Fase 3

Fase 4
Como já foi dito anteriormente as demolições
e construções são realizadas por fases. Para
Fase 5

além das infraestruturas programadas, devem ser criados também pontos de recolha para os resíduos
Fase 6

sólidos inseridos no sistema de recolha pública.
A construção dos edifícios deve estar dividida em habitação social de promoção pública e de
promoção privada de acordo com as percentagens (regras do sector público e privado em anexo).
É importante nessa fase, começar também a prever medidas para o tratamento da vala de
drenagem no sentido de mitigar problemas de saúde pública bem como iniciar a ocupação das áreas
livres adjacentes com espaços verdes de modo a evitar a deposição de lixo e possíveis ocupações.
Tal como na abordagem ‘Risco’ recomenda-se celeridade dos trabalhos, principalmente entre
o desalojamento, demolições e construção, para evitar problemas técnicos e administrativos adicionais.
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6.3.3. Abordagem 3 – Espaço Público

1ª Fase: Mapear e catalogar os espaços públicos.
O mapeamento dos espaços públicos e equipamentos serve para espacializá-los e perceber as
relações que existem entre eles, as áreas de influência e reconhecer as necessidades. A catalogação
vai permitir identificar o espaço e edifícios, as condições de conservação e os serviços oferecidos.

2ª Fase: Desenvolver e (re)qualificar os espaços públicos (promover diferentes apropriações e
atividades dos mesmos).
Nesta fase é importante acautelar o carácter/posse pública, recuperar e qualificar as áreas
livres e espaços públicos existentes. Aqui destacam-se o campo do “Kapussoca”, a "praça da fruta”, o
“mercado da linha férrea” e o “campo de futebol do complexo”.
Requalificação: destaca-se o campo do “Kapussoca”, considerando a importância que tem para
a vida social do bairro e pela diversidade de atividades que nele acontecem, propõe-se a sua
requalificação no sentido de torná-lo no espaço multiusos (práticas desportivas, atividades lúdicorecreativas, manifestações culturais, entre outras).
Criar novos espaços públicos: destaca-se a criação de uma infraestrutura verde associada à
linha de água (vala do Cazenga-Cariango). Sem desprimor dos outros, este espaço constituí o elemento
aglutinador de todos os pressupostos referidos, para além da forte componente ambiental e estética
que ele comporta.
Ao longo da sua extensão prevê-se que contenha pátios com mobiliário urbano, parques,
praças, zonas de miradouros e áreas ajardinadas. Pode-se inclusive prever áreas para hortas urbanas,
para promover a consciencialização ambiental e a autossuficiência em relação a alguns alimentos.
Neste caso, esta área não serve só para o recreio e lazer, mas desempenha a função de proteger as
habitações e atividades económicas envolventes em caso de cheias.
Acoplados aos equipamentos públicos existentes também são criados espaços públicos para
dar suporte às atividades que neles se desenvolvem. Destacam-se a criação de uma praça, uma área
polidesportiva e uma zona verde criada junto as escolas 3048 e 3049 e a Mediateca “Zé Du”. Também,
é criada uma praça entre o “Cine Cazenga (ex-Cinema Lis)” e da Igreja da N. Sra. da Encarnação
(Figuras 70).
Os vazios existentes na ocupação do bairro também são aproveitados para criar de áreas
verdes, parques ou praças, ou seja, espaços que podem também servir para o desenvolvimento de
atividades ao ar livre como, espetáculos de rua, eventos desportivos, arte urbana, mercado de produtos
locais, feiras.

3ª Fase: Recuperação/reabilitar e criação de novos equipamentos públicos.
Recuperação e os equipamentos públicos: Aqui enquadram-se os equipamentos de maior
significado para o bairro, o “Cine Cazenga (ex-Cinema Lis)” e a “Igreja da N. Sra. da Encarnação”. Para
além destes, existem no interior do bairro outros que necessitam de ser identificados e avaliados (e.g.
igrejas).
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O “Cine Cazenga (ex-Cinema Lis)” – é um marco da arquitetura moderna em Angola, foi
projetado como uma esplanada de cine e o espaço continha uma área de jantar, além de ter um
auditório parcialmente coberto (Sebambo, 2015).
Criar novos equipamentos públicos: Os equipamentos propostos são resultado da necessidade
constatada no bairro (creches, escola primária e centro de saúde). Estes são localizados de modo que
as áreas de influência consigam abranger todos os moradores do bairro com distâncias mais ou menos
equiparadas. Atendendo a falta de dados estatísticos sobre a população, nesse estudo não se propõe
o dimensionamento desses equipamentos.

Figura 70 – Espaços públicos e equipamentos públicos e arborização
existentes e propostos. Fonte: Autora, 2018.

4ª Fase: Realojamento e Demolições
Tal

como

nas

etapas

anteriores,

esta

também

implica

algumas

demolições,

predominantemente no quarteirão das escolas onde se prevê a implementação de uma praça, uma
área polidesportiva e uma área verde de suporte as atividades destes equipamentos públicos. Para
além desta área, estão também previstas demolições nas áreas onde estão previstos os novos
equipamentos públicos, a praça entre o cine e a igreja, o mercado da linha férrea. A par dos
estabelecimentos comerciais e de serviços, está prevista a demolição de cerca de 260 unidades
habitacionais.
O princípio de realojamento é o mesmo que das abordagens anteriores. Usar, sempre que
possível, um lugar livre e disponível dentro do Bairro.

