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RESUMO 

A dinâmica da privatização do espaço nas cidades é hoje um reflexo do modelo de 
desenvolvimento das sociedades. O fenómeno da reduzida promoção do espaço público é em 
parte, resultado da não valorização do papel social estruturante do mesmo. A compreensão da 
importância do espaço público nas cidades implica a integração de um conjunto vasto de aspetos 
urbanísticos e arquitetónicos, mas também sociológicos e culturais. 

A cultura e a identidade não assumem, hoje em dia, um papel importante no processo de desenho 
e transformação do espaço público. Este aspeto juntamente com o acelerado crescimento das 
áreas urbanas tem dificultado o processo da afirmação da identidade coletiva e a tradução 
concreta do espaço urbano como um reflexo cultural. 

Os espaços públicos nas cidades promovem a qualidade de vida e o intercâmbio de pessoas ao 
mesmo tempo que relembram a história e cultura urbana, bem como o despertar do senso de 
identidade e de pertença a todos.                                      

Portanto reconhecendo a importância do papel e função do espaço público nas cidades, esta 
dissertação vai analisar e relacionar, numa pesquisa teórica, aspetos importantes para a boa 
qualidade de um espaço público no contexto urbano tendo em consideração a identidade cultural, 
a participação da população e utilização da sustentabilidade como base de 
transformação.                                                                

Os estudos serão interpretados para um suporte específico, que neste caso é a cidade de Luanda 
em Angola, atendendo à carência de espaços públicos na cidade, ao desajustamento destes 
perante às vivências da população e à falta de manutenção.  

Verifica-se que a cultura aliada ao espaço público, com medidas de transformação orientadas, 
pode ser um elemento essencial que trará benefícios ao espaço pensado para o local com 
medidas de requalificação no desenvolvimento da cidade. 

 

 
Palavras-Chave: Espaço Público, Cultura, Luanda, Desenvolvimento, Inclusão, Sustentabilidade. 
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ABSTRACT  

The economics of space privatization in cities is today a reflection of the societal development 
model. The phenomenon of the promotion of public space is part of the result of not valuing its 
structured social role. Understanding the importance of public space in cities implies the 
integration of a wide range of urban and architectural, but also sociological and cultural aspects. 
 
Culture and identity do not assume, today, an important role in the process of design and 
transformation of public space. This aspect combined with or rapid growth of urban areas has 
hampered the process of collective identity declaration and a concrete translation of urban space 
as a cultural reflection. 
 
Public spaces in cities promote the quality of life and the exchange of people while reminding 
urban history and culture, as well as awakening a sense of identity and belonging to all. 
 
Therefore, recognizing the importance of the role and functions of public space in cities, this 
dissertation will analyze and relate, in a theoretical research, important aspects for a good quality 
of a public space in the urban context, taking into consideration the cultural identity, a population 
participation and use of sustainability as a basis for transformation. 
 
The studies will be interpreted for a specific support, which in this case is the city of Luanda in 
Angola, given the lack of public spaces in the city, the mismatch of these fronts of the population's 
experiences and lack of maintenance. 
 
Make sure that a culture coupled with public space, with targeted transformation measures, can 
be an essential element for the benefits of space designed for sites with requalification measures 
in the city's development. 
 
 

Keywords: Public Space, Culture, Luanda, Development, Inclusion, Sustainability. 
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1INTRODUÇÃO 

“For the first time in human history cities are not built as conglomerations of urban spaces, but 
as individual buildings” Gehl, J (2010, Cities for People) 

 Certos espaços públicos urbanos parecem incorporar as cidades em que são encontrados 
ajudando a fazer uma cidade o lugar que é. Esses tipos de espaços trazem um senso de identidade 
para uma cidade específica e, ao mesmo tempo, proporcionam um sentido geral de urbanidade 
que lembra as pessoas onde elas estão. 
Os espaços públicos são importantes para a vida da cidade e impactam a reputação e a sua 
imagem, portanto é necessário entender como eles podem refletir a vitalidade dos centros 
urbanos em que existem. Estes espaços são para as pessoas desfrutarem da natureza e 
proporcionam um local de encontro para eventos sociais, demonstram as características de uma 
paisagem urbana e cenários da vida real. Mas o que se tem vindo a notar é que nos últimos anos, 
a dimensão humana foi seriamente negligenciada no planeamento urbano. 
Nesta dissertação, explorarei o que significa para um espaço urbano incorporar a cidade e como 
um espaço pode realizar isso abraçando a cultura da cidade, os seus costumes e as pessoas. 
Passando para um contexto mais específico, na cidade de Luanda serão analisados os espaços 
públicos existentes consoante a tipologia e estado atual. Os espaços existentes associam-se à 
história e cultura da cidade o que possibilita a comunicação com o usuário, mas sem esquecer a 
problemática em torno da identidade cultural, fortemente marcada por uma cultura imposta pela 
colonização portuguesa o que determina uma coexistência obrigatória. 
A pertinência desta temática dos espaços públicos, enquanto âmbito de investigação académica, 
justifica-se não só com as preocupações que existem no quotidiano atual a nível mundial, mas 
também com a lacuna do conhecimento sobre este tema no contexto específico da cidade de 
Luanda. Este estudo pretende promover como a forma utilizada em contexto urbano mais 
desenvolvido pode ser reinterpretada para estudar esse espaço público e como pode ser aplicada 
em áreas urbanas específicas fragilizadas da cidade. 
Todos estes aspetos vão contribuir para no final propor premissas inclusivas e alternativas no 
planeamento e revitalização do espaço público urbano promovendo o bem-estar dos cidadãos. 
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1.1Enquadramento do Tema  
A importância do papel do espaço público para a estruturação da cidade e a afirmação da 
identidade cultural das sociedades.  
O funcionamento das cidades decorre das dinâmicas possíveis de serem implementadas nos 
espaços construídos e não construídos que constituem um espaço mais alargado que 
identificamos com cidade. Essa identificação decorre da imagem transformada que o conjunto 
de espaços (vazios e cheios) possibilitam que neles se desenvolva um conjunto de atividades 
humanas que consideramos como essenciais à vida do Homem. 
A procura humana de condições de acesso a relações sociais de maior proximidade tem 
contribuído para o desenvolvimento de melhores e mais qualificados espaços que, respondendo 
à necessidade do homem de se relacionar com proximidade com a natureza, resulta num conceito 
de uso coletivo, que por sua vez nos leva à importância do espaço público em diferentes níveis e 
tipologia de espaço público - naturalizado ou construído.  Esta estruturação permite que se 
identifiquem, na cidade atual, um conjunto de espaços abertos naturais ou construídos, que pela 
sua forma, dimensão e relação com a envolvente, permitem constituir uma relação e adequação 
de uso no planeamento e funcionamento da cidade.     
  
1.2 Objetivos do Trabalho 
A dissertação pretende abordar o modo como o estudo da cultura associado ao espaço público 
pode ser uma ferramenta relevante no planeamento urbano, ajudando a desenvolver práticas 
inclusivas para um desenvolvimento das cidades e ser um elemento gerador de espaço. 
Demonstrar como o estudo em contexto urbano mais desenvolvido pode ser reinterpretado para 
ser aplicado num espaço público em áreas urbanas específicas nunca estudadas antes, 
quebrando assim uma lacuna no conhecimento. 
Estas práticas podem ajudar a construir cenários para um desenvolvimento sustentável futuro e 
promover transformação de dinâmicas locais, adequando fatores de coesão urbana e vivências 
culturais específicas do contexto da cidade de Luanda. 
  
1.3 Questão de Investigação  
A possibilidade de a cultura funcionar como vetor de ação no auxílio a uma transformação mais 
dirigida e conseguida do espaço público, e deste modo, auxiliar ao desenvolvimento das atividades 
humanas, torna-se hoje numa questão necessária ser conhecida pois é transversal ao processo 
de desenvolvimento sustentável e à requalificação urbana que se tem vindo a operar da cidade, 
para o qual este trabalho de investigação procura contribuir. 
  
1.4 Metodologia de Investigação 
A metodologia implementada no desenvolvimento da investigação, tem foco em cinco etapas 
principais: 
-Pesquisa teórica sobre espaço público e cultura em termos de definição, conceitos e tipologias, 
e pesquisa sobre regeneração urbana; 
-Análise de casos de estudo de espaços públicos relevantes ao tema; 
-Estudo da cidade de Luanda sobre a evolução histórica e urbana assim como a atual situação 
social, política e económica, juntamente com a investigação sobre o estado dos espaços públicos 
atuais; 
-Desenvolvimento de inquéritos online exclusivos a residentes em Luanda sobre a qualidade do 
espaço público existente; 
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-Desenvolvimento e proposição de um conjunto de princípios orientadores para a regeneração do 
espaço público. 
O processo de revisão envolve, artigos, trabalhos de pesquisa e dissertações de doutorado / 
mestrado de bases de dados usando termos e palavras-chave semelhantes ao resumo.  
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2 ESPAÇO PÚBLICO 
 
2.1 EM PROCURA DA ESCALA HUMANA 
“For decades the human dimension has been an 
overlooked and haphazardly addressed urban planning 
topic, while many other issues, such as accommodating 
the rocketing rise in car traffic, have come more strongly 
into focus.” (Gehl, J 2010. Cities for the People)  
 
 
 
As ideologias de planeamento dominantes no modernismo deram pouca prioridade ao espaço 
público, percursos pedestres e ao papel do espaço da cidade como ponto de encontro entre 
habitantes urbanos. Apesar de as tendências arquitetónicas relacionadas estarem a mudar 
gradualmente redirecionando o foco dos edifícios para os espaços comuns da cidade e a 
importância das inter-relações, o fato é que os habitantes grandes cidades têm sido fortemente 
negligenciados (Gehl,2017). O espaço limitado, obstáculos, ruído, poluição e risco de acidentes 
são cenários típicos para os moradores da maioria das cidades (Gehl, 2010). 
Os centros urbanos estão a crescer rapidamente e o crescimento das cidades continuará 
acelerando nos próximos anos, portanto priorizar as necessidades das pessoas nas cidades deve 
ser um objetivo fundamental para o futuro (Imagem 2.1). 
 

 
    Img 2.1  Esquema de Criação de Espaço Publico (via ancamasmor) 

 
Faz quase 60 anos que a jornalista e autora americana Jane Jacobs publicou o livro ‘A morte e a 
vida das grandes cidades americanas’. Neste ela apontou como o aumento do tráfego de carros e a 
ideologia de planeamento urbano do modernismo separa os usos da cidade e enfatiza os edifícios 
individuais (Jacobs,2000). Estes fatores acabariam com o espaço urbano e a vida urbana, o que 
resultaria em cidades sem vida e desprovidas de pessoas. A função tradicional do espaço da 
cidade como ponto de encontro e fórum social para os moradores da cidade foi reduzida, 
ameaçada ou eliminada.  
Os espaços públicos espelham as complexidades das sociedades urbanas: à medida que os laços 
sociais e históricos se enfraquecem e as cidades se tornam coleções de edifícios individuais, os 
espaços públicos abertos também mudam para serem incorporados no tecido urbano da cidade 
contribuindo para ambientes sociais mais impessoais e fragmentados (Ramlee et al., 2015) . 
A criação de espaços públicos pode ajudar a superar essa fragmentação, em que espaços 
acessíveis são criados por meio de processos inclusivos (Madanipour,2003).  
Resumindo, a crescente preocupação com a dimensão humana no planeamento urbano reflete 
uma demanda distinta e forte por uma melhor qualidade de vida urbana. 

Img 2.0  Em Busca da Escala Humana, 
Jan Gehl (TEDxKEA) 
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2.2 APRENDENDO COM O PASSADO  
A arquitetura à escala urbana, enquanto desenho de cidade, defronta-se hoje com uma série de 
interrogações não chegando a um acordo total quanto às morfologias urbanas mais adequadas 
e a um consenso generalizado sobre a forma da cidade. Estas dificuldades advêm das sequelas 
da rutura criada pelo urbanismo moderno em relação à cidade tradicional e a dificuldade ou 
incapacidade que os arquitetos revelam em definir formas urbanas adequadas à sociedade a que 
se destinavam. O desenho de espaço público urbano exige um domínio profundo do processo de 
formação da cidade, histórico e cultural, que se interliga às formas utilizadas no passado e que 
hoje estão disponíveis como materiais de trabalho (Madanipour,2003). A cidade do passado 
enriquece a memória e a cultura, aferindo e testando o pensamento urbanístico atual. 
Alguns elementos de desenho urbano são já eram utilizados com significado próprio na Grécia e 
em Roma - a rua como lugar de comércio e de circulação e a praça como lugar de encontro cívico-
social (Lamas,2017). A forma das cidades gregas e romanas, cresceram segundo planos 
minuciosamente calculados, incluíam espaços públicos significantes ligados principalmente à 
religião e ao poder democrático – as ágoras (Imagem 2.2). Estas serviam para encontros urbanos 
situando-se em torno do santuário e de edifícios com funções administrativas e jurídicas (ibidem).  
Após a queda do império Romano, os centros urbanos da Europa foram-se modificando dando 
origem à formação da cidade medieval (Morris,2018). A formação da cidade medieval concentra-
se essencialmente no processo orgânico por desenvolvimento das antigas estruturas romanas, 
onde o aspeto final é de aparente desordem, muitas vezes favorecida pela topografia do terreno. 
A praça medieval é um largo de geometria irregular (Imagem 2.3), mas com funções importantes 
de comércio e reunião social. Assim, as praças medievais dividem-se geralmente na praça do 
mercado e na praça de igreja (adro) (Lamas,2017). 
 

Img 2.2 Ilustração Espaços Ágoras     Img 2.3 Piazza del Campo , Siena    Img 2.4 Praça Vendôme, Paris 
(britannica.com)                  (FoxPress)                           (Lamas, 2017) 
 

A ideia de praça europeia toma conceito na Idade Média, e atingirá o apogeu a partir do 
Renascimento. No período renascentista entre XV e XVIII os novos esquemas arquitetónicos e 
urbanísticos são, numa primeira fase, desenvolvidos através dos cenários da pintura, sendo o 
principal desejo de ordem e disciplina geométrica (Kenneth,1992). O espaço público passa a ser 
introduzido no planeamento com perspetiva e geometrização, ganhando mais expressão no 
tecido urbano (ibidem). Morris (2018) distingue três categorias de recintos: “os espaços 
destinados ao tráfego e formando parte da rede principal de vias urbanas, usada tanto por peões 
como edifícios, e com propósitos recreativos; e, terceiro, os espaços pedonais, nos quais é 
excluído o tráfego rodado”. Esta classificação ressalta as diferenças que o “largo” e a “praça” irão 
adquirir na estrutura urbana. A praça é entendida com um recinto ou lugar especial, e não um 
vazio na estrutura urbana. É o lugar público, onde se concentram os principais edifícios e 
monumentos – quadro importante na arte urbana (Lamas, 2017). A praça adquire valor funcional 
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e político-social, e também o máximo valor simbólico e artístico, sendo também cenário, 
manifestação de vontade política e de prestígio (Imagem 2.4). O espaço verde surge como 
elemento de composição da cidade através do enquadramento com edifícios, alamedas e praças. 
A introdução destes elementos proporciona a invenção de novos tipos espaciais como jardins, 
parques e alameda, por exemplo espaços de recreio e novas praticas sociais dando à cidade 
conteúdo cultural e estético (ibidem). 
A revolução industrial entre o século XVIII e XIX introduziu as primeiras modificações estruturais 
nas cidades com inovações de infraestruturas, serviços e equipamentos, e novas tipologias 
espaciais. O período moderno irá produzir uma rutura radical na estrutura, na forma, na 
organização distributiva e nos conteúdos e propósitos da urbanística e da cidade (Morris,1992).  
O ambiente de reconstrução do pós-guerra levou a tremendas necessidades habitacionais em 
quantidades e a ritmos nunca vistos. Sucedeu-se então a um período de experiências, propostas 
e formulações teóricas todas com um denominador comum: a recusa da morfologia tradicional e 
a procura de novos modelos de organização do espaço urbano (Kenneth, 1992). Esta evolução 
passou por etapas e hipóteses diversas desde o racionalismo e funcionalismo da Carta de Atenas, 
as propostas de Le Corbusier (Imagem 2.6) e os postulados e conclusões dos CIAM 
(Corbusier,1980). Formulam-se experiências de abandono do quarteirão, da rua e da própria praça, 
e no seu lugar propõem-se as tipologias em torre em banda e bloco, como a ‘unidade de habitação’ 
proposta por Le Corbusier (ibidem)(Imagem 2.5). Este elemento passa a ser o novo modo de 
organização da cidade, e esta deixa de se organizar como mistura funcional para se dividir em 
zonamentos rígidos que vão retirar complexidade distributiva gerando monotonia visual na 
paisagem e falta de significação dos espaços (Kenneth,1992). 
Por consequência, perde-se a ideia de espaço público descrito por Jacobs como ‘o maior dos 
pecados do urbanismo moderno: a supressão da rua e da praça, como entidades espaciais com 
conteúdo próprio’ (Jacobs, 2000).  

Img 2.5 Complexo Pedregulho, RJ             Img 2.6 Ville Contemporaine,                  Img 2.7 Visão Colagem, Espaço Público 
 (via archdaily.br)                                         (viaPinterest)                                           (via gehlpeople.com) 

 
As críticas teóricas à cidade moderna se manifestarão através de estudos dos comportamentos 
dos habitantes através de análises sociológicas, através de um enorme tédio e isolamento social 
da população, os bairro-dormitório isolados e longe dos centros, com edifícios repetitivos e 
espaços urbanos residuais (Choay,2003).  
Em meado dos anos 60 os valores visuais e da imagem do espaço urbano são redescobertos, 
Gordon Cullen (2006) valoriza as sequências espaciais, a pequena escala e seus pormenores, 
enquanto Kevin Lynch (1992), por exemplo, apela para o desenho da cidade, a fim de melhorar a 
sua imagem visual. 
No início da década de 70, surgia a designação de “arquitetura pós-moderna”, interligando-se aos 
movimentos filosóficos e estéticos em outras áreas do pensamento, como oposição à cultura 
moderna e a recuperação do passado como tónica dominante. Os pensamentos traduziram-se 
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em desenho urbano voltando a projetar ruas, quarteirões, praças e contínuos construídos por 
vezes sem avaliação de pressupostos culturais e funcionais (Lamas,2017).  
A partir dos anos 90, o “Novo Urbanismo” vem propor um pensamento mais crítico no modo como 
os programas e edificações se inserem no tecido urbano, conferindo grande importância às 
preexistências e ao património, e também ao conhecimento da cultura urbana e da história 
(ibidem). 
Atualmente, ainda são vários os desafios que se verificam na cidade, entretanto a cultura urbana 
e arquitetónica têm evoluído com mais vitalidade e sensibilidade, existe a convicção de que a 
urbanística e o desenho urbano deverão ser as disciplinas de reconciliação do homem e a cidade 
(Imagem 2.7), capazes de produzir ambientes de grande qualidade, esteticamente estimulantes e 
acolhedores das atividades humanas (Choay, 2003, Gehl,2010).   
 
2.3 O ESPAÇO PÚBLICO   
 
DEFINIÇÕES E DIFERENTES CONCEITOS  
Existem muitas definições de espaço público, diversos estudos sugerem discussões quanto ao 
termo quer ao nível da sua abordagem, da sua estrutura, do seu carater semântico e social, ou 
também de função e projeto, por se entender que o espaço público urbano para além do 
significado, contém diferentes dimensões.  
Ali Madanipour afirma o espaço público como ‘uma parte complexa, multidimensional e integrante 
do meio social’ (in Brandão,2019), esta designação de ‘espaço público’ é genericamente atribuída 
aos espaços exteriores livres e abertos, onde ocorrem atividade e interações sociais (Leite,2004). 
Os espaços abertos ao ar livre, segundo o Town and Country Planning Act (in Ramlee et al., 2015), 
significa qualquer terra mesmo que fechada ou não, disponível ou reservada para ser, total ou 
parcialmente, um local de uso público como jardim, parque, ruas, espaço recreativo, etc. Este 
espaço, é entendido como um conjunto de elementos construídos e não construídos, 
formalizando redes continuas extensíveis a toda a área urbana – sobressaindo as ‘ruas’ e ‘praças’ 
como sendo os elementos básicos. José Garcia Lamas (2017) descreve a “praça” como sendo o 
espaço publico ideal e também como um elemento morfológico e estruturante dos territórios 
urbanos das cidades ocidentais. O autor distingue a praça de outros espaços semelhantes pela 
organização espacial e intencionalidade do desenho, acrescentando que “a praça pressupõe a 
vontade e o desenho de uma forma e de um programa” ao contrário “de espaços, que são 
resultados acidental de alargamento da estrutura urbana e que, com o tempo, foram apropriados 
e usados”. Distingue também a praça como lugar intencional do encontro, da permanência, dos 
acontecimentos, de práticas sociais, de manifestação política e, consequentemente, de funções 
estruturantes e arquiteturas significativas (ibidem).  
O conceito de espaço público vai além de uma relação binária com o espaço construído, devido 
aos seus padrões complexos de acesso pode gerar um amplo espetro entre caráter público e 
privado. A crescente desigualdade social implica os limites entre os espaços públicos e privado 
tornarem-se mais vincados e violentos, refletindo-se em barreiras sociais que demonstram uma 
sociedade fragmentada. Limites mais suaves não permitem interferências externas, nem facilitam 
a apropriação de espaço público por interesses privados (Brandão,2019).  
A UN-Habitat (2014a) considera que na prática o espaço público serão “todos os lugares de 
propriedade pública ou de uso público, acessíveis e agradáveis a todos de graça e sem fins 
lucrativos”. Esta afirmação introduz o conceito da ausência de um motivo de lucro como parte 
integrante da definição, porque muitos espaços abertos e instalações privados estão sujeitos a 
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restrições não governadas pela comunidade e são criadas para atrair consumidores, e não para o 
benefício de todos os usuários da cidade (ibidem). A acessibilidade do espaço é uma premissa 
básica, no entanto, depende em grande parte do tipo e do papel das instituições que estão 
envolvidas na sua produção e gestão (Leite,2004). 
O conceito de espaços públicos foi mudando ao longo do tempo, definição de "público" e "espaço" 
pode ser interpretada de forma diferente pelas comunidades, de acordo com cada cultura e da 
sua ênfase no espaço público. Entretanto é crucial entender que os espaços públicos são da 
propriedade de todas as pessoas, não importa como escolhemos definir "o público" (Ramlee et al., 
2015). Estes espaços permitem que as pessoas desenvolvam inter-relações e desfrutem da vida 
como um público independente das suas diferenças, criando a longo prazo um senso de 
continuidade de um grupo, ou uma sociedade (Madanipour,2003). 
Portanto podemos concluir que independentemente do local, o espaço público é um espaço 
aberto a todos com papel integrador no plano territorial e funcional dos espaços urbanos. 
Apresenta uma dimensão sociocultural, representativa de uma determinada sociedade, como 
lugar de manifestação, partilha e espaço de interações que fazem a vida urbana, onde a sua 
acessibilidade torna-se premissa básica para a inclusão da comunidade.  
 
ESCALAS E TIPOLOGIAS  
O espaço público pode ser visto de várias formas, como ruas, praças, parques, praças que 
desempenham um papel físico no território (Ramlee et al., 2015).  
Lamas (2017) especifica que a “forma física” para uma praça, uma rua, um bairro, uma cidade e 
até para uma área metropolitana não tem um limite específico, mas a dimensão e a escala estão 
sempre implícitas nas formas urbanas. Estas formas são componentes de tecido urbano que 
distinguem espaços que podem expressar sequências visuais "estáticas e dinâmicas" na 
cidade (Solatzadeh et al.,2016). O homem vive numa continuidade ambiental, a sua perceção do 
espaço é dinâmica porque está relacionada à ação - o que pode ser feito em um dado espaço - 
em vez do que é visto pela visão passiva (Hall,1982).  
As formas urbanas ou territoriais são constituídas pela composição de diferentes unidades 
espaciais e elementos morfológicos (Rossi, 2016). Na forma de uma rua ou de uma praça, podem-
se distinguir as particularidades dos edifícios que as delimitam e as estruturam; na forma de um 
bairro, podem-se distinguir as ruas e praças que o compõem e nas quais este se subdivide 
(Lamas,2017). Este aspeto pretende recortar o espaço em partes identificáveis. O critério para 
esta subdivisão decorrerá quer do modo como se processa a leitura quer do modo como o espaço 
é produzido (Hall,1982). O arquiteto tenderá a conceber o espaço quer a partir das unidades 
estruturantes quer por adição de elementos, assim pode-se estabelecer uma classificação das 
escalas ou dimensões da forma urbana (Rossi, 2016).   
Nesta perspetiva, a forma estrutura-se através da articulação de 3 diferentes formas da dimensão 
urbana. A forma das cidades define-se pela distribuição dos seus elementos primários ou 
estruturantes de diferentes escalas: bairros, grandes infraestruturas como vias e nós, parques e 
zonas verdes. A decomposição da forma é um processo que se relaciona quer a análise quer com 
a conceção do espaço. A leitura do espaço faz-se ao nível direto da perceção dos seus elementos 
morfológicos, organizados em sequências. É através da sucessão e estruturação de formas de 
dimensões sectoriais que compreendemos as formas à dimensão urbana, e pela articulação 
destas que passamos à dimensão territorial. A forma de um bairro será composta de diferentes 
unidades espaciais: rua, praças, pátios, jardins, etc. A escala da rua ou de uma praça será a mais 
pequena unidade de espaço urbano, com forma própria (Lamas,2017).  
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Os estudos de Gordon Cullen (2006), permitem-nos estabelecer uma ideia sistemática dos 
elementos morfológicos e das características desta dimensão: as fachadas e os seus pormenores 
construtivos, mobiliário urbano, pavimentos, texturas, árvores, monumentos isolados – uma 
infinidade de elementos que, organizados entre si, definem a forma urbana. 
Ao incluir estas escalas no processo de planeamento do espaço público, pretende-se articular o 
programa e o desenho deste espaço ao seu contexto e envolvente. É importante para obter um 
espaço coeso, a integração e a articulação com as estratégias regionais, municipais e 
internacionais na malha urbana.  
 
TIPOLOGIAS DE ESPAÇO PÚBLICO  
O espaço público pode ser classificado em tipologias, consoante a sua função e utilização, estas 
podem ser rastreadas em algumas categorias principais. Entre as várias classificações existentes 
optou-se pela apresentada por Brandão (2008), uma vez que integra critérios que avaliam o 
espaço pelo seu serviço frequente, mas nunca exclusivo. O quadro representa as 13 tipologias 
segundo 6 referências estruturais:  

 
 
O UN-Habitat (2016a) refere no seu artigo ainda três categorias ‘não físicas’ de espaço público. 
Podemos reconhecer o espaço público, incluindo os espaços físicos e sociais. As dimensões física 
e social da cidade estão em relação dinâmica entre si, o ambiente urbano inclui tanto o espaço 
físico quanto o social (Ramlee et al., 2015). 
A primeira é o espaço público como um espaço para o público. Aqui o termo ‘público’ não se refere 
ao ‘público em geral’, mas como domínio do setor público. Neste sentido, os bens comuns não 
são simplesmente bens e lugares, mas também o pacto social pelo qual os cidadãos delegam 
autoridade, contribuem com recursos para o bem comum e confiam na administração a 
funcionários eleitos localmente. Sempre que esse pacto social é quebrado ou comprometido, esse 
espaço público em particular está ameaçado, assim como a própria democracia. A segunda 
categoria é a cidade como espaço público. Essa visão holística é importante porque suporta uma 
abordagem abrangente do espaço público e a ideia da cidade como um bem público. Esta também 
é pertinente aos argumentos a favor do "direito à cidade", onde a cidade é vista como arena e 
expressão de um espaço físico e simbólico dedicado a todos, compartilhado e confiado a todos 
(UN-Habitat,2016a). O Ciberespaço é a terceira categoria ‘não física’ apresentada. Este espaço 
oferece novas oportunidades de encontro e intervenção virtuais que podem levar à multiplicação 
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de interações ‘reais’ no espaço ‘real’. Argumenta-se, por exemplo, que o engajamento político, é 
bastante aprimorado pelo uso de tecnologia relacionada à Web. Por outro lado, existe o risco de 
que a comunicação cibernética possa substituir, ou pelo menos limitar, a interação física. Quanto 
a essa contradição podemos refletir que o Design de espaços públicos também significa levar em 
consideração práticas alternativas e criativas baseadas em novas técnicas de comunicação e uso 
urbano (UN.Habitat, 2019). Estas práticas incorporam as tendências do lazer, do consumo, de 
mediatização e do marketing, com várias características de mercadoria, de identidades 
representadas ou simuladas (Brandão,2019).  
 