Legenda
Limite da área de intervenção
Área para o realojamento
Áreas a demolir
Áreas livres
Edifícios a manter

Figura 71 – Abordagem 3 – Espaço público. Áreas a demolir para albergar os
novos espaços e equipamentos públicos. Fonte: Autora, 2018.
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5ª Fase: Desenvolvimento da atividade económica
Propõe-se a reconversão, requalificação e relocalização de espaços para promover o
desenvolvimento económico e social do bairro.
Nesse domínio, propõe-se a reconversão dos usos junto aos espaços e equipamentos públicos
(existentes e criados) e ao longo das ruas principais do interior do bairro (Rua da 10ª Esquadra e a Rua
do “Boxeiro”) para a instalação de novas atividades económicas, para promover o empreendedorismo,
e gerar empregos e garantir a segurança pública.
Importa realçar que considerando a localização e as condições espaciais dos quarteirões 9 e
10 (na área que faz frente a Estrada de Catete), é necessário requalificar o comércio, os serviços e as
indústrias que ali se encontram e o “mercado da linha férrea”. São equipamentos e espaços que apesar
de informais (na sua maioria), geram muitos empregos para a população residente e uma dinâmica
diferente do resto do bairro.
A “praça da fruta”, que se localiza numa área de transito (rodoviário e ferroviário) conflituoso,
propõe-se a relocalização ou até mesmo a integração no mercado da linha férrea.

Figura 72 – Indicação das ruas para promoção económica. Fonte:
Autora, 2018.

6ª Fase Promover o desenvolvimento sociocultural
Nessa fase a intenção é destacar os traços da identidade e da memória coletiva, da diversidade
cultural do bairro (hábitos e costumes de povos provenientes de vários grupos étnicos), reduzir os
efeitos da marginalização social e económica, o sentimento de insegurança e diminuir a forma
pejorativa como é conotado o bairro, principalmente pela população que vive na área consolidada da
cidade.
Nesse domínio recorre-se ao papel das associações, das organizações não-governamentais
(ONG´s) e outras instituições para a valorização do cidadão do musseque, no sentido de se criarem
programas de formação profissionalizante, alfabetização, modalidades desportivas, atividades
culturais.
7ª Fase: Incrementar a acessibilidade e permeabilidade entre o bairro e a malha urbana
envolvente.
Apesar de que quase não existirem espaços públicos e equipamentos públicos na envolvente, nesta
fase pretende-se identificar as possíveis formas de interligar aos espaços públicos do bairro por meio
de ruas existentes e se possível quebrar as barreiras que existem entre estes espaços.
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É criado um percurso interno que interliga os espaços públicos. A intenção é que a ligação
entre os espaços públicos e equipamentos seja feita por via de um circuito pedonal, mas tendo em
conta a densidade de ocupação e as condições das ruas internas, em alguns casos estará associado
a estrutura viária, com destaque para o trajeto criado ao longo da linha de água, da Rua da 10ª
Esquadra e da Rua do “Boxeiro”. Este deve estar adaptado a figura da “Zungueira 22” e em alguns casos
o espaço para a “Kitanda”23.
Legenda

Figura 73 – Equipamentos e espaços públicos existente e percurso
interno de ligação entre eles. Fonte: Autora, 2018.

6.3.4. Abordagem 4 – Habitação

1ª Fase: Elaboração do plano de redesenho urbano.
Com base no modelo de intervenção estabelecido, inicialmente o zonamento do bairro. As
zonas podem corresponder aos “quarteirões” pré-existentes. Depois deve-se definir a malha viária
principal, que nesse caso, pode ser adotada a malha estabelecida na abordagem “Infraestruturas”. A
adoção dessa rede viária vai em alguns casos, implicar o reajuste das zonas/quarteirões como mostra
a Figura 74.
Legenda
Limite do terreno
Traçado Viário
Quarteirão 1
Quarteirão 2
Quarteirão 3
Quarteirão 4
Quarteirão 5
Quarteirão 6
Quarteirão 7
Quarteirão 8
Quarteirão 9
Quarteirão 10

Figura 74 – Abordagem 4 – Habitação – Zonamento para efeitos de reestruturação do bairro.
Fonte: Autora, 2018.
“Zungueira” –“(Angola) mulher que percorre as ruas vendendo produtos diversos dentro de uma bacia que leva
na cabeça”. Disponível em: https://pt.wiktionary.org/wiki/zungueira
23 “Kitanda” – “estabelecimento onde se vendem frutas, hortaliças, ovos e afins. Bancada ao ar livre”. Disponível
em: https://pt.wiktionary.org/wiki/zungueira
22
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Cada zona deve estar estruturada hierarquicamente por quarteirões, sub-quarteirões - “Ilhas”24 e lotes.
(Fonte, 2007). Os quarteirões devem ser configurados por uma malha viária terciária interior destinada
à circulação pedonal e acessível a viaturas em casos de emergência.
A malha vai dar origem a sub-quarteirões que devem ser resultantes da agregação de lotes
habitacionais em torno de pátios com dimensões diversas.
Para além dos lotes habitacionais os quarteirões devem prever áreas para a implantação de
equipamentos e espaços públicos, serviços e comércio.

Figura 75 – Pormenor do redesenho urbano da zona 6 do bairro. Fonte: Autora, 2018

Os lotes são resultado da configuração dos sub-quarteirões. Estão divididos em lotes de
habitação coletiva e de habitação unifamiliar. Os lotes de habitação coletiva estão destinados à
construção de edifícios multifuncionais de habitação social e de mercado de promoção pública e
privada. Os lotes de habitação unifamiliar estão destinados maioritariamente à promoção de habitação
na modalidade de autoconstrução dirigida e devem permitir o desenvolvimento de projetos de habitação
que possam ser construídos de forma evolutiva.
É de realçar a importância do desenho urbano e da arquitetura dos edifícios ou moradias para
salvaguardar a identidade e a memória coletiva da população. Estes devem estar adaptados aos
hábitos e costumes da população que habita o bairro; a necessidade desses espaços imprimirem as
características próprias da cultura angolana, o convívio à sombra das árvores, bem como, suprir as
necessidades socioeconómicas dos habitantes e dos espaços.

Estrutura criada por Troufa Real no plano desenvolvido para o “Novo Golfe” em 1975 (Trofa Real, 97,
referenciado por Fonte, 2007).
24
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Figura 76 – Proposta para modelos de edifícios multifamiliar. Fonte: Autora, 2018.

Legenda
Habitação
Comércio/Serviço

Figura 77 – Proposta para modelos de habitação unifamiliar.

A zona 6 do bairro que tem cerca 350 unidades habitacionais numa área de aproximadamente
59 023.70 m2, permitiu prever um total de 220 apartamentos em edifícios de habitação multifamiliar
(média de 100 m2 por apartamento) e 156 lotes de habitação unifamiliar num total de 376 unidades
habitacionais.
As dimensões tanto dos edifícios como dos lotes de habitação unifamiliar resultam da solução
de desenho urbano proposta. Entretanto, os edifícios não devem exceder os 40 m de comprimentos
sem interrupção (PDGML) e a altura varia entre os 2 a 3 piso (excecionalmente pode ir até aos 4 pisos).
O tamanho dos lotes de habitação unifamiliar depende da localização e das necessidades
tipológicas. Aqui propõe-se como dimensão mínima do lote os 15 x 5 metros (75 m2) que vai
aumentando de acordo com as disponibilidades espaciais.
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As habitações são geminadas ou isoladas com uma altura de 2 pisos. Quanto a área das
habitações procura-se estabelecer apenas os valores mínimos de área útil por pessoa por habitação
(11 m2 estabelecidos no ROR) para corresponder a ‘tipologia adequada’ (definição em anexo).

2ª Fase: Recenseamento e definição das condições para o realojamento.
O cadastro e as condições de realojamento são também as mesmas propostas nas abordagens
anteriores. Referir que, o realojamento deve ser feito de acordo com a planificação das atividades.
Importa também referir que o realojamento dentro do bairro, deve sempre ser temporário e
rotativo. No final do processo, o tipo de ocupação reverte, passando de temporário para definitivo.

3ª Fase: Implementação do plano/estratégia de redesenho urbano.
Para essa fase sugere-se que o plano seja implementado de acordo com o zonamento. Cada
ou várias zonas podem ser implementadas em simultâneo de acordo com o grau de prioridade e dos
recursos (e.g. risco, maior densidade construtiva, condições de acesso e de higiene).
Além das prioridades elencadas, devem ser prioridade as zonas onde estão localizados os
principais equipamentos públicos (escolares e de saúde) e espaços públicos, essenciais para a vida da
comunidade.
A programação das atividades deve ser estabelecida com base naquilo que é mais benéfico
para população e vantajoso para o Estado, com vista sempre na proteção dos mais carenciados. Nesse
caso, também se propõe o faseamento em ciclos.

4ª Fase: Demolição e Construção
É importante sempre salvaguardar que as obras de construção do plano comecem logo a seguir
ao desalojamento e demolição das edificações, para evitar os constrangimentos citados nas
abordagens precedentes.
Quanto a construção, esta fase divide-se em duas subfases:
Subfase 1: Infraestruturas principais e estruturação das zonas (quarteirões e sub-quarteirões).
A infraestruturação consiste em abrir canais para os arruamentos e passagem das
infraestruturas básicas (água, eletricidade, saneamento e telecomunicações). Nesta abordagem pode
ser adotado o princípio da abordagem 2 (Infraestruturas), uso dos diferentes arruamentos.
Subfase 2: Loteamento e construção dos principais equipamentos e espaços públicos.
Faz-se a delimitação das parcelas para os diferentes usos. O governo atribuí ou vende as
parcelas de acordo com a modalidade definida para cada fim (e.g. autoconstrução, habitação social
habitação de mercado, equipamentos públicos). No caso das parcelas para a autoconstrução o governo
faz a entrega dos lotes infraestruturados aos beneficiários de um modo proporcional a parcela de terra
original, as capacidades financeiras ou a preferenciais. Note-se que nessa altura o valor imobiliário do
lote é agora mais alto porque encontra-se numa área já valorizada.
No caso das famílias que não possuírem nenhum direito de construção correspondente a
nenhum dos critérios estabelecidos, o Estado deve assumir o realojamento definitivo dessas famílias
tanto no interior do bairro ou em outras áreas da cidade.
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Por constituir uma das principais carências do bairro, é importante que se inicie a construção
das infraestruturas e equipamentos e principais espaços públicos para que a população possa usufruir
de imediato dos serviços e oportunidades que eles oferecem.
Subfase 3: Construção das habitações e outros usos.
Nesse caso, considerando as diferenças em termos de capacidade financeira do sector público
e do setor privado em relação ao cidadão do bairro, inicia-se a construção das habitações sociais de
promoção pública e privada uma vez que, o arranque das habitações por autoconstrução dirigida
depende das condições legais, financeiras e dos apoios que o Estado der aos beneficiários para esse
efeito.
Neste

último,

o

Estado

deve

fornecer

projetos-tipo

diversificados

e

garantir

o

apoio/acompanhamento técnico e se possível financeiro para a construção das referidas habitações.
Ele pode ainda constituir “kits” de construção compostos pelos projetos-tipo e a parede técnica Wall-up
para servir de ponto de partida da construção e garantir que todas as moradias estrão servidas e
preparadas para receber os serviços básicos da rede pública (independentemente da dimensão da
moradia ou do nível de acabamento).
Importa destacar que esta solução, apesar de beneficiar a população menos favorecida do
bairro, não garante uma uniformização da cércea, da estética e da paisagem do espaço urbano num
espaço de tempo pré-determinado, pelo que, pode dar-se o caso de não acontecer se as condições
socioeconómicas da população não melhorarem. Daí, a necessidade de o investimento ser feito de
uma forma transversal (e.g. promoção de emprego, formalização das atividades económicas informais)
para garantir a sustentabilidade das intervenções.