ESPAÇO PÚBLICO COMO UM SISTEMA  
Em contrapartida a esta ideia da 
categorização do espaço público por 
tipologias, Brandão no seu livro ‘O Lugar de 
Todos’, indica como a miscigenação de 
tipologias e serviços do espaço público 
podem ser encontradas em locais díspares. 
Desta maneira deixa de corresponder 
apenas a tipologias consolidadas- praça, 
jardim, rua- passando a integrar espaços 
híbridos e utilizações diversas (Imagem 2.8), 
incluindo também o espaço dos meios de comunicação e de realidade virtual (UN-Habitat, 2019).  
Colocar o espaço público nesta perspetiva estamos a amplia a sua dimensão, porque ao longo 
dela a expansão e vivências urbanas se intensificam, dinamizando uma nova urbanidade alargada 
(Brandão, 2019 -pag 24). Ao alargar a noção de espaço público a uma ideia de rede – o sistema- 
e não apenas considerando os espaços isoladamente, não se refere à dimensão, mas sim à noção 
de uma proximidade urbana, integrando qualidades como a continuidade, a sociabilidade e a 
adaptabilidade (UN-Habitat,2016a - pag 45). 
Múltiplas transformações urbanas promovem espaços públicos com diversas tipologias e papéis, 
mesmo em ambientes urbanos não canónicos (Jacobs, 2000). Em tais realidades não se pode 
agir a partir da separação forçada entre ‘escala grande’ ou ‘escala pequena’, tendo de ser adotadas 
perspetivas interdisciplinares integrando diversas atividades, grupos, saberes, conhecimento 
(Brandão,2019 - pag 25). Esta ideia vai ao encontro da perspetiva de Jacobs, a diversidade é 
expressa não só nos aspetos morfológicos, pela estruturação do espaço através da integração de 
várias tipologias de espaço, mas também no que se refere às próprias formas de uso do espaço 
(Jacobs, 2000; Brandão, 2019). As apropriações sociais do espaço ilustram não só uma mistura 
funcional enriquecedora dos usos no espaço urbano, mas também a coexistência de distintos 
grupos e comunidades com interesses e culturas diversas (UN-Habita, 2016a - pag 47).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Img 2.8 Espaço Publico como Sistema  
(via Kansas City Design Center) 
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2.4 ESPAÇO PÚBLICO NA REGENERAÇÃO DE GRANDES CIDADES  
 “What defines a character of a city is its public space, not its private space. What defines the 
value of the private assets of the space are not the assets by themselves but the common 
assets. The value of the public good affects the value of the private good. We need to show 
every day that public spaces are an asset to a city.” - Executive Director Joan Clos, UN-HABITAT 
(cejiss.org)  

 
Construir cidades inclusivas, sustentáveis e funcionais é talvez o maior desafio que a humanidade 
enfrenta atualmente. A regeneração revela-se necessária para corrigir falhas acumuladas ao longo 
dos períodos na cidade, como também os atuais e prevenir futuros problemas. Para compreender 
a importância da regeneração nas cidades será analisado como o espaço público pode ser chave 
para a resolução de certos problemas (UN-Habitat, 2015a).   
O caráter urbano de uma cidade é definido pelas suas ruas e espaços públicos, desde praças e 
avenidas a jardins, os espaços públicos emolduram a cidade. A conexão de ruas e espaços 
públicos forma o seu esqueleto sobre o qual tudo o resto se encontra. A qualidade de vida das 
pessoas nas cidades está diretamente relacionada com o estado dos seus espaços públicos. (UN-
Habitat, 2016b) 
O espaço público bem projetado e gerenciado é fundamental para o funcionamento de uma cidade 
e tem um impacto positivo na economia, no meio ambiente, segurança, saúde, integração e 
conetividade. Assim podem ser usados como ferramentas na revitalização das cidades, recriando 
uma identidade perdida (ibidem). 
O artigo Placemaking for Future Cities apoia esta iniciativa, que os espaços públicos funcionam 
como componentes fundamentais nas estratégias de regeneração urbana melhorando a imagem 
da cidade e, portanto, refletem na vida social e interação de um povo (UN-HABITAT 2012). 
Apesar das políticas de regeneração urbana variar de cidade para cidade, o que elas têm em 
comum é o uso do espaço público no planeamento urbano (Ramlee et al., 2015). 
Sendo o espaço público um espaço livre, estes são e devem ser vistos como áreas multifuncionais 
para interação social, intercâmbio econômico e expressão cultural entre uma ampla diversidade 
de participantes (UN-Habitat, 2014a), permitindo assim, constituir espaços flexíveis para os seus 
diferentes usos sendo mais adaptável às alterações urbanas que podem ocorrer ao longo do 
tempo (Ramlee et al., 2015). Devido à complexidade das atuais malhas urbanas e à sua expansão, 
por vezes descontrolada, o espaço público torna-se fundamental no processo de coesão territorial 
tornando-se assim uma solução viável para as problemáticas do território (UN-Habitat ,2016b). 
Muitos países e cidades em desenvolvimento, com densidades populacionais que crescem 
exponencialmente, vivem num contexto em que ruas, praças e parques, especialmente na cidade 
informal (Imagem 2.9), são mal planeados e muitas vezes até inexistentes (UN-Habitat, 
2012a).  Existem múltiplos desafios apresentados pela falta de espaço público, especialmente em 
assentamentos informais (Imagem 2.10), que causa um o aumento da tensão entre as pessoas e 
a criminalidade. Estas cidades vêm o espaço público com uma oportunidade de coesão na 
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extensão urbana, portanto o acesso a espaços públicos bem projetados e agradáveis torna-se um 
ativo cada vez mais importante (ibidem).  

 
A expansão no desenvolvimento permitiu a execução de espaços públicos sem o devido 
planeamento, dá-se o caso da criação de espaços “públicos” que são realmente privados. Todos 
esses tipos de espaços criam a ilusão de que o espaço público existe, mas, na realidade, 
funcionam para separar as pessoas por classe, renda, bem como às vezes por etnia e religião. 
Este método é inadequado pois torna a cidade cada vez mais segregada e perigosamente 
polarizada (Imagem 2.11), onde as tensões sociais são mais propensas a se manifestar e onde a 
mobilidade social e as oportunidades económicas são sufocadas (UN-Habitat, 2015a). 
Os melhores espaços públicos reúnem pessoas de todas as esferas da vida e de todos os grupos 
sociais. A presença de múltiplos tipos de pessoas garante que nenhum grupo domina, e que o 
espaço é seguro e acolhedor para todos, incluindo mulheres e crianças (UN-Habitat, 2012). Por 
isso participação da comunidade é fundamental no processo de design, pois eles são os 
‘especialistas’ daquele local.  Este processo de inclusão transmite transparência e confiança, que 
resulta em um local onde a comunidade se sente propriedade e participante, e onde o design serve 
a função. Assim, as necessidades humanas são atingidas e satisfeitas, enquanto os costumes 
locais são considerados e honrados (UN-Habitat, 2017) 
Portanto, podemos considerar que mesmo um pequeno investimento em espaço público de 
qualidade oferece um retorno múltiplo a favor das cidades. Quando o planeamento se concentra 
em fornecer o espaço público na quantidade certa e com conectividade, é possível avançar com 
uma infraestrutura e desenvolver traçado de uma maneira muito mais estruturada para a 
renovação da cidade tornando o ambiente mais seguro e diminuindo a criminalidade (UN-Habita, 
2014). A melhoria no acesso a espaços públicos de qualidade, por parte dos residentes urbanos, 
é uma ferramenta poderosa para melhorar a equidade e a inclusão na cidade e combater a 
discriminação (ibidem). 
 
 ESPAÇO PÚBLICO QUE PROMOVE SUSTENTABILIDADE 
A sustentabilidade, enquanto princípio integração de ambiente nos modelos do desenvolvimento 
das sociedades, requer que as ações de planeamento que visem aumentar o nível de qualidade de 
vida promovam a requalificação e valorização do território ocupado, fortaleça a coesão social, e 
induza o surgimento de atividades criativas e desenvolvimento cultural (PDGML, 2015b- pag 59). 
Uma abordagem que permitem a identificação das principais ameaças que, para os recursos 
naturais, ocorrem em resultado dos fenómenos da expansão urbana descontrolada possibilita 
avaliar os efeitos das invasões em áreas urbanas ambientalmente sensíveis (PDGML, 2015a– pag 
342). 

Img 2.9 População Urbana em 
assentamentos informais 
(Adaptado de UN-Habitat 2015)          

Img 2.10 Catambor, Luanda 
(Instagram @viewsofangola) 

 

Img 2.11 Apropriação Espaço 
Público, Luanda 
(Instagram @mauro_s3rgio) 
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Para garantir o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável é necessário que o 
processo de planeamento urbano possibilite a obtenção de ganhos quantificáveis nas várias áreas 
de ação de modo a assegurar a satisfação do maior número de metas de sustentabilidade (Amado 
,2009). Amado (2009) considerou 7 objetivos estratégicos de sustentabilidade importantes a 
evidenciar, que podem abranger os espaços públicos no desenvolvimento das cidades.  

 
As consequências negativas do excesso de superfícies pavimentadas nas cidades são bem 
conhecidas (UN-Habitat, 2014a), a este junta-se o facto da prevalência do automóvel nestas 
disputando o espaço com pedestres e ciclistas (UN-Habitat, 2012). Este fenómeno não deve ao 
resultado inevitável do crescimento, como se haveria de pensar, mas sim o produto de escolhas 
muito deliberadas que foram feitas para moldar as cidades de forma a acomodar os automóveis 
em particular (ibidem). 
Uma visão holística da cidade com uma rede de espaço público é fundamental para maximizar o 
potencial da infraestrutura existente e além disso pode permitir a criação de sistemas de ‘redes 
verdes’. Este conjunto de redes permite regenerar sistemas ecológicos e restaurar a conectividade 
ambiental, o que melhora a qualidade ar e promove a utilização desses espaços pelos cidadãos. 
A definição de um corredor ecológico através da conexão de espaços verdes, reduz a ilha de calor 
na cidade, aumentam a qualidade de vida e tem um carácter importante na biodiversidade (UN-
Habitat,2014a; UN-Habitat,2013). O sistema de rede ecológica pode criar sinergias com outros 
sistemas espaciais públicos, como por exemplo com o sistema de transportes pode ocorrer a 
‘mobilidade verde’, ou seja, um incentivo para andar a pé, de bicicleta ou de transportes públicos 
(UN-Habitat, 2013; Gehl, 2010). Estes tipos de transportes proporcionam benefícios na economia 
e principalmente no meio ambiente, reduzindo o consumo de recursos, o que limita as emissões, 
e diminuem os níveis de ruído (Gehl, 2010).  
Talvez ainda mais importante seja o efeito psicológico geral que estas mudanças podem ter na 
saúde da cidade. Elas incentivam as pessoas a sair de casa e a que se sintam seguras em andar 
a pé ou de bicicletas, atividades que evitam o sedentarismo e aliviam do stress, especialmente 
quando as pessoas vivem nas grandes cidades ou em assentamentos informais lotados (UN-
Habitat, 2012). 

ESPAÇO PUBLICO GERA INVESTIMENTO 
Nas várias definições de espaço público acima podemos realçar que uma das referências 
mencionadas foi a ausência de custo na utilização destes espaços (UN-Habitat, 2014 a).  
Esta perspetiva foi uma das razões para os governos não abordarem o tema dos espaços públicos 
de forma adequada pois não apresentava lucros. E se o espaço público pudesse ser considerado um 
recurso e não um gasto?  
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Os sistemas de espaços públicos não conseguem ser economicamente sustentáveis se não 
houver recursos adequados para a sua criação, expansão e gerência (UN-Habitat, 2016c). Este 
fluxo de receita teria que vir de renda própria das cidades, geralmente na forma de impostos. 
Existem ações, algumas já implementadas e testadas em alguns países, que podem ser aplicadas 
usando espaço público como recurso e cujos retornos são quase imediatos. Na maioria dos casos 
em que isso não acontece, o obstáculo é político, não financeiro ou técnico (ibidem). 
Bons espaços públicos aumentam o valor do terreno e das propriedades, gerando receita 
municipal adicional. A cobrança de taxas de estacionamento na cidade é uma outra medida que, 
implementada com rigor, não apenas gera recursos, mas também reduz a poluição no meio 
ambiente que promove o bem-estar. Os custos de manutenção e as taxas devem permanecer 
dentro dos limites da comunidade envolvida. (UN-Habitat, 2014 a; UN-Habitat, 2012). 
Adicionalmente, acomodar o comercio do setor informal para promover resiliência ambiental e 
social, reconstituindo ambientes ativos. Estas atividades geram renda para um número elevados 
de cidadãos em situação de pobreza, propondo um sistema razoável e acessível de licenciamento 
pode gerar receitas e oportunidades de comércio úteis para todos os utentes. Desta forma, as 
ofertas de espaços públicos oferecem ao cidadão uma melhoria da qualidade de vida ao mesmo 
tempo que promovem uma expansão económica sustentável (UN-Habitat, 2016b)  

ESPAÇO PÚBLICO E A GOVERNANÇA 
Apesar da importância de espaços públicos na promoção do desenvolvimento urbano 
sustentável, este nem sempre recebeu a atenção merecida, principalmente na área política global. 
Existem uma série de razões para isso, como a falta de recursos, compreensão ou capacidade de 
usar as possibilidades do espaço público como um sistema urbano completo e multifuncional 
(Amado,2009). Muitas vezes, a falta de programas facilitadores apropriados, uma vontade política 
fraca e a ausência de meios para o envolvimento do público agravam a situação. 
Nos últimos anos, observamos um aumento notável no número de cidades, particularmente nos 
países do Sul Global, que conseguiram usar o espaço público como uma alavanca fundamental 
para o desenvolvimento urbano, mas sem uma estratégia ou política clara, é difícil para os 
governos locais priorizar, gastar e planear recursos e mostrar quanto espaço público pode ser 
potencial e deve valorizado. (UN-Habitat, 2016b).  
O governo local, em parceria com as diferentes partes interessadas, precisa de aumentar a 
conscientização do espaço público e coordenar os diferentes departamentos. Em muitos casos, 
não há uma compreensão clara do papel dos diferentes departamentos nem da coordenação 
entre eles e a forma como esses departamentos estão estruturados e os processos que eles 
exigem, impedem a criação de espaços públicos bem-sucedidos (UN-Habitat, 2014 a; UN-Habitat, 
2012). 
Portanto se o objetivo final é tornar lugares e comunidades mais prósperas e atraentes para todas 
as pessoas, são necessários mecanismos claros de coordenação a fim de melhorar a 
comunicação entre os diferentes departamentos (UN-Habitat, 2014) e desenvolver processos de 
consenso, de consulta às cidades e de reformas institucionais, que aumentam a cidadania e a 
inclusão (UN-Habitat, 2017). Estes mecanismos devem ser referência para os governos locais 
estruturarem e implementarem princípios, recomendações de políticas e iniciativas de 
desenvolvimento no espaço público e para os governos centrais contribuírem com apoio material 
e uma legislação favorável. (UN-Habitat, 2016b).  
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Cada cidade precisará ajustar o padrão específico à sua necessidade, mas é importante enfatizar 
a necessidade de criar regulamentos realistas que possam ser implementados considerando as 
capacidades locais. (UN-Habitat, 2014).  