6ª Fase: Acompanhamento
Nesta fase impõe-se o acompanhamento e a monitorização da implementação do plano. O
realce vai para a atribuição e a construção das habitações em regime de autoconstrução dirigida. É
importante salvaguardar que os lotes são atribuídos aos moradores do bairro cadastrados e que os
projetos das habitações pré-definidos pela entidade promotora sejam cumpridos sem alterações.

6.3.5. Abordagem 5 – Ambiental

1ª Fase: Fornecer os serviços do saneamento básico
Distribuição de água potável: no bairro existe uma cobertura elevada de fornecimento de água
potável. Não foi possível auferir a percentagem, mas a intenção é atingir uma cobertura de 100% das
unidades habitacionais e ter o fornecimento continuo (hoje é intermitente, de dois em dois dias).
Recolha e tratamento dos esgotos: Maior parte das habitações do bairro utilizam caixas de
visitas e fossas rotas que normalmente são limpas mecanicamente (1 vez por ano). Deve-se construir
um sistema de recolha e ligação à rede de esgotos pública.
Recolha e gestão dos resíduos sólidos: deve-se promover a separação seletiva domiciliar e
pública, estabelecer lugares apropriados para o depósito e recolha dos resíduos e, criar incentivos para
valorização e reciclagem dos resíduos sólidos. A reciclagem aqui pode ser vista não só como uma
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forma gestão ambiental, mas também como uma forma para criar emprego formal e gerar rendimento
para a população.
Drenagem e gestão das águas pluviais: deve-se desencadear um conjunto de obras,
equipamentos e serviços para escoamento das águas das chuvas como, pavimentar as ruas e criar
coletores nas bermas das ruas e fazer o encaminhamento para a vala de drenagem. Nesse caso, pode
adotar-se o conceito das Greens streets (ruas verdes). As chamadas “práticas de rua verde” são
elementos de infraestrutura verde selecionados, que podem ser incorporados em um projeto de rua
tradicional para criar uma “rua verde”, nomeadamente: os bioswales25, os jardins de chuva e os
pavimentos permeáveis (US EPA R. 0., 2015).

Figura 78 – 1) Bioswales. 2) – Jardins de chuva. 3) Pavimentos permeável. Fonte: US EPA O., 2015.

Chama-se aqui a atenção para o comportamento da comunidade para as práticas de higiene
(deixarem de depositar lixo nem “atirarem” a água para as ruas).

2ª Fase: Combater e prevenir a poluição sonora, do ar e da água.
Combate à poluição sonora: No que toca a poluição sonora provocada pela passagem do
comboio, veículos nas estradas principais, deve-se promover a plantação de árvores para servir de
barreira para o som longo da linha férrea, nas duas laterais e nas ruas. Quanto à poluição provocada
pelas áreas de recreio ao céu aberto (quintais das moradias, espaços livres nas ruas) o que se pode
fazer é construir edifícios apropriados para o efeito e sensibilizar a população para o respeito ao
próximo.
Combate e prevenção a poluição do ar: tal como no ponto acima, deve-se aumentar as áreas
verdes e o índice de arborização do bairro, não só em áreas privadas (no interior dos lotes) como
também no espaço público. Para além disso, considerando o tipo de clima da cidade (tropical com
temperaturas altas) deve-se evitar o depósito do lixo e realização de queimadas ao céu aberto. Podese é criar condições para a compostagem dos resíduos sólidos como uma alternativa sustentável e a
utilização do composto como fertilizantes para hortas e espaços verdes.
Combate e prevenção a poluição da água: Aumentar o número de pontos de depósito e recolha
de lixo, colocá-los mais próximos da população para que estes não depositem o lixo na vala de
drenagem, tanto no interior como no exterior. No caso das águas subterrâneas (e solo), as áreas onde
serão colocados os pontos de depósito de lixo, devem estar devidamente impermeabilizadas para evitar
25

Bioswales: são canais com vegetação, cobertura vegetal ou “xeriscaped” que fornecem tratamento e retenção à

medida que movem a água da chuva de um lugar para outro (US EPA O., 2015).
75

que as águas lixiviantes contaminem o solo e consequentemente das águas subterrâneas. É necessário
também, que seja criado um sistema de drenagem pública para os esgotos e eliminar o sistema
utilizado atualmente (fossas rotas).

3ª Fase: Revitalizar e conservar a linha de água.
Tendo em conta o estado atual da linha de água, para a revitalização é necessário: 1)
modelação, consolidação, recuperação de margens e remoção de barreiras no leito e margens; 2)
conservação, corte e limpeza da vegetação; 3) limpeza (remoção) de resíduos; 4) plantação de
espécies autóctones; 5) construção e obras de requalificação hidráulicas; 6) melhoria da
heterogeneidade de habitats. Com isso pretende-se fazer a regularização hidrológica para reduzir o
risco de inundação, prevenir os processos erosivos e de degradação das margens e álveos da linha de
água e ainda, fazer a recuperação e valorização ecológica e paisagística e os seus espaços
envolventes (Porto & I.P., 2013).

Figura 79 – Projeto de Reabilitação da linha de água em Agualva/Cacém (Área Metropolitana de Lisboa)
no âmbito do programa POLIS. Fonte: IST, aula de Planeamento Urbano, 2017.

Esta ação vai permitir mitigar o impacto dos problemas ambientais que a cidade vive, estimular
a reconverter as zonas envolventes, a socialização e promover a economia local. Vai, ainda, criar um
espaço urbano que contribua para o bem-estar da população, conservação da natureza, a valorização
da paisagem e do património natural e promover a competitividade do bairro.
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7. CONCLUSÃO
Este trabalho de dissertação foi desenvolvido em torno dos “musseques: abordagens para a
reconversão do espaço urbano”. Considerou-se pertinente desenvolver essa pesquisa porque o
aumento da população urbana e o crescimento acelerado das cidades tem levado cada vez mais
pessoas a viver em musseques. Apesar dos esforços (projetos, programas e políticas nos domínios de
habitação e ordenamento do território e urbanismo) que têm sido feitos em Angola e em vários países
no mundo, os problemas de falta de habitação condigna, infraestrutura, serviços básicos, segurança
alimentar, saúde, educação, empregos decentes e segurança nas cidades e nos assentamentos
humanos persistem.
Para resolver essa situação coloca-se o desafio de serem desenvolvidas ferramentas para criar
estratégias espaciais urbanas, incluindo instrumentos de planeamento e desenho urbanos que apoiem
a gestão e a utilização sustentáveis dos recursos naturais e do solo, compacidade e densidade
adequadas, policentrismo e usos mistos. As estratégias devem integrar aspetos culturais e identitários,
para garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, aos serviços
básicos, melhorar as condições dos musseques e promover o desenvolvimento sustentável das
cidades.
Com base nisso propusemo-nos primeiro perceber a estrutura de ocupação do território de
Luanda, a origem dos musseques e as suas principais características. Constatou-se que o
desenvolvimento demográfico e a ocupação do território estiveram sempre associados aos contextos
político e económico que o país experienciou principalmente desde os últimos vinte anos do século
passado.
Este contexto deu origem a assentamentos humanos maioritariamente urbanos onde mais de
um quarto da população vive. Os Musseques são de vários tipos, classificados com outros critérios
para além daqueles definidos pela ONU, resultando em musseques antigos, musseques ordenados,
musseques de transição e musseques periféricos.
No que toca à compreensão e análise das estratégias e modelos adotados pela Política de
Habitação e de Ordenamento do Território nos processos de urbanização e resolução do défice
habitacional na cidade de Luanda verificou-se que as ações implementadas no âmbito do Programa
Nacional de Urbanismo e Habitação (PNUH) foram isoladas dando origem a uma cidade sobrelotada,
desconectada, dispendiosa, com uma expansão em saltos.
Quanto à identificação dos principais modelos e estratégias de intervenção e as principais
tentativas de resolução dos problemas urbanos direcionados para as áreas ocupadas pelos
musseques, notou-se que o resultado das soluções implementadas para os assentamentos informais
(o musseque) foi diminuto e pontual, com carácter de programas de emergência habitacional.
Resumiram-se à construção de bairros sociais para realojamento e que não contribuíram para uma
solução global do problema.
A pesquisa efetuada permitiu identificar um conjunto de abordagens que correspondem a
grandes problemáticas que afetam os musseques e que podem ser combinadas de várias maneiras à
medida do contexto, da situação concreta e da capacidade de gerir este tipo de intervenções. É um
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conjunto de 5 abordagens denominadas de “Risco”, “Infraestruturas”, “Espaço Público”, “Habitação” e
“Ambiental” (R+I+EP+H+A).
No caso do Bairro da Madeira foi desenvolvido um modelo de intervenção baseado nestas 5
abordagens delineadas que se articulam entre si, eventualmente em forma de processo evolutivo.
Com base nisso, conclui-se que para intervir nos musseques de modo a melhorar as condições
urbanas do lugar e proporcionar qualidade de vida à população parece necessário que se desenvolva
um conjunto de ações, mais ou menos integradas, onde o Estado tem um papel importante enquanto
promotor das intervenções. O resultado do estudo parece ter interesse na medida em que se configura
uma ferramenta de configuração variável, com alguma flexibilidade de se poder adaptar a várias
situações e que pode servir, quanto mais não seja, para suscitar reflexão sobre o nível de integração e
o nível de prioridade.
O Estado não deve atuar sozinho no provimento habitacional. Também pode estimular e regular
a intervenção do sector privado e ser um facilitador para as famílias regulando e orientando, por
exemplo a autoconstrução dirigida. No desenvolvimento do trabalho foram encontradas várias
dificuldades e limitações que se consubstanciaram na recolha de dados para trabalhar com os aspetos
culturais e identitários do lugar e da comunidade (diante das reais prioridades encontradas a questão
da identidade territorial esbate-se um pouco nas soluções que vão dar resposta às necessidades mais
básicas da população (infraestruturas e habitação). Não são só os dados culturais e identitários, de um
modo geral são todos os dados sobre o bairro, em especial os dados estáticos. Estes dados são
relevantes para que se elabore um plano de intervenção devidamente adaptado à realidade territorial
e da população a que se destina.
O elevado nível de criminalidade do bairro dificultou a recolha dos dados no que se refere aos
inquéritos e conversas informais com a população. Outra situação é a insegurança que as pessoas
sentem em relação aos agentes/estudantes ou qualquer outra entidade que queira fazer recolha de
dados sobre a comunidade. A insegurança recai sobre o receio de perderem as suas casas e serem
alojadas em zonas muito distantes e em condições piores ou semelhantes a que elas se encontram.
De acordo com os objetivos deste trabalho e considerando os aspetos relevantes encontrados
no decorrer da pesquisa para a formulação dos modelos de intervenção para os musseques, o tempo
para estudar e desenvolver modelos com critérios mais detalhados foi escasso.
A escassez de dados para a caracterização detalhada do bairro dificultou a elaboração da
proposta (principalmente o redesenho urbano) na medida em que não se sabe como estão agrupadas
as pessoas provenientes dos diferentes grupos étnicos e as reais necessidades em termos de
equipamentos públicos, por exemplo.
Por essas razões, para pesquisas futuras, propõe-se a estruturação de uma metodologia de
elaboração de modelos para intervenção, com critérios que reúnam todos os requisitos necessários
(e.g. económicos, sociais, políticos, administrativos, sociais, técnicos, ambientais) para intervir em cada
tipo de musseque ou em cada bairro em específico (com até mais de um tipo de musseque).
Além disso, sugere-se que se leve a cabo de forma mais rigorosa a recolha de dados sobre a
população e o tipo de ocupação/posse da terra de cada bairro/distrito/município e que as