 
 
PRINCIPAIS DESAFIOS FUTUROS PARA OS ESPAÇOS PÚBLICOS 
As intervenções no espaço público têm o potencial de contribuir para o progresso de vários 
objetivos inseridos nas metas da Agenda 2030 do SDG sobre cidades sustentáveis (SDG,2015).  
Esta agenda é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que utiliza 
determinados passos ousados e transformadores, mas que são necessários para encaminhar o 
mundo para um futuro mais sustentável e resiliente (UN-Habitat, 2017). Os objetivos integram e 
equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a económica, social e ambiental.   
Além de ajudar na meta da cidade, os espaços públicos têm o potencial de contribuir para o 
progresso em outras metas de desenvolvimento (SDG,2015).  

Img 2.12 Desafios SDG (via SDG,2015) 

 
3 CULTURA  
 
3.1 DEFINIÇÕES E CONCEITOS 
‘’Can culture provide meaning and ideals? Who else is to make society aware of the key 
questions, if not culture and the creators of culture? What is culture? And what relation does it 
hold to life?’’ Wilfried Wang (Culture: City, 2012) 
 
A presença das pessoas na cidade segue muitos efeitos culturais e sociais, no entanto com o 
aumento de carros e vias rápidas, os pedestres deixaram de ser o foco principal, o que reduziu 
significativamente os valores sociais e culturais, e provocou a disrupção da identidade urbana 
(Solatzadeh et al., 2016). 
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A identidade urbana é afetada pelo tecido histórico e pelos pedestres, e dependendo da sua 
qualidade pode abalar a estrutura da cidade, assim são consideradas três categorias quanto à 
identidade urbana, o ser humano, o meio ambiente e a cultura (ibidem). A cultura constitui uma 
referência básica para o entendimento do social e político, definindo a matriz e o suporte da 
identidade, da tradição e memória de qualquer povo ou sociedade (Reimão,1996). Existe alguma 
dificuldade em definir, sinteticamente, a noção de cultura, que se deve provavelmente à evolução 
do próprio termo. Inicialmente, designava o “cultivo da terra”, por analogia utilizou-se para designar 
“cultura da alma”, do espírito; daí dizer-se que alguém, que desenvolveu as suas capacidades 
intelectuais, que é culto (Wilfried,2013).  
No séc. XVII, vários historiadores alemães, que se dedicaram a estudar a evolução e o progresso 
da Humanidade, utilizaram este termo também para designar a ideia de movimento progressivo, 
de aperfeiçoamento, não só de um individuo, mas também das coletividades e da própria 
humanidade passando a ganhar conotação de coletivo. A definição científica de cultura é, no 
entanto, devida à Antropologia e, sobretudo, à Etnologia (Solatzadeh et al., 2016; 
Kroeber&Kluckhohn,1952).   
Os antropólogos Kroeber e Kluckhohn (1952) centraram a sua atenção no estudo dos significados 
de “cultura”. Eles colecionaram um grande número de definições e conceitos académicos, a 
maioria delas por outros antropólogos, embora houvesse muita sobreposição entre as várias 
definições.  
As definições descritivas tendem a ver a cultura como universal e abrangente, que compõe a soma 
da vida social. Um influente ponto de partida para essa compreensão foi a sugestão de Tylor 
(Reimão,1996), com uma das primeiras definições de cultura onde ele utiliza como sinónimo de 
civilização: “A cultura ou a civilização, entendida no sentido etnográfico amplo, é esse conjunto 
complexo que engloba os conhecimentos, as crenças, a arte, o direito, a moral, os costumes e 
todas as outras aptidões e hábitos que o Homem adquire enquanto membro de uma sociedade”. 
Esta definição vai introduzir o conceito de ideais como arte, moral, leis e atividades como hábitos 
e costumes. Outras definições usam a história para interpretar a cultura como uma herança que 
é passada ao longo do tempo através de gerações. Por exemplo Park e Burgess (Solatzadeh et al., 
2016) descrevem, "A cultura de um grupo é a soma total e organização das heranças sociais que 
adquiriram um significado social por causa do temperamento racial e da vida histórica do grupo 
". Esta definição ilustra que, a cultura tem a ver com a interação humana resultante da maneira de 
se viver em sociedade, que permite que as pessoas se comuniquem e aprendam a solucionar 
problemas ao longo de gerações (ibidem).  
O antropólogo americano, Malinowski (Reimão,1996), baseou a sua definição de cultura na função 
dos factos, enquanto elementos culturais. A sua teoria induz a cultura como uma norma ou 
sistema estabelecido no modo de vida que moldou padrões de comportamento e ações concretas 
para responder às necessidades humanas, que são de três tipos: básicas (alimentação), derivadas 
(comunicação, educação) e integradoras (religião) (ibidem).  
Em geral, encontram-se duas definições, a mais comum refere-se aos aspetos mais espirituais da 
vida coletiva, enquanto fruto da reflexão e do pensamento ‘’puro’’, elaborada da sensibilidade e do 
entendimento. A outra aplica-se à noção de civilização, aos meios que servem os fins utilitários 
da vida humana coletiva. A civilização tem um carácter racional que exige o progresso das 
condições físicas e materiais do trabalho (Wilfried,2013). 
Integrando estas diversas conceções de cultura, podemos propor a definir que a cultura é uma 
articulação da maneira de pensar, sentir e agir. Estes sentidos ao serem apreendidos e partilhados 
por uma população abrangente servem, de maneira objetiva e simbólica, para organizar essas 
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pessoas numa coletividade particular e distinta. Ela evolui no tempo e no espaço, sendo 
compreensível e traçável no contexto onde se localiza. 
 
3.2 A DIMENSÃO CULTURAL DO ESPAÇO PÚBLICO 
A presença da cultura transcende a conceção a nível urbano e da arquitetura, ajudando os 
habitantes a ‘ler e interpretar’ o lugar que estão inseridos (Solatzadeh et al., 2016).  
Carmona (2003) aborda um estudo que comprova como a dimensão cultural ajuda a explorar a 
diversidade de contextos urbanos estabelecidos. Entender a dimensão cultural dentro dos 
contextos socioculturais permite que os lugares urbanos sejam compreendidos, revelando muito 
sobre a cultura que os criou e mantém.  
A planta da cidade ajuda-nos a compreender significados, a estrutura dos espaços, expressa na 
planta, facilita a identificação do significado pelos cidadãos e funcionam como referências 
urbanas que nos guiam pela cidade (Brandão, 2008-pag 20). Elementos como a permanência do 
traçado das ruas e a toponímia, as relações de continuidade entre espaços e as formas urbanas 
informam o significado no espaço público. Eles formam um cenário visual identificador, dando 
origem a ícones gráficos indissociável da memória (ibidem).  
As considerações do contexto não estão apenas ligadas ao "lugar" no sentido físico, mas também 
com as pessoas que criam, ocupam e usam o ambiente construído (Francis el al.,2012). 
Um ambiente urbano faz parte de um contexto particular, habitado por uma comunidade 
diversificada, que troca interações sociais, produzindo uma cultura local e formando contextos 
urbanos distintos e complexos. As escolhas das pessoas reforçam o ambiente à sua volta e são 
moldadas por padrões de vida e socialização, religião, rendimento monetário, oportunidades ou 
limitações do clima ou local, e a disponibilidade de recursos (Carmona et al., 2003).  
Uma cidade real, independentemente do local sem cultura, não tem sentido. A cultura urbana é 
um fenômeno antigo que vem evoluindo (Oakley,2015), e pode ser interpretada como um estilo de 
vida com valores associados à vida na cidade (McGuirk,2017). Esses valores são expressos por 
meio da interação social em espaços públicos urbanos, como ruas, praças públicas e áreas 
comerciais, muitas vezes baseadas na vida quotidiana da cidade e das rotinas, fortalecendo o 
senso de coesão e vitalidade social (ibidem). A história do lugar também é um valor importante da 
cultura urbana, possibilita a comunicação entre os usuários e o espaço (Kjulavkoyski et al.,2018). 
Todos os elementos urbanos, direta ou indiretamente, são afetados pela cultura, e em alguns 
casos também afetam (Francis et al., 2012). A explicação da origem da forma urbana, da sua 
evolução, da peculiaridade das suas partes, como a história de um bairro, reenforçam o significado 
pelas suas referências (Brandão,2008).  
Muitas áreas urbanas não têm identidade porque os espaços públicos foram planeados ou 
alterados sem preocupação com “as realidades sociais do lugar”. A identidade pode ser 
encontrada também através de estratégias de apoio à produção vernacular, atividades periféricas 
e culturas de bairros locais que utilizam elementos específico e “qualidades de significados 
associativos apropriados ao próprio lugar e às experiências da cultura emergente” (McGuirk,2017; 
Dougherty, 2006). 
 
 
 
ARTE URBANA 
Vários estudos mostram como a exposição de arte em espaços públicos pode ser um aliado no 
combate ao preconceito étnico e racial, sendo efetiva no processo de reflexão pública. Este é um 
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aspeto importante da mudança na cultura urbana contemporânea do monumentalismo cívico 
para formas de arte destinadas a estimular a imaginação, narrar vernáculos ocultos e 
desmistificar conjeturas (Imagem 3.2) (Amin,2006; Minty, 2006). O artigo ‘Post-Apartheid Public 
Art in Cape Town’ (2006), estudou como a noção de arte pública estabeleceu uma conexão 
particular com espaços públicos e património nacional na Cidade do Cabo. Dentro de um contexto 
histórico carregado de anos de opressão racial e dificuldades a recuperar a integração, a arte 
pública veio desempenhar um papel inclusivo na reanimação e transformação no local, criando 
um espaço de diálogo e símbolos poéticos das desigualdades da cidade (ibidem). A expressão de 
arte pública tornou-se marca registada do artista anónimo inglês Bansky, que procura sensibilizar 
a população quanto às indignidades políticas e socias contemporâneas através de imagens em 
grafiti espalhadas pelas ruas, pontes e muros (Imagem 3.1).  Ao longo do tempo as pinturas de 
Bansky estabeleceram uma relação com o público através da provocação e surpresa, acabando 
por afirmar uma sensação de concordância e identidade (Amin,2006).  
Espaços públicos são mais importantes para alguns grupos do que para outros, dependendo do 
país de origem ou etnia, entender essas diferenças e projetar para as pessoas que usarão o 
espaço para estabelecer conexões culturais pode aumentar claramente o significado para esses 
usuários (Imagem 3.3). Portanto a uma escala maior as conexões de grupo, podem ser atribuídas 
a lugares de significado religioso ou servir como memoriais, criados para ‘reforçar laços (e) 
fomentar a solidariedade ou o patriotismo’ (Dougherty,2006; Francis, 2012). 

Img 3.1 Gravura de Banksy, Londres     Img 3.2 Cartaz Di$Empowered          Img 3.3 Escadaria Selarón, RJ  
(sortiraparis.com)      (artthrob.co.za)            (culturagenial.com) 
 
 
IMAGEM 
Kevin Lynch, no seu estudo Image of the City (1992), 
considerou como a forma da cidade pode torná-la mais 
memorável e viva, usando três maneiras de analisar a 
imagem: identidade, significado e estrutura. Lynch 
explica: “Uma imagem funcional requer primeiro a 
identificação de um objeto, o que implica o seu 
reconhecimento como uma entidade separável (...) 
segundo, a imagem deve incluir a relação espacial ou 
padrão do objeto para o observador, e com outros 
objetos. Finalmente, este objeto deve ter algum 
significado para o observador, seja prático ou 
emocional.” (Lynch, 1992 – pag 18). Juntas, essas três qualidades criam o que Lynch chama de 
imageabilidade, que ele define como “qualidade em um objeto físico que contém uma alta 
probabilidade de evocar uma imagem forte a um dado observador.” (Lynch, 1992- pag 20). 
Lynch identifica cinco elementos que destacam essa qualidade nas cidades: caminhos, bordas, 
distritos, nós e pontos de referência. Quando esses elementos são fortes, a imagem e a 
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memorização da cidade são fortes, mas quando esses elementos não são detetáveis, a cidade se 
torna inadequada e monótona. A Imageabilidade1 é uma qualidade que também pode ser 
encontrada no espaço público, tornando este espaço uma parte importante da cidade, que o 
reflete (Dougherty, 2006).  
Portanto incorporar estas conexões - história, multiculturalismo e o tecido social e cultural 
específicos - em um design apropriado, pode ser a melhor maneira de criar um espaço que 
realmente incorpore a cidade. Ao fazer isso, o espaço resultante filtra no usuário um senso de 
identidade que reflete a essência da cidade desde o passado até os dias atuais. 
 
O FENÓMENO DA GLOBALIZAÇÃO 
O ambiente urbano muda continuamente, sendo essa mudança inevitável e muitas vezes 
desejável (Solatzadeh et al., 2016). Os processos da globalização e o acesso a novas tecnologias 
tendem a sobrecarregam a diversidade cultural. Principalmente no ocidente, a revolução industrial 
permitiu a uma mudança no ambiente construído mais rápida, desenvolvendo pressões em 
contextos específicos e homogeneização de lugares. Essas pressões incluem a padronização de 
tipos de construção, estilos e métodos construtivos, afastamento de tradições vernaculares, uso 
de materiais produzidos em massa e domínio do veículo automóvel, são alguns exemplos, que 
fornecem um vínculo entre contexto local e global (Amin,2016; Kjulavkoysky,2018). A cultura da 
vida urbana faz com que muitas pessoas busquem o estilo de vida das grandes massas e das 
indústrias de media.  
Carmona (2003) observa que, para a maioria dos olhos ocidentais, as cidades japonesas carecem 
de componentes físicos que passaram a ser vistos como marcas de uma ‘cidade ocidentalizada’ 
– espaços cívicos, calçadas, parques, vistas, etc. Ele explica como detrás das formas urbanas do 
Japão, existem maneiras de ver e pensar que estão enraizadas na cultura japonesa. O 
pensamento japonês sobre o espaço urbano e arquitetónico, tem maior afinidade com a “área” – 
pela importância do tatami e do pavimento em edifícios - do que o pensamento ocidental, que se 
concentra na “linha”.  
 

 

 
1  
imageabilidade – qualidade de um objeto físico que lhe dá uma alta probabilidade de evocar uma imagem forte ao observador. 
Está ligada ao conceito de legibilidade, uma vez que imagens ‘fortes’ aumentam a probabilidade de construir uma visão clara e 
estruturada da cidade. (Lynch, 1992, p.9)  
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DIVISÃO DE CLASSES 
As desigualdades de rendimento tornaram-se uma 
preocupação universal. O mundo não é apenas dividido pelo 
acesso diferenciado a oportunidades, emprego e consumo, 
mas cada vez mais pelo acesso aos espaços públicos (UN-
Habitat,2016c). As lutas dos movimentos sociais 
especialmente dos grupos sociais mais desfavorecidos são 
uma parte integrante da cultura urbana (Imagem 3.4) 
(Solatzadeh et al.,2016).  
A globalização aprofundou a diversidade social das populações e estilos de vida urbanos, o que 
enfatizou as diferenças moldadas nas culturas urbanas em torno dos sistemas de classe social, 
etnia, cultura e estilo de vida. As cidades são compostas de diferentes "públicos" que se reúnem 
através da interação social nos espaços públicos de uma cidade (McGuirk,2007).  
Amin (2006) usa o multiculturalismo como uma das expressões que melhor define a dinâmica 
das culturas urbanas numa cidade. Ele identifica a convivência como uma importante virtude 
cotidiana, conviver com a diferença baseada na experiência direta do multiculturalismo, 
contornando assim o instinto dominante de negar às minorias o direito de ser diferente ou de 
exigir a ‘mesmice’ ou a conformidade delas (ibidem).  
A cultura e a vitalidade urbana, moldam e dependem fundamentalmente de uma esfera pública 
aberta e diversificada, contendo os espaços públicos e instituições onde as pessoas possam 
conviver socialmente umas com as outras, participando de eventos e projetos comuns 
(Wilfried,2013; McGuirk,2007). 
No entanto, existem evidencias de abusos sofridos pela camada social mais vulnerável, como 
imigrantes, refugiados, mulheres e crianças ou aqueles que parecem diferentes, sendo vítimas do 
resultado de uma copresença não regulamentada. Perante esta situação os arquitetos urbanos 
começaram a isolar espaços públicos específicos ou partes destes para setores da sociedade em 
risco (Amin,2006). Este fenómeno criou uma tendência nas cidades, particularmente nas zonas 

Img 3.4 Mais de 2/3 da população 
mundial vive em situação de 
desigualdade. (UN-Habitat,2016c) 
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mais ricas, de se retirarem de espaços públicos cotidianos e se instalarem em espaços 
residenciais e de lazer que são caracterizados por altos níveis de controle social e homogeneidade 
social. O impacto dessa crescente privatização social também ameaça o papel das cidades como 
lugares que alimentam o contato social e a diversidade (UN-Habitat,2016c).  
Tanto a comercialização do espaço público, o falso senso de insegurança e desconfortos urbanos 
são problemáticos devido às limitações que eles colocam na coesão social. Limitar os encontros 
de diversidade social tem tendência a produzir mais desigualdade e intolerância, em vez de menos 
medo, à medida que os moradores se refugiam em áreas residenciais privadas que contrastam 
com espaços públicos perigosos (McGuirk,2007).Nesta perspetiva o papel dos espaços públicos 
urbanos acolhedores, de qualidade e bem gerenciados, na geração de sentidos de pertencimento 
e de comunidade, não pode ser subestimado (ibidem).  
Incentivar o uso misto e para todos que desejam participar em espaços públicos abertos, significa 
dar prioridade a práticas que possam servir como métodos de inclusão para todas as camadas 
sociais (UN-Habitat,2016a). A dinâmica de misturar classes no espaço público urbano está longe 
de ser previsível quando se trata de questões de promoção coletiva, mediadas por diferenças 
marcantes na experiência social. Algumas pessoas podem vir a desenvolver solidariedade com 
os outros, bem como com a cidade através do envolvimento, enquanto outros não, dependendo 
do contexto, disposição, expectativas do espaço público e resposta aos bens coletivos 
(Amin,2006). Tentativas de construir solidariedade social e compreensão cultural através de 
intervenções voltadas para a interação interpessoal, envolvem medidas para reunir pessoas de 
diferentes origens em espaços comuns (por exemplo, conjuntos habitacionais mistos ou clubes 
juvenis) ou empreendimentos comuns (por exemplo, geminação escolar ou festivais 
multiculturais) (Wilfried,2013; Amin,2006).  
A profundidade e a riqueza das atividades culturais urbanas têm sido os principais pilares da 
vitalidade urbana, mas nos últimos anos eles também receberam um papel central como 
impulsionadores da regeneração urbana e do desenvolvimento económico (McGruirk,2007; 
Dougherty,2006).  
 
3.3 A CULTURA DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE  
O planeamento intensifica e harmoniza as relações da cidade através de uma partilha mútua entre 
o espaço e as pessoas, onde estas ‘’criam e modificam’’ os espaços dependendo da forma como 
são influenciadas por ele (Carmona et al.,2003). 
No processo de planeamento urbano os arquitetos devem respeitar e trabalhar com base nos 
valores e preferências socioculturais das pessoas, o planeamento responde às mudanças 
culturais e ao mesmo tempo é um meio de mudança que segue uma cultura que evolui no tempo. 
O envolvimento dos arquitetos na criação e gestão do ambiente construído molda, mas não 
determina padrões de interação social ou cultural, portanto o desenho urbano requer sensibilidade 
à diversidade cultural (Oakley,2015; Carmona et al.,2003).  
Certos lugares fazem as pessoas sentirem como se pertencessem ali, como se os espaços 
fossem “designados” para elas, ou seja, contém características de pertença à sua localização e a 
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mais nenhum outro lugar. Nas culturas, a legibilidade da arquitetura é uma vantagem, pois ajuda 
o ser humano a identificar o espaço (Dougherty,2006). 

Img 3.5 Contributos da Cultura                     Img 3.6 Princípios Cultura       Img 3.7 Multicultural World  
Nas Cidades                          (via ptblobaledu.com)       (via buddhistdoor.com) 
(via Human Resources Online) 
  
Ter espaços urbanos que refletem a cidade e os seus habitantes é fundamental para a vivência. 
Estes espaços incentivam um senso de comunidade entre os habitantes, rejeitando diferenças 
sociais e “assumimos que todos os participantes compartilham uma experiência e valores 
comuns”, atraindo pessoas de fora da cidade que querem experienciar a energia da vida urbana 
(ibidem). A falta de identidade diminui a conceção a nível urbano e da arquitetura, levando à 
confusão dos habitantes, pois o espaço não consegue ser ‘interpretado’. Neste sentido revelar a 
história de um lugar é importante na sua identificação, associando também com a cultura da 
cidade possibilita comunicação entre os usuários e o espaço (Solatzadeh et al.,2016). Caminhar 
em direção à uma arquitetura com identidade é uma resposta à necessidade espiritual dos seres 
humanos, sendo que os espaços urbanos e a cidade tornam-se microcosmos, assumindo 
características e articulações que reforçam uma importância e confiança mútua 
(Dougherty,2006). 
Em um mundo cada vez mais urbanizado com a diminuição de espaços públicos dentro das 
cidades, é importante que os arquitetos aprendam como criar espaços que ajudem a definir as 
cidades e, ao mesmo tempo, atender às necessidades dos usuários (Wilfried,2013). 
A revitalização do espaço público é concebida para reunir comunidades interculturais, onde o 
evento e a atividade moldam o lugar e permitem desenvolver relações diretas entre visitantes e 
espaços públicos baseadas em experiências pessoais. (Ramlee et al.,2015). Esta estratégia de 
participação dos indivíduos promove o apego individual, também pode ser utilizada no processo 
de participação para implementação e conceção de um novo espaço pois elas podem afirmar que 
tipo de espaço valorizam e usam (UN-Habitat,2016b). O envolvimento da população no processo 
de design dá um senso de orgulho e propriedade em relação a um espaço contribuindo para a sua 
conexão. O uso contínuo do espaço promove a experiência em grupo, e marca a história deste no 
contexto daquele local, o que melhora e molda a experiência do lugar (Dougherty,2006; UN-
Habitat,2016b).  
 
 CULTURA PROMOVE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL   
O Outcome Document of the 2010 MDG Summit, enfatizou a importância da cultura para o 
desenvolvimento e a sua contribuição para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM). Esta mensagem apela para a integração da cultura em políticas e estratégias de 
desenvolvimento, com contribuição intrínseca no desenvolvimento sustentável funcionando 
como um impulsionador e facilitador de desenvolvimento (UN, 2010). 
O desenvolvimento conduzido pela cultura inclui muitos benefícios, como maior inclusão social, 
resiliência, criatividade e empreendedorismo para os indivíduos e comunidades com o uso de 
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recursos, habilidades e conhecimento local. Respeitar e apoiar expressões culturais contribui para 
fortalecer o capital social de uma comunidade e favorece a confiança nas instituições públicas 
(UNWTO,2011). Os fatores culturais também influenciam estilos de vida, comportamento 
individual, padrões de consumo, valores relacionados à administração ambiental e a interação 
com o meio ambiente natural. Os sistemas autóctones e de conhecimento local juntamente com 
as práticas de gestão ambiental fornecem informações e ferramentas valiosas para enfrentar os 
desafios ecológicos, prevenir a perda de biodiversidade, reduzir a degradação de terreno e mitigar 
os efeitos das mudanças climáticas (UNESCO, 2012).  
Visões sensíveis à cultura demonstraram concretamente como se pode abordar, ao mesmo 
tempo, as dimensões econômicas e de direitos humanos da pobreza, enquanto se fornece 
soluções para questões complexas de desenvolvimento de maneira inovadora e multissetorial 
(UNWTO,2011). De facto, a cultura tem um poder transformador nas abordagens de 
desenvolvimento existentes, ajudando a ampliar os termos do atual debate de desenvolvimento e 
a tornar o desenvolvimento muito mais relevante para as necessidades das pessoas 
(Wilfried,2013; Urbani Izziv, 2018).  
As intervenções de desenvolvimento que respondem ao contexto cultural e às particularidades de 
um lugar e da comunidade, promovem uma abordagem centrada no ser humano para o 
desenvolvimento, são mais eficazes e, provavelmente, produzem resultados sustentáveis, 
inclusivos e equitativos. Reconhecer e promover o respeito pela diversidade cultural dentro de 
uma abordagem baseada no direito humano, além disso, pode facilitar o diálogo intercultural, 
prevenir conflitos e proteger os direitos de grupos marginalizados dentro e entre nações, criando 
assim condições ótimas para atingir as metas de desenvolvimento. A cultura, entendida dessa 
maneira, torna o desenvolvimento mais sustentável (UNESCO,2012). 
 
3.4 A CULTURA NOS DESAFIOS DE GOVERNAÇÃO DAS CIDADES 
Ao longo da última década, estatísticas e indicadores de dados sobre o setor cultural, bem como 
atividades operacionais ressaltam que a cultura pode beneficiar o desenvolvimento, com 
impactos sociais, económicos e ambientais para as comunidades (UNWTO,2011). O património 
cultural, as indústrias culturais e criativas, o turismo cultural sustentável e a sua infraestrutura 
podem servir como ferramentas estratégicas para gerar rendimento (Imagem3.9), especialmente 
nos países em desenvolvimento, devido à sua riqueza cultural e mão-de-obra substancial. As 
indústrias culturais e criativas representam um dos setores com a mais rápida expansão na 
economia global. A promoção deste setor requer investimento de capital limitado, envolve baixas 
barreiras à entrada e pode ter um impacto direto nas populações mais vulneráveis 
(UNESCO,2012).  

   Img 3.8Contributo da Cultura no             Img 3.9  Receita Mundial do Turismo           Img 3.10 Museu Guggenheim Bilbao  
     crescimento da economia (%)                  (via UNWTO,2011)            (via guggenheim-bilbao.eus) 
     (Adaptado de UNESCO,2012) 
 
O setor do turismo tornou-se um dos setores económicos que mais crescem no mundo (Imagem 
3.8). As receitas brutas do turismo mundial cresceram numa taxa média de 7% de 1998 a 2008, 
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com 12% para os países menos desenvolvidos no mesmo período (UNWTO,2011). O turismo 
cultural - que depende dos bens culturais tangíveis e intangíveis - representa 40% do turismo 
mundial receitas.  
A importância da produção cultural e das indústrias criativas para a prosperidade e habitabilidade 
econômica urbana levou à proliferação de estratégias urbanas culturais e criativas assim como 
projetos de desenvolvimento urbano liderados culturalmente, no entanto, problemas foram 
associados a esses desenvolvimentos (McGuirk,2007; UNWTO,2011).  
Oakley (2015) faz notar no seu artigo o exemplo da cidade de Bilbao no norte de Espanha, onde 
inaugurou o museu Guggenheim Bilbao (1997) do arquiteto Frank Gehry (Imagem 3.10). Esta 
estratégia simbolizou uma abordagem particular e altamente influente para a regeneração de 
contexto cultural, reunindo uma cidade industrial em declínio, um grande investimento público e 
um arquiteto famoso numa fórmula de revitalização urbana que tem sido muito replicada e 
criticada. Apesar da imagem da cidade ter sido alterada, houve pouca evidência dos benefícios 
económicos mais amplos além do aumento do turismo, e o plano para outros projetos de grande 
escala de regeneração urbana também foram realizados, desencadearam um fenómeno de 
gentrificação2 na cidade (ibidem). Os moradores de classe baixa e produtores culturais locais de 
pequena escala deslocam-se para áreas mais longe do centro devido ao impacto do 
desenvolvimento urbano na inflação de rendas, verificando a perda de uma esfera pública urbana 
diversa (McGuirk,2007). 
A priorização de projetos de grande escala, centrados em espaços públicos formais, pode resultar 
num planeamento com excesso de regulamentação (UNESCO,2012). A maioria desses projetos 
destinavam-se a atender sobretudo populações internacionais, e são muitas vezes realizados às 
custas dos interesses locais de desenvolvimento cultural, através do desvio de fundos para apoiar 
a produção cultural local (Oakley,2015). Espaços públicos excessivamente formalizados podem 
não catalisar melhor as interações cotidianas, muitas vezes banais, que sustentam uma cidade 
verdadeiramente criativa e vibrante (Wilfried,2013). 
A ligação entre o consumo cultural e o desenvolvimento de enclaves de habitação de luxo e 
comércio, é real. O foco das estratégias que promovem a cultura urbana não são distribuídas de 
maneira a maximizar o valor social dessas abordagens. Essas estratégias também não refletem 
adequadamente a natureza mutável da economia cultural urbana que cresce de maneira 
espacialmente desigual, sendo mais suburbana do que se pensava anteriormente, nem a 
necessidade de cultivar uma cultura local baseada na comunidade (McGuirk,2007).  
O crescimento no desenvolvimento e gestão de espaços públicos por agências privadas e 
corporações tende a restringir o acesso ao espaço público. Um problema-chave tem sido o modo 
como os espaços são associados como locais de consumo, muitas vezes com a exclusão de 
atividades e grupos que não se encaixam na visão de uma cidade criativa (ibidem).  Neste sentido 
o investimento cultural em pequena escala é referido como uma estratégia, podendo ter efeitos 
benéficos nas cidades sem os efeitos nocivos da gentrificação, estimulando a regeneração não 
através de um impacto económico direto, mas construindo conexões sociais entre as pessoas 
(Amin,2006). Existem exemplos de estratégias de regeneração cultural conduzidas localmente 

 
2 gentrificação- processo de transformação e valorização imobiliária de uma zona urbana, que acarreta a substituição do tecido 

socioeconómico existente (geralmente constituído por população envelhecidas e com pouco poder de compra, etc.) por outro mais 
abastado e sem condutas de pertença ao lugar. (Oakley,2015) 
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que provaram ser bem-sucedidas, estas incluem o envolvimento da comunidade na revitalização 
da área, e o aproveitamento de recursos locais existentes (Oakley,2015).  
O planeamento urbano inclusivo deve apoiar a produção cultural vernacular, fomentar estratégias 
baseadas na celebração de artes tradicionais, no artesanato, na música, no design e em outras 
atividades periféricas que tenham capacidade de nutrir talentos e atrair audiências e apoios de 
investimento. Isto não quer dizer que devemos ignorar o desenvolvimento da provisão da cultura 
formal, financiada com fundos públicos, mas se o objetivo é a regeneração local, é preciso ter em 
atenção ao que as pessoas valorizam (Amin,2006; Francis et al., 2012). 
 

Img 3.11 La Plaza, Lima                            Img 3.12 Tapish Rouge, Port-au-Prince             Img 3.13 Placemaking, Nairobi 
(via ocupatucalle.com)                           (via evastudio.co.uk)                                                (UN-Habitat via Facebook) 
 
Muitas vezes o governo dos países, principalmente de países subdesenvolvidos, não está 
preparado para apoiar projetos relacionados a espaços públicos, o que muitas vezes exige o 
envolvimento de parceiros não estatais, como as ONGs (Imagem 3.11). Entretanto o governo 
precisa mobilizar para desenvolver e implementar políticas e investimento, para encorajar novos 
modos de integração e regulamentação baseada no bem público, sem o interesse puramente 
privado (UN-Habitat,2012). O compromisso dos governos estadual e federal é necessário para o 
investimento sustentado na infraestrutura física e social de pequena escala que sustenta uma 
esfera pública vibrante acessível entre as populações urbanas e suburbanas. O método 
Placemaking (Imagem 3.13) é um conceito de melhorias de baixo custo que podem ser feitas em 
períodos de semanas ou meses mudando a forma como as cidades abordam o desenvolvimento 
da comunidade. Isso requer a remoção de grandes obstáculos burocráticos para agregar 
rapidamente valor a um lugar e demonstrar claramente o potencial futuro. Trabalhar em conjunto 
para mudanças de curto prazo pode ajudar a construir pontes entre as agências da cidade e os 
cidadãos, beneficiando também a implementação e manutenção a longo prazo (Dougherty,2006; 
UN-Habitat,2012). Uma resposta a essa lacuna política criativa é explorar como a regeneração 
pode ser negociada para apoiar a produção cultural e como a própria formulação de políticas 
urbanas pode gerar atividades mais participativas (Oakley,2015). 
O investimento na cultura e na criatividade provou ser um excelente meio para revitalizar a 
economia das cidades. Atualmente, muitas cidades usam o património cultural e eventos em 
espaços públicos e instituições culturais para melhorar a sua imagem, estimular o 
desenvolvimento urbano para atrair visitantes e investimento. A maioria dos países 
subdesenvolvidos está a adotar esta estratégia de desenvolver setores e iniciativas de cultura 
para atrair investimento. (UN-Habitat,2015a).  
Concluindo, a integração da cultura em estratégias e políticas de desenvolvimento sustentável 
promover uma abordagem inclusiva e centrada no ser humano para o desenvolvimento, além de 
servir como um poderoso recurso socioeconômico. Neste aspeto também é importante que as 
políticas e abordagens promovidas sejam adequadas ao contexto cultural e inclusivas (Imagem 
3.12).   
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Cada lugar e cada cultura são únicos, portanto as normas sociais, clima e tradição devem ser 
consideradas. Toda cultura precisa encontrar as ferramentas e abordagens que funcionam para 
os seus contextos diferentes (UNESCO,2012; UN-Habitat,2012). 
 

 
4. CASOS DE ESTUDO  
 
Neste capítulo serão analisados casos de estudo onde a transformação de espaços públicos, 
tendo em conta o contexto histórico e cultural, obteve sucesso no processo de regeneração da 
cidade. Estes projetos demonstram o poder do espaço público e da cultura para responder às 
questões de género, preocupações com a saúde e o meio ambiente, sem falar do fato de gerarem 
novos empregos, novas oportunidades de mercado e maiores níveis de renda, que 
consequentemente melhorou as condições de vida e permitiram o crescimento económico 
baseado na comunidade (UN Habitat, 2014a). 
A escolha destes casos de estudo tem em conta variadas localizações no mundo, em diferentes 
continentes, e correspondem a diferentes tipologias de espaços públicos. Os casos contam com 
diferentes princípios e tipos de intervenções em contextos diferentes, de forma a ter uma análise 
mais completa com soluções diversas.  
 
 
4.1 CANAL ChonGae  
Localização Seul, Coreia do Sul  
Categoria de Espaço Praça Urbana + Arquitetura 
Paisagista  
Área 91000 m2 
Equipa Governo Metropolitano de Seul + Mikyoung Kim 
Design 
Tipo de Intervenção Restauração  
Ano 2007                                                    Img 4.1 Fotomontagem de ChonGae  

       (via ArchDaily)  
 
O canal ChonGae (Imagem 4.2) já foi uma corrente que fluía naturalmente pelo centro de Seul, ela 
desempenhava um papel fundamental no desenvolvimento pré-industrial da cidade em meados 
do século XIX, proporcionando aos moradores água potável, rega para semear e servia também 
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como via de transporte. Com o crescimento da população de Seul para os 10 milhões de 
habitantes, o rio tornou-se um aterro para resíduos industriais e esgotos. Nos anos 20 a 30, o fluxo 
contaminado foi sepultado numa rede maciça de bueiros e tubos de betão, na tentativa de 
mascarar os problemas de saneamento e inundação (Imagem 4.3). Na década de 60, uma via 
rápida foi construída por cima de ChonGae, escondendo ainda mais a sua presença e dividindo a 
cidade.  
Em 2003, o Governo Metropolitano de Seul lançou um concurso para restaurar os 11 quilómetros 
do canal poluídos, alinhando a hidrovia com a nova visão de sustentabilidade da cidade. (ASLA,sd) 
A principal exigência da competição era destacar a futura reunificação da Coreia do Norte e do 
Sul. O projeto simboliza o esforço político através do uso de pedras locais doadas de cada uma 
das oito cidades da Coreia do Norte e do Sul. As pedras individuais enquadram a praça urbana e 
marcam os oito pontos de origem onde o escoamento é iluminado por luz de fibra ótica, 
representando o esforço unificado na transformação do centro urbano. O resultado é a criação de 
uma zona focada nos pedestres a partir desse antigo acesso levar as pessoas ao histórico rio 
ChonGae, ao mesmo tempo em que atenuar inundações e melhorar a qualidade da água 
(Mikyoung, sd).  
 

Img 4.2 Área de Implantação do Canal    Img 4.3 Estado do Canal anos 40             Img 4.4 Canal Atualmente  
(Imagens via ChonGae ArchDaily ) 
 
O projeto exigiu a remoção de 6 quilômetros das vias rápidas que estavam elevadas sobre o local. 
O design foi guiado pelos níveis de água em diferentes horários do dia e diferentes períodos do 
ano, enquanto se solucionavam os graves problemas de inundações devido a tempestades 
intensas durante a monção. Este aspeto levou à adoção de paredes altas ao longo das laterais do 
canal, que permite aguentar grandes tempestades (ASLA,sd). 
O design inovador aborda as preocupações com a qualidade da água ao filtrar águas pluviais 
através de um método de retenção e purificação atualizado antes desta água entrar para o canal. 
O esgoto é desviado para uma instalação separada de purificação e armazenamento. Além da 
funcionalidade, também educa aos visitantes, através de diagramas, sobre mudanças sazonais e 
diárias do nível da água. A aparência inovadora e em constante mudança da paisagem torna o 
espaço bastante atraente para o público (ArchDaily,sd).  
O ‘Point Source Park’ (Imagem 4.1) marcou o ponto de partida da restauração do canal. Um novo 
parque foi construído à beira da água, ‘Sunken Stone Garden’, criando um espaço público vibrante 
que reúne bairros adjacentes e reconecta os habitantes de Seul à hidrovia histórica (ASLA,sd). A 
pedra inclinada e escalonada permite a leitura dos diferentes níveis de água (Imagem 4.4) e 
encorajam o envolvimento direto do público com o rio (Mikyoung Kim Design,sd). 
O Canal ChonGae atrai visitantes durante vários momentos ao dia, sendo palco de grandes 
eventos como festivais de Ano Novo, desfiles de moda e concertos. Ao buscar pessoas de toda a 
cidade, o parque ajudou a revitalizar os bairros, estimular o desenvolvimento dos negócios em 
ambos os lados do rio e a fornecer novos empregos (ASLA,sd).  
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Alguns benefícios em termos ambientais foram: 
- A poluição do ar ao longo do canal caiu 36%; 
-As temperaturas no verão ao longo do canal baixaram 5 graus em relação as áreas envolventes; 
-O número de espécies de peixes aumentou de 4 para 25, de aves foram 6 para 36, de insetos 
foram 15 para 192 e de espécies de plantas foi de 62 para 308. 
(ASLA) 
 
 
 
4.2 JARDIM Lotus  
Localização Mumbai, Índia 
Categoria de Espaço Jardim Público+ Parque Infantil 
Área 1300 m2 
Equipa Mumbai Environmental Social Network (MESN)  
+ UN-Habitat  
Tipo de Intervenção Revitalização  
Ano 2014     
    
As condições dos espaços públicos em Mumbai são geralmente precárias, devido a grande falta 
de manutenção e baixo envolvimento da comunidade (UN-Habitat,2014). Uma das áreas mais 
negligenciadas da cidade é M Ward, uma zona extremamente densa e de alta pobreza perto do 
aterro da cidade que tem instalações limitadas de resíduos sólidos e quase nenhum espaço 
público utilizável. Em 2013 foi selecionado um projeto piloto da MESN em parceria com a ONU 
Habitat, dentro de M Ward, um jardim e parque infantil para atender aos 200.000 moradores. O 
desenvolvimento deste projeto foi adotado como uma tentativa de iniciar um ciclo para melhorar 
a qualidade dos espaços públicos e também entender o papel da comunidade nesses espaços 
(BlockByBlock,sd).  
Antes da intervenção local do jardim estava completamente deteriorado e improprio para uso 
(Imagem 4.6). Os equipamentos partidos e lixo espalhado, juntamente com poças de água parada 
e paredes altas, representavam um risco à segurança. A falta de água e saneamento, assim como 
iluminação levou a uma apatia por parte dos moradores locais quanto ao espaço (UN-
Habitat,2014).  

Img 4.6 Jardim antes da Intervenção       Img 4.7 Participação da Comunidade        Img 4.8 Interação Social  
(Imagens via BlockByBlock.org Ownership in Mumbai)  
 
O espaço foi concluído e aberto em 2014 e tanta foi a adesão da comunidade que vive em torno 
do espaço que, em determinado momento, tiveram que limitar o número de utilização de pessoas. 
Esta iniciativa levou a um segundo projeto em M Ward (BlockByBlock,sd). 

Img 4.5 Jardim depois da Intervenção (via 
BlockByBlock) 
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As principais melhorias, além de a nível físico, verificaram-se no engajamento da comunidade que 
mudou e o senso de propriedade levou a uma melhor manutenção do espaço. O jardim tornou-se 
um marco e criou um senso de identidade e orgulho local, passando os moradores a perceber o 
seu valor como um ativo (Imagem 4.7). As mulheres da vizinhança raramente eram vistas em 
espaços abertos, este projeto trouxe uma oportunidade de mudança positiva (Imagem 4.8) e 
inclusiva passando a utilizar o jardim para recreação, caminhadas e exercício físico (UN-
Habitat,2014; Chandran, 2018). 
Concluindo, o sucesso do projeto mostrou que tais iniciativas são muito possíveis. Além de 
melhorar a qualidade de vida dos moradores, talvez mais importante, trouxe um senso de 
propriedade e pertença aos moradores, capacitando-os para continuar a melhorar as suas 
condições de vida. Um resultado especialmente positivo foi a mobilização dos moradores do 
bairro formarem uma associação para garantir a manutenção do local por meio da disposição 
adequada de resíduos (Imagem 4.5). 
 