78

administrações em parceira com a sociedade e organizações não-governamentais trabalhem nesse
sentido.
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Anexo 1 – Quadro
Quadro AN 4 – Tipos e categorias de favelas com base na categorização convencional. Fonte: Suzanne Smit,
Josephine Kavite Musango, Zora Kovacic, & Alan C Brent, 2017. Disponível em:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275116302311#t0010.
Tipos de assentamentos segundo a

Características

categorização convencional
Categoria A: Formal, Legal, Planejada: A estrutura habitacional é
formal, obedecendo aos requisitos legais, e os aspetos espaciais do
assentamento são planejados.
Categoria B: Formal, Ilegal, Não Planejada: A estrutura habitacional
é inicialmente formal, mas devido à superlotação e falta de
manutenção, ela não adere mais aos requisitos legais em termos de
saúde e segurança e de normas de construção. O assentamento
também pode evoluir para um híbrido de estruturas formais e
informais, alterando aspetos espaciais para não planejados.
Categoria C: Informal, Ilegal, Não Planejada. A estrutura habitacional
é informal, em violação dos requisitos legais e regulamentos de
planeamento.
Categoria D: Informal, Legal, Planejada. A estrutura habitacional
permanece informal, enquanto a infraestrutura é formalmente
fornecida e o layout da instalação é planejado.
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Anexo 2 – Figuras

Figura AN 80 – Localização das 30 maiores “mega-favelas” do mundo. Fonte: Khalifa, 2011. Disponível em:
https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S019739751000024X-gr1.jpg

Figura AN 81 – Cronologia e crescimento populacional da cidade de Luanda. Fonte: Silva, 2016.
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Apêndice 1 – Definições

Para o processo de reconversão do espaço urbano ocupado pelos musseques, estão ao
alcance do planeamento um conjunto de instrumentos de gestão e financiamento que serão
considerados na construção das abordagens. São os que se seguem:
Banco de terra: é uma área de terreno criada pelo sector público para acomodar o processo
de regeneração urbana. Essa área pode ser variada, mas deve ter no mínimo 20% da área a regenerar
(preferencialmente deve corresponder a um bairro com 5 000 a 10 000 habitantes para alcançar uma
escala de proximidade para um melhor desempenho das funções urbanas) (Amado, Ramalhete,
Freitas, Amado, & Silva, 2017). “Tradução própria”.
Compensação: “atribuição de montante monetário nas situações em que os ocupantes a
deslocalizar não possuam titularidade de posse das áreas que ocupam, mas que detenham benfeitorias
identificadas e que tenham que vir a ser demolidas” (PDGML, 2015: 300).
Densificação urbana: “aumento da densidade de uso e ocupação do solo urbano”. O processo
de Densificação da Forma Construída (…) “é o aumento de área construída dos edifícios acumulada
no tecido urbano”. Pode ocorrer por meio “da substituição dos edifícios, das mudanças de uso da terra,
e do surgimento de novas centralidades” (Krafta & Silva, 2017: 19).
Espaços habitacionais volantes: “(…) espaços utilizados para o realojamento provisório a
fim de viabilizar a reabilitação de fogos” (Decreto presidencial Nº 117/16 de 30 de maio, 2016: 1933).
Expropriação: “Atribuição de um montante monetário nas situações em que se verifique a
existência comprovada de titularidade da posse das áreas ocupadas por parte da população a deslocar
e que é necessário desocupar para o processo de regeneração a ter lugar (PDGML, 2015: 300).
Habitação evolutiva: uma casa que possa ser transformada ao longo do tempo, de forma a
adaptar-se às necessidades de cada família (Rangel, 2012).
Loteamento: “a ação que tenha por objeto ou por efeito a divisão de terrenos urbanizáveis em
um ou mais lotes destinados, imediata ou subsequentemente, à edificação urbana de harmonia com o
disposto nos planos de urbanização ou na sua falta ou insuficiência, com as decisões dos órgãos
autárquicos competentes” (Lei de Terras, 2004: 29).
Mecanismos de planeamento financeiro: “(…) Conjunto de procedimentos prévios para a
operacionalização do planeamento financeiro no âmbito das compensações indemnizatórias” (PDGML,
2015: 214). Este mecanismo consiste na disponibilização gradual de terras por parte dos atuais
proprietários/utilizadores para a realização de investimentos públicos como o alargamento das ruas,
plano de alinhamento, implementação de infraestruturas locais. Também, no processo de regulação da
via através de um plano de alinhamento e subsequente compensação (de acordo com os índices
estabelecidos) aos proprietários que efetuaram a cedência.
Reajuste de terras/reparcelamento da propriedade: tem como objetivos ajustar a
configuração e aproveitamento dos terrenos para construção do plano; distribuir equitativamente entre
os proprietários os benefícios e encargos resultantes do plano, e ainda, localizar as áreas a ceder pelos
proprietários para a implantação de infraestruturas, espaços verdes e equipamentos públicos.
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Realojamento definitivo: “(…) desocupação do imóvel, mediante a atribuição de um imóvel
equivalente ou outra forma de compensação definida pelo presente Diploma” (Decreto presidencial nº
117/16 de 30 de maio, 2016: 1933).
Realojamento provisório: “(…) desocupação do imóvel mediante solução habitacional
transitória a disponibilizar pelo Estado ou outra entidade, durante um período limitado em situações de
emergência” (Decreto presidencial nº 117/16 de 30 de maio, 2016: 1933).
No contexto da província de Luanda, o PDGML definiu 5 opções de realojamento: regressar ao
local de origem ou deslocalização para uma área rural; subsídio para habitar com familiares
temporariamente; deslocalização temporária para situação de arrendamento em bairro de cariz social
já existente; expropriação por interesse público; e alojamento temporário.
Redesenho urbano: “Processo de direitos de uso reconhecido e de construção abstratos com
vista a instalação de equipamentos âncora, infraestruturação e reparcelamento por parte do setor
público, de modo a proceder à consequente valorização do solo e posterior venda ao setor público”
(PDGML, 2015: 212).
Regras do sector público e do sector privado: é a definição clara das funções a serem
desempenhas pelo sector público e pelo sector privado no processo de regeneração urbana.
O PDGML estabelece:
Sector Público: 1) definir 20% da área total de intervenção proposta (realojar as comunidades
envolvidas, libertação e limpeza do terreno para preparar a intervenção, gestão e controlo dos direitos
de propriedade e ocupação); 2) implementação de grandes infraestruturas básicas e de mobilidade; 3)
implementação de grandes equipamentos infraestruturas sociais; 4) implementação das soluções de
mobilidade local e reticulação da infraestrutura; 5) divisão e gestão das parcelas, direitos de construção
e compensações; 6) desenvolver habitação no âmbito do PNUH.
Sector Privado: 1) implementação de espaço público envolvente às novas edificações; 2)
desenvolver edificação (Habitação Social, habitação para o mercado livre); 3) comércio/serviços.
Recenseamento: “(…) processo através do qual se identificam os agregados e registam os
alojamentos implantados numa determinada área geográfica e se identificam os agregados familiares
neles residentes, constituindo uma base de apoio a operações de realojamento” (Decreto presidencial
nº 117/16 de 30 de maio, 2016: 1933).
- Fazer o cadastro, criando uma base de dados com a caracterização da população e o tipo de
ocupação. Devem-se fazer inquéritos para identificar as características do agregado familiar,
rendimento, posse da terra, melhorias feitas nas moradias e opções de realojamento preferenciais. As
principais características a reter são: tamanho da casa, número de idosos, adultos e crianças. Estes
dados vão fornecer informações importantes para prever a futura localização de cada tipo de família,
verificar a capacidade de aceder as diferentes opções de moradias (e.g. renda, renda resolúvel,
compra) e o layout da moradia (e.g. tamanho, número e tipo de quartos). Também opções de
realojamento preferencial, permanentes ou temporárias (com a opção de retornar ao local original, após
a regeneração).
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- Estabelecer o modelo de transferência de direitos adequado à realidade26. O modelo vai
fornecer informações importantes dentro de uma base tipo de compensação, onde as atualizações e
melhorias do edificado podem ser adicionadas a um valor inicial de compensação. Este valor é
calculado com base nos seguintes parâmetros: área (m 2), número de pisos, materiais (paredes, tetos
e vãos); área usada para as atividades comerciais (formal e informal), área verde, árvores ou outra
vegetação relevante.
Tipologia adequada: “é a relação entre o número de quartos de dormir e a sua capacidade de
alojamento não podendo exceder duas pessoas por quarto, ou três em casos excecionais, desde que
a área útil da habitação seja igual ou superior a 11 metros quadrados por habitante, de forma a evitar
ocupação patológica” (Decreto presidencial nº 117/16 de 30 de maio, 2016: 1933).
Transferência de direitos: “Condição através da qual um proprietário ou detentor do direito
de uso ou ocupação pode transferir os direitos abstratos de construção para outro local dentro do
mesmo município ou unidade de vizinhança” (PDGML, 2015: 301)
Urbanização: as obras de criação e remodelação de infraestruturas destinadas a servir
diretamente os espaços urbanos ou as edificações, designadamente arruamentos viários e pedonais,
redes de esgotos e de abastecimento de água, eletricidade, gás e telecomunicações, e ainda espaços
verdes e outros espaços de utilização coletiva; “É a prática do urbanismo, no sentido da
instrumentalização dos conceitos através de planos concretos e da execução das obras que permitem
o funcionamento esperado dos espaços adaptados” (Ferreira, 2016) (Aula de Fundamentos de
planeamento territorial).
Valorização da terra: é a intervenção propiciada pelo Estado, no sentido de desenvolver
grandes infraestruturas, equipamentos sociais e parques urbanos (80% do investimento), bem como
investir em infraestruturas locais de suporte às ações de desenvolvimento habitacional (20% do
investimento) (PDGML, 2015: 215). Este processo de atribuir valor a terra é igual atratividade para o
investimento privado (Amado et al., 2016: 65).
Zonamento: O zoneamento de uso e ocupação do solo consiste no ordenamento do uso da
propriedade do solo e das edificações, bem como de sua densidade de ocupação, nas zonas urbanas
e de expansão urbana do município. Disponível em: http://urbanidades.arq.br/2007/11/zoneamento-eplanos-diretores/

26

Realidade atual dos musseques que responde ao tipo de ocupação (maioritariamente ilegal), tipos de edificações

(maioritariamente precárias), e o quadro legal em vigor (expropriações e realojamento).
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Apêndice 2 – Informação Complementar

Quadro AP 5 – Estrutura do Ordenamento do Território de Angola. Fonte: Autora, 2018, Adaptado da LOTU.
Elementos da Estrutura

Designação

Normas, Regulamentos,

Constituição da República

Legislação Específica

Leis e legislação complementar
Planos Nacionais
Planos Provinciais ou interprovinciais
Planos Municipais ou intermunicipais

Planos Territoriais

Planos Especiais
Planos Sectoriais
Planos de Ordenamento Rural
Planos Urbanísticos
Plano de Ordenamento da Orla Costeira
Classificação e qualificação dos solos
Afetação e desafetação ao domínio
público
Transferências dominais

Operações de Ordenamento

Demarcação e alinhamento
Medidas preventivas
Expropriação por utilidade pública
Operações especiais (urbanísticas e
rurais)
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Quadro AP 6 – Órgãos de intervenção no território. Fonte: Autora, 2018. Adaptado da LOTU.

Órgãos de intervenção, Elaboração e Avaliação dos Instrumentos de Ordenamento do Território
I.