 
4.3 MERCADO Warwick Junction  
Localização Durban, África do Sul  
Categoria de Espaço Mercado 
Área 35000 m2 
Equipa Governo Local, UN-Habitat,  
Programa OSH para trabalhadores informais  
Tipo de Intervenção Consolidação  
Ano 1997-2005 
            Img 4.9 Vista do  Exterior do Mercado  (PPS,2015) 
 
Durban é a terceira maior cidade da África do Sul e é famosa pela sua natureza e praias, bem como 
pela sua grande diversidade étnica. Isto manifesta-se pelos muitos mercados informais ao redor 
da cidade que oferecem oportunidades económicas às populações mais desfavorecidas. Estes 
mercados também criam oportunidades para socialização e aos empreendedores desenvolverem 
as suas habilidades. (UN-Habitat, 2014).  
Warwick Junction é uma estação principal e a porta de entrada de Durban (Imagem 4.10). Por 
estar localizada no limite do centro urbano, era a única entrada da cidade para a população negra 
durante o apartheid, com uma concentração de fluxos de pessoas das zonas rurais e semiurbanas 
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para a “cidade branca”. Ruas, caminhos e pontes para pedestres cruzam a área, que fica a apenas 
10 minutos de distância do centro urbano (Dobson et al.,2011). Mais de 460.000 passageiros 
passam pelo ponto de tráfego, que inclui a estação ferroviária de Berea Road, cinco terminais 
rodoviários e dezanove paragens de táxi. Além disso, a área atrai um grande número de 
comerciantes de rua (Imagem 4.9): entre 6000 e 8000 comerciantes que se engajam em uma 
variedade de atividades comerciais, de medicina tradicional, vestuário, comida, música, produtos 
frescos, arte e artesanato. Essas atividades ocorrem em 9 mercados distintos e em vários lugares 
periféricos dentro do espaço público (Mander,1998). Antes da década de 90, a área de Warwick 
Junction sofreu devido ao menosprezar do governo sob o espírito do apartheid, pela economia 
informal. Sendo o local mal projetado não conseguiu alojar o número crescente de comerciantes, 
o que causou grande congestionamento, falta de condições e crimes frequentes (PPS,2015). 
Quando em 1994, o primeiro governo democrático foi eleito na África do Sul, a transformação se 
tornou prioridade, sendo implementado um projeto no contexto de restruturação de Warwick para 
melhor apoiar o comércio informal (ibidem). 
Em 1995, o Conselho reservou um orçamento para começar a regeneração de Warwick através 
de projeto que era parte experimental da cidade e incluía dois aspetos fundamentais:  
1.Gestão baseada na respetiva área com a colaboração de equipas interdisciplinares; 
2.Participação dos cidadãos em todos os aspetos do planeamento (Dobson et al., 2011).  
A equipa de pesquisa e projeto passou muito tempo a observar as dinâmicas dos comerciantes, 
a maneira como os produtos eram produzidos, a forma como os bens eram processados e 
exibidos, os diferentes usos do espaço conforme a hora do dia, os processos de preparar comida, 
etc (Conley,2015). 
 

Img 4.10 Área de Implantação                  Img 4.11 Mercado de Alimentos           Img 4.12 Mercado de Vestuário 
(via GoogleEarth)      (via indikate.net)      (PPS,2015) 
 
Foram adaptadas muitas soluções de baixo custo (Imagens 4.11 e 4.12), duradouras e efetivas, 
como palas de sombreamento e móveis de armazenamento, exibição de produto e organização. 
Os espaços residuais e a infraestrutura existente foram destinadas para novos usos. O esforço 
cooperativo com os comerciantes foi crucial na para manter os níveis básicos de segurança, 
limpeza e higiene, gerando espaço para mais usuários e variedade de mercados (Mander,1998). 
 
Concluindo esta operação foi um marco na regeneração de Warwick, ao mostrar que muito pode 
ser atingido através da colaboração de uma equipa multidisciplinar com os comerciantes. O 
exercício foi importante principalmente para comerciantes e visitantes, porque fortaleceu um 
sentido de apropriação e orgulho na área, e reconheceu também a contribuição das atividades 
informais para a economia da cidade.  
 
 
 



 
 

44 

 
 
 
4.4 RUA Modelo Dandora   
Localização Nairobi, Quénia  
Categoria de Espaço Rua 
Extensão 800 m 
Equipa Nairobi City County Government,  
UN-Habitat, Dandora Transformation League (DTL)   
Tipo de Intervenção Consolidação 
Ano 2015 - 2016 

               Img 4.13 Rua depois da Intervenção  
               (via facebook Dandora Transformation) 

 
Dandora é um bairro residencial de baixo rendimento em Nairobi, está localizado a 11 km do centro 
da cidade (Imagem 4.14), com uma população de 141.885 habitantes. Este bairro, inicialmente 
bem planeado, degradou-se gradualmente para quase um bairro de lata (Imagem 4.16) e é notório 
pela alta taxa de criminalidade e por ser um dos maiores locais de aterro da África Oriental (UN-
Habitat,2015b). 
A iniciativa da ‘rua modelo’ em Dandora Fase II foi concebida pelo UN-Habitat em colaboração 
com a equipa do projeto ‘Making Cities Together’ e a Dandora Transformation League (DTL). A rua 
foi selecionada como uma parte essencial da estratégia de ‘Must Seed’, um processo passo a 
passo onde são feitas pequenas intervenções que podem ter um grande impacto na comunidade 
e ser o condutor de projetos futuros por efeito de ‘contaminação’ (UN-Habitat,2014 a). 
A fase de planeamento do projeto incluiu a utilização do Minecraft (Imagem 4.15), no qual os 
moradores usam o software de jogos para visualizar e modelar o espaço. O jogo Minecraft é 
constituído por blocos, estilo Lego, que formam edifícios, ruas e cidades inteiras, podendo o 
jogador integrar-se num modo criativo de construção ilimitada, explorando diversos universos, 
através de um trabalho colaborativo com outros jogadores. O jogo aumenta o interessa da 
população no desenho e planeamento urbano permitindo compreender melhor os espaços 
públicos e facilitar a comunicação com os técnicos. A UN-Habitat argumenta que este modo de 
interação se assemelha ao trabalho real multidisciplinar e colaborativo na construção de espaços 
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e edifícios. Com base nas propostas em Minecraft, o projeto é desenvolvido por profissionais, 
incluindo a definição de orçamento e detalhes construtivos (UN-Habitat, 2015).  

Img 4.14 Area de Implantação                          Img 4.15 Método Minecraft        Img 4.16 Rua antes da Intervenção 
(via Youtube Dandora Transformation)           (via placemakers)              (via UN-Habitat,2015b)  
 
A iniciativa conseguiu abordar questões como alta taxa de criminalidade, atividade criminosa e 
desemprego juvenil, decadência urbana, aterro não regulamentado e os seus efeitos na destruição 
do ambiente e na saúde para as comunidades vizinhas e além disso, os resíduos na maioria dos 
espaços abertos. Um dos impactos positivos imediatos da Model Street tem sido a melhoria geral 
no bem-estar dos moradores locais (UN-habitat,2015b).  
 
Abaixo estão alguns resultados específicos que podem ser atribuídos à intervenção do modelo de 
rua: 

 

O projeto da Rua Badilisha (Model Street) melhorou significativamente as condições de vida dos 
residentes do bairro (Imagem 4.13). Estas refletem o impacto positivo na saúde e qualidade 
ambiental pela drenagem e espaços verdes, melhoria na relação a população com as entidades, 
segurança e manutenção do espaço público, aumento da economia local através da crescente 
oportunidade de emprego, criação de espaços de lazer e recreio que levou a um maior senso de 
coesão e fortalecimento da comunidade marginalizada (UN-Habitat, 2015b). 
O sucesso desta iniciativa é um exemplo de como o placemaking catalisa alianças improváveis 
entre grupos de uma comunidade, setor privado, governo local e outros líderes podem adaptar, 
replicar e melhorar as boas práticas a nível doméstico do bairro. Através da utilização de métodos 
inovadores pode servir como referência para orientar futuras intervenções e até mesmo 
influenciar novas políticas em Nairobi (UN-Habitat,2012). 
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4.5 PRAÇA da República  
Localização Paris, França  
Categoria de Espaço Praça 
Área 20.000 m2 
Equipa TVK Architects Urbanistes  
Tipo de Intervenção Consolidação 
Ano 2010 - 2013 

 
        

 
 
A Praça da República é uma das mais emblemáticas da cidade e com grande importância 
geográfica e histórica, tendo sido inserida nas transformações de Hausseman em Paris no século 
XIX. Serviu constantemente como palco para manifestações populares, culturais e políticas, em 
função do seu nome, e ao símbolo com a qual está associada (Imagem 4.18). Durante o século 
XX, acabou por se tornar numa rotunda de automóveis pouco acolhedora para pedestres. Estes 
circulavam nos limites, com dificuldade, e a estátua que representava os emblemas do país 
passou a mero elemento decorativo (Imagem 4.19). O pouco mobiliário público presente, 
aparentava falta de manutenção, e estava cercado um gradeamento que constituía uma barreira 
para os pedestres (PublicSpace,2014).   
A remodelação da Praça da República é baseada no conceito de um espaço aberto com múltiplos 
usos urbanos pretendendo também fazer a conexão com as restantes extremidades da praça. A 
eliminação da rotunda central liberta o local da restrição dominante tráfego automóvel, 
favorecendo outros tipos de mobilidade mais sustentáveis e principalmente a circulação de 
pedestres. Uma grande área seria disponibilizada para atividades variadas para a população, ao 
mesmo tempo que o simbolismo republicano da praça voltava a ganhar destaque. A decisão do 
projeto começou com um processo consultivo que, por meio de eventos públicos e workshops 
organizadas pela Câmara Municipal, levou em conta as demandas dos moradores e empresários 
locais (Kohler,2013). 
 

    Img 4.18 Área de Implantação           Img 4.19 Praça antes da Intervenção         Img 4.20 Praça Atualmente 
    (via GoogleEarth)        (via PublicSpace,2014)                 (via PublicSpace,2014) 
 
A nova praça, agora contornada pelo tráfego motorizado, cria uma paisagem em grande escala e 
se torna um recurso, disponível e adaptável para diferentes usos. Ligações claras com as grandes 
avenidas promovem um novo equilíbrio centrado no transporte suave para peões, ciclovias e 
transporte público (Kohler,2013). A expansão da área pedestre aumentou dois terços em 
comparação com a anterior, disponibilizando assim apenas a parte sudoeste, mais sombria, para 
viaturas (European,sd). A estátua de Marianne, o espelho d’Água, o pavilhão e as filas de árvores 

Img 4.17 Praça depois da Intervenção 
(PublicSpace,2014)   
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formam um eixo forte e criam diferentes ambientes dentro do mesmo espaço. Foram introduzidos 
elementos para promover condições climatéricas adequadas de forma a combater o efeito de ‘ilha 
de calor’. As lajes de betão pré-fabricado utilizadas no pavimento garantem boas condições de 
arrefecimento durante o verão, foram plantadas árvores para oferecer sombreamento e vegetação 
mais densa foi introduzida no lado norte para proteger dos ventos gelados no inverno 
(European,sd).A água é também um elemento bastante explorado, não só na perspetiva climática 
para arrefecimento, mas também estética e recreativa, com a fonte Château-d’Eau e o espelho 
d’água (ibidem).  
A renovação da praça teve uma resposta positiva por parte da população, com bastante adesão 
aos novos eventos e atividades disponíveis (Imagem 4.17). O sucesso da proposta foi mencionado 
pela European Prize for Urban Public Space, tendo sido finalista na edição de 2014. Devido a escala 
da transformação e centralidade da praça, foram previstas propostas iniciais para o colapso do 
tráfego na área e grande congestão na circulação, após a renovação concluída não se verificou 
uma relevante alteração na circulação automóvel o que permitiu à cidade alcançar um 
compromisso com a mobilidade sustentável e justa (Imagem 4.20) (PublicSpace,2014).  
 

 
 
O exemplo desta proposta mostra como através de mudanças significativas espaços 
improváveis, como patrimónios considerados, podem ser transformados em lugares de 
permanecia e encontro social com atividades recreativas e de restauração.  
 
4.6 PRAÇA da Integração Programa Ocupa tu Calle   
Localização Lima, Peru 
Categoria de Espaço Praça  
Área 900 m2 
Equipa Observatório Urbano ‘Lima Cómo Vamos’,  
Fundação AVINA, Fundação Porticus, UN-Habitat, 
Município de Rímac  
Tipo de Intervenção Transformação  
Ano 2016             Img 4.21 Praça Depois da Intervenção  

       (via OcupaTuCalle) 

 
Lima, como muitas outras cidades da América Latina, sofre com a desigualdade urbana em 
termos de serviços básicos, como acesso à água, eletricidade e saneamento. Além disso, a 
corrupção e a falta de planeamento dos governos locais impedem desenvolvimento de áreas 
urbanas, especialmente nas áreas periféricas da cidade, o que aumenta a insegurança, a pobreza, 
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dificultando o acesso a espaços públicos adequados (WUF9,sd). De acordo a pesquisa do 
Observatório Urbano - Lima Cómo Vamos, apenas 15,7% dos cidadãos de Lima, em bairros de 
classe baixa, estão satisfeitos com os espaços públicos disponíveis, em contraste com os 42% 
das pessoas em bairros de classe mais alta (ArchDaily b,sd). Os conflitos em relação aos espaços 
públicos vêm aumentando nos últimos anos devido ao interesse de privatizar espaços públicos e 
priorizar a mobilidade para tráfego automóvel (WUF9,sd). 
Para resolver esta situação e sem a ajuda de suas autoridades, algumas comunidades 
começaram organizações para resolver muitos dos problemas. Neste contexto nasceu o 
Programa Ocupa Tu Calle (Ocupa tu Calle,sd), que sistematiza a metodologia do projeto em 
unidades teóricas e práticas, inclui informações sobre os conceitos principais, como planear 
intervenções urbanas e os respetivos passos. Um aspeto relevante é a formação e participação 
dos cidadãos, para que tenham um papel ativo na promoção e proteção dos seus espaços 
públicos e se tornem agentes de mudança nas suas comunidades. O programa nasceu com o 
objetivo de reduzir a desigualdade no acesso aos espaços públicos de qualidade através da 
recuperação de espaços na cidade não utilizados ou abandonados (WUF9,sd). O programa utiliza 
a abordagem placemaking, onde são feitas intervenções urbanas de pequena escala, como a 
implementação de parklets, espaços públicos pop up (Imagem 4.21), “miniparques” e ciclovias 
piloto, encerrando temporariamente espaços de rua ou espaços inutilizados. A mão de obra é local 
e as intervenções são de baixo custo devido à reutilização de materiais locais e utilização de 
técnicas não evasivas como pintura do mobiliário urbano (Ocupa Tu Calle,sd). Muitas das 
intervenções podem ser de caracter temporário, mas devido ao impacto positivo que podem 
causar na área, como a adesão da população ao espaço, aumento de comércios locais e 
fortalecimento das relações entre a comunidade e as autoridades locais, elas acabam por se 
transformar em espaços permanentes (UN-Habitat ,2017). 
 

Img 4.22 Local antes da Intervenção                      Img 4.23 Interação            Img 4.24 Atividades Sociais 
 (imagens via OcupaTuCalle) 
 
ESTRATÉGIAS 
No caso do projeto Plazoleta de la Integración (Praça da Integração), este centrou-se na 
recuperação de um terreno baldio, de aproximadamente 900 m2, situado no centro histórico no 
município de Rímac. Pode-se observar (Imagem 4.22) que o seu estado não é atrativo devido ao 
abandono e à não existência de atividades, entretanto este espaço tornou-se estratégico devido à 
sua acessibilidade e por estar inserido numa área histórica e turística (ArchDaily b, sd).  
Para a realização desta intervenção, o processo de participação contou com a ajuda da 
comunidade, voluntários do programa ‘Ocupa Tu Calle’ e autoridades locais para o projeto de 
desenho e construção. O processo também teve a contribuição das crianças que participaram 
através de expressão dos seus desejos com atividades lúdicas como desenhos e jogos, e também 
de uma associação de livreiros que futuramente instalaram-se no local (Ocupa Tu Calle, sd).  
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A estratégia de intervenção incluídas neste projeto referidas no website da organização incluem 
a reutilização de materiais locais, a acomodação de uma instalação para a Associação de Livreiros 
e um mural do artista e muralista peruano, Elliot Túpac com a palavra ‘Integración’ (integração) 
alusiva ao compromisso para a melhoria dos espaços no bairro, através do trabalho em conjunto 
com a comunidade (ibidem). 
 
A proposta final consolidou a 
ligação entre o local e a área 
histórica à volta, adaptando-
se para o uso da comunidade 
e para os turistas. O espaço 
agora acessível para uso 
comum, torna-se um local de 
lazer e socializar, também como para a organização de atividades recreativas, permitindo uma 
maior liberdade para o uso do espaço (Imagens 4.23). A presença da Associação de Livreiros 
incentiva atividades de literatura e cultura, proporcionando espaços de leitura que são benéficos 
principalmente para as crianças, pois promovem oportunidades para aprendizagem de forma 
dinâmica (UN-Habitat,2017).  
CONCLUSÃO 
A intervenção mostrou que estratégias de placemaking e de intervenção em pequena escala são 
relevantes em locais onde os recursos são insuficientes ou limitados, mesmo assim fornecendo 
espaços públicos de qualidade e resultados positivos na comunidade. Devido à sua dimensão e 
utilização de estratégias não evasivas, permitem transformar locais de forma rápida, reafirmando 
um compromisso com a sociedade. A implementação da cultura e da arte, representam uma 
oportunidade para a população se rever naquele espaço o que contribui para uma relação forte na 
utilização do mesmo (Imagem 4.24). Por fim a participação da população confirma-se como um 
método poderoso neste processo, associados ao empoderamento e coesão social da 
comunidade.  
 
4.7 AVENIDA Marginal da Baía de Luanda 
Localização Luanda, Angola 
Categoria de Espaço Avenida 
Extensão 3500 m   
Equipa Atelier Costa Lopes, Landplan, Direção 
Nacional  
de Infraestruturas Públicas de Angola (DNIP)  
Tipo de Intervenção Requalificação  
Ano 2012 – Presente  

    Img 4.25 Marginal de Luanda Atualmente (via Angop) 
 

A Marginal de Luanda é um grande passeio marítimo arborizado (PDGML,2015b), um local 
geograficamente privilegiado e vocacionado para atividades de lazer, comercias, turísticas e 
portuárias. Sendo um destaque de representatividade na cidade foi atribuído o título de ‘Cartão de 
Visita da Cidade’ (Ferraz,2005- pag 170). Em termos ambientais e de paisagem a área caracteriza-
se pela presença da Ilha de Luanda, um cordão litoral que separa a cidade de Luanda do oceano, 
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criando a baía de Luanda. Esta área tem como pontos fortes o valor paisagístico da sua frente 
marítima com uma vista panorâmica sobre a baía e a ilha de Luanda (PDGML,2015b – pag 233).  
O seu traçado formal é de meados só século XX, ainda no fim da primeira metade de 1900 estava 
em projeto, existindo apenas um pequeno troço da fisionomia similar à atual (Imagem 4.26). A 
avenida foi ganhando forma ao longo das décadas de 40 e 50, recorrendo a métodos de 
assoreamento e regularização da praia da baía (Ferraz, 2005- pag 182). O espaço é composto por 
faixas de rodagem, bolsas de estacionamento e passeios respetivamente na linha costeira e na 
frente urbana. Ao longo da Avenida sente-se a dinâmica dos vários espaços públicos que surgem 
do primeiro plano de construção e prolongam-se, em parte, para as galerias lineares formada pelas 
rés do chão recuado dos edifícios. Estas galerias, além de permitires os acessos aos 
equipamentos, oferecem alguma proteção ao sol. Até aos dias de hoje o passeio marítimo é palco 
de grandes eventos culturais como o Carnaval e as Festas da Kianda de culto à divindade 
angolana das águas, protetora dos pescadores (ibidem, pag 170).  
Antes da transformação a circulação viária, apesar de regular, era conturbada pois as faixas 
existentes não conseguiam satisfazer o grande número de veículos a circular. O estado de 
conservação era precário e vandalizado, com presença de lixo e as águas da baía eram muito 
poluídas o que provocava odores (ibidem).  

  
 
 
 
TRANSFORMAÇÃO 
A baía foi alvo de uma requalificação, inaugurada em 2012, num projeto de parceria do atelier 
Costa Lopes com o atelier de arquitetura Paisagista Landplan e a participação DNIP (Costa 
Lopes,2013). O projeto inserido numa extensão de 3500 m e 510 00 m2 área de intervenção em 
novos aterros requalificando o antigo passeio marítimo num novo parte urbano (ibidem).  
As intervenções na baía tiveram vários âmbitos:  
Ambiental – Limpeza das águas da baía através do tratamento de mais de 200 000 m3 de areias; 
renovação das infraestruturas de águas e saneamento para recolha da água das chuvas. 
Urbano – Ampliação da área de pavimento por dragagem que proporcionou a criação de uma 
nova frente marítima e permitiu o aumento das faixas de rodagem para facilitar o tráfego 
rodoviário; criação de novas áreas de lazer e serviços (restaurantes, estacionamento) que 
estabelecem ligação com o sistema espacial publico da cidade; criação de uma estrutura verde 
com arborização; criação de percursos pedonais e ciclovias (Imagem 4.27).  
Áreas Pedonais: 106 000 m2  
Espaços Verdes: 127 000 m2  
 
OBJETIVOS  
Estas transformações pretendem criar novas âncoras de vivência e lazer reforçando a relação 
com o local (Imagem 4.28), ao mesmo tempo que os novos serviços permitem estabelecer 
desenvolvimento económico e proporcionar boas condições para o turismo. O projeto de 

Img 4.26 Postal Marginal 1960   
(via Facebook)       

Img 4.27 Zona Pedonal e Ciclovia      
(via portuguese-architects.com) 

Img 4.28 Atividades Locais 
(via portuguese-architects.com) 
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requalificação apresenta mais alterações, que ainda não foram iniciadas, como a ampliação para 
novas áreas de habitação e escritórios (Costa Lopes,2013).  
A Segunda fase de construção da Marginal prevê uma extensão de 7,8 km no troço Praia do Bispo 
/ Corimba, que pretende melhorar o escoamento do tráfego do centro da cidade para a zona sul 
de Luanda (ibidem).  
 
Atualmente (Imagem 4.25) o espaço oferece boas dinâmica de uso para eventos como festivais 
e celebrações culturais, assim como passeios de lazer, atividades desportivas e boas condições 
para o turismo. Estes aspetos incentivam a manutenção por parte da população e do governo, 
sendo este um dos espaços públicos mais bem conservados da cidade.  
O aumento das faixas de rodagem apesar de terem reduzido o transito, transformaram a Avenida 
numa Via rápida o que dificulta a transição do peão da frente urbana para a frente marítima, estas 
evidencias são agravadas pelo fato de existirem poucas passadeiras para peões.  
 
4.8 SÍNTESE 
 Os casos de estudo apresentados espelham várias complexidades das sociedades urbanas, e 
mostram como gerar espaços públicos pode ajudar a superar ambientes fragmentados. Os 
exemplos escolhidos cruzam as divisões culturais para examinar semelhanças e diferenças de 
espaço público em contextos urbanos distintos através de uma análise teórica e crítica do 
processo de desenvolvimento e uso do espaço. Apesar das diferenças manifestadas nas cidades 
e culturas, podemos concluir que o acesso a espaços públicos de qualidade desempenha um 
papel importante no valor da vida pública. As cidades requerem espaços públicos que sejam 
acessíveis a todos e gerenciados e criados por processos inclusivos.  
 
No Quadro 4.6 é representada uma síntese das diferentes componentes de cada caso de estudo, 
sendo possível demonstrar a diversidade da análise permitindo uma visão mais adequada das 
intervenções.  
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5. UM CONTEXTO DIFERENTE – O CASO DA CIDADE DE LUANDA 
 
LUANDA, CIDADE INFORMAL  
Os problemas relacionados a espaços públicos são universais, no entanto cada cidade tem as 
suas próprias características que respondem às particularidades do território e dos habitantes. 
Neste sentido, os espaços públicos possuem particularidades específicas relacionadas à 
construção da cidade. Condições geográficas, comportamentos culturais, desenvolvimento 
económico e malha urbano existente, são alguns exemplos que influenciam na criação e o uso de 
espaços públicos (UN-Habitat,2014a). Portanto este capítulo é dedicado ao estudo e avaliação do 
espaço público existente, particularmente em termos de pesquisas e indicadores apropriados 
para transformação do espaço em um contexto diferente. 
A abordagem do urbanismo em cidades africanas é um tema que, pela sua riqueza e simultânea 
controvérsia, apresenta algum grau de complexidade. Isto advém, maioritariamente, pela questão 
de existir ou não um modelo próprio identificável de urbanismo em África devido às constantes 
mudanças e instabilidades que o continente enfrentou (Gameiro,2005).  
Este estudo, em particular, irá focar no caso de Angola, onde o urbanismo concentra-se 
maioritariamente em poucas cidades, entre as quais ressalta a capital Luanda pelo seu passado 
e desenvolvimento durante o século XX (PDGML,2014a - pag 195). Neste tema em estudo a cidade 
apresenta limitado conhecimento sobre as condições e dinâmicas dos espaços públicos 
existentes.  

Img 5.1 Mapa de Angola           Img 5.2 Etnologias em Angola               Img 5.3 Divisões de Luanda  
(Adaptado GoogleEarth)                (via povosbantu.net)                    (via Topogis,LDA) 
 
Angola é um país localizado na região ocidental da África Austral, e encontra-se entre as zonas 
intertropical e subtropical do hemisfério Sul. Esta limitado a norte pela República Democrática do 
Congo e a República do Congo, a leste pela República Democrática do Congo e a República da 
Zâmbia, a sul pela República da Namíbia, e a Oeste pelo Oceano Atlântico que banha a sua costa. 
O território divide-se em 18 províncias e a natureza da sua geografia é fragmentada, determinada 
por três grandes entidades naturais (Governo,2015). O oceano Atlântico, que banha toda a frente 
Oeste do país, a bacia do rio Congo, localizada à norte, e o vasto deserto do Namibe que se estende 
desde o Sudoeste do país, até a vizinha Namíbia (Imagem 5.1). Com temperaturas médias anuais 
de 27° C de máxima e  17° C de mínima, o seu clima divide-se em apenas duas estações. A 
primeira, que ocorre entre o mês de Setembro e o mês de Maio, é a estação das chuvas, época 
mais quente do ano. A segunda, o “Cacimbo”, é a época seca, quando se registam temperaturas 
menos altas, e ocorre entre os meses de Maio e Setembro (Governo,2015). Dada a sua dimensão, 
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Angola possui uma enorme multiplicidade de ecossistemas, tanto naturais como culturais.  O 
povo Bantu ocupa um terço do continente africano, e chegaram a Angola pelo Norte, vindos da 
África Central durante os séculos XVI e XVII. Existem cerca de noventa a cem etnias e subgrupos 
do povo Bantu, tradicionalmente conhecidas como tribos (Ervedosa,1981). Estas tribos estão 
enquadradas em nove “Grandes Grupos Etnolinguísticos”; (Imagem 5.2) Bakongos ou Quicongo; 
Quimbundos; Ovimbundo ou Mbundo; Luanda-Quioco; Nganguela; Nhaneka-Humbe; Herero; 
Ambó e os Xindonga (Redinha,2009). O seu assentamento demorou anos, e neste período 
impuseram sobre os outros povos, o seu forte domínio de agricultura, cerâmica e metalurgia 
(Alexandre,2016). Angola foi colónia portuguesa desde 1576, até 1975 quando proclamou a sua 
independência. De uma forma geral, Angola sofreu um período de transformação nos últimos 
anos, passando da desordem