Órgão

de

Âmbito Geográfico dos Instrumentos

intervenção no
ordenamento

Nacional

do território.
Políticos

Provincial e

Municipal e

Especial ou

Interprovincial

Intermunicipal

Setorial

- Assembleia Nacional;
- Governo;
- Comissão Interministerial
do Ordenamento do
Território e do Urbanismo;

Técnicos

- Centrais

Órgãos técnicos do

- Sectoriais

ministério que tenha

Órgão técnico municipal.

a seu cargo o
ordenamento do
território e do
urbanismo.
Participativos

Comissão Consultiva

Comissão

… “por carência de

nacional do ordenamento

Consultiva

recursos humanos e

do território e do

Provincial de

técnicos, cada província

Urbanismo.

Ordenamento do

ou município pode

Território e do

solicitar ao órgão técnico

Urbanismo

central o apoio técnico e
consultivo necessário”

II. Elaboração e

Governo

- Órgãos Técnicos

- Órgãos Municipais de

- Órgão Técnico

aprovação dos

Provinciais;

Ordenamento do

Central;

instrumentos de

- Aprovado pelo

Território;

- Aprovado pelo

gestão

Ministério de Tutela;

- Aprovado pelo

ministério de

territorial

- Ratificado pelo

governador provincial.

tutela;

Governo.

- Ratificado pelo
Governo.

III.
Avaliação
dos
instrumentos de
gestão
territorial

Governo

Governadores

Administradores

Provinciais:

Municipais
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Apêndice 3 - Mapas Complementares

Figura 82 – Modelo territorial. Bairro do Madeira. Fonte: Autora, 2018.
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Legenda
Limite da área de intervenção
Habitações a demolir
Área a manter
Figura 83 – Abordagem – Risco. Áreas reconvertidas e lote para o realojamento. Fonte: Autora, 2018.
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Legenda
Limite da área de intervenção
Legenda
Áreas a manter
Áreas reconvertidas
Figura 84 – Abordagem –Risco. Áreas reconvertidas e lote para o realojamento. Fonte: Autora, 2018.
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Legenda
Limite da área de intervenção
Edifícios de habitação
Área Pavimentada
Área verde
Figura 85 – Abordagem – Risco – Proposta do quarteirão tipo para o
realojamento. Fonte: Autora, 2018.
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Legenda
Limite da área de estudo
Legenda
Linha
Férrea
Linha de água (Vala)
Vias terciária
Vias secundária
Vias primárias
Vias primárias tipo 1 (Rua da 10ª Esquadra)
Rua dos Comandos
Estrada de Catete
Figura 86 – Abordagem Infraestruturas – Malha viária. Fonte: Autora, 2018.
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Legenda
Fase 1
Legenda
Fase
2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Figura 87 – Abordagem – Infraestruturas – Canais dos arruamentos. Fonte: Autora, 2018.
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Legenda

Figura 88 – Abordagem – Espaço Público – Proposta de espaços e equipamentos públicos, percursos e
arborização. Fonte: Autora, 2018.
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Apêndice 4 – Modelo de Questionário e de Entrevista utilizado no trabalho de campo
Bairro da Madeira, Cazenga – Luanda
Questionário 1 – Inquérito

1- É morador do bairro? Vive a muito tempo no bairro? Sempre na mesma casa? Tem família no
bairro?
2- Vive em casa própria (Construiu ou comprou)? Aluguer?
3- Gosta de viver no bairro? Porquê que sim ou não?
4- Trabalha no bairro? No município? Onde?
5- Como é que se desloca dentro e fora do bairro (meio de transporte)?
6- Como é que acha que esta o bairro? O quê que gostaria que fosse mudado?
7- Está satisfeito com os serviços e comércio do bairro? Consegue encontrar/ter o que precisa?
8- Quais são as formas de lazer e recreio no bairro (divertimento e tempos livres)?
9- Como é que o bairro é conhecido?
10- Quais são os lugares marcantes do bairro/de memória?
11- Se tivesse que tirar uma foto aqui no bairro para mandar para alguém, aonde é que tiraria?
12- Como é que é a relação com os vizinhos? Consideram-se família? Atuam como uma
comunidade (fazem coisas juntos para o bem geral)?
13- Faz parte de alguma associação aqui no bairro?
14- Identificação do inquerido
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
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MUSSEQUES 2.0: Abordagens para a reconversão do espaço urbano
Questionário 2 – Entrevista

Instituição: ______________________________________________________________________
Nome: _________________________________________________________________________
Cargo: _________________________________________________________________________
Função: ________________________________________________________________________
Correio eletrónico: ________________________________________________________________
Contactos Telf: __________________________________________________________________

Tema 1 - Política de habitação, os modelos, as estratégias e processos de regeneração
/ (re) ordenamento / reconstrução na cidade de Luanda.

1- Quais foram os modelos implementados em Luanda?
2- Os objetivos foram alcançados?
3- Quais foram os constrangimentos?
4- Quais são os próximos passos?
5- O Estado reconhece que alguns projetos resultaram em musseques (musseques ordenados)?
6- Quais são as soluções para reverter o quadro?
Tema 2 - Principais modelos de intervenção, em particular nas áreas ocupadas pelos
Musseques (pontos fortes e fracos).
7- Quais são as estratégias de intervenção urbana para os musseques?
8- Em função dos diferentes tipos de musseques, qual é a visão do Estado/Executivo para cada
um deles? Existe alguma distinção?
9- Existe uma estratégia específica para os musseques?
10- Os modelos adotados para os musseques respondem as necessidades sociais, culturais e
antropológicas dos cidadãos?
11- Como é que tem sido tratada a questão da posse da terra?

Tema 3 – Política e gestão dos Musseques
12- Qual tem sido o papel da governação e da política na gestão dos musseques?
13- Qual tem sido a abordagem para engajar os atores informais no processo de planeamento?
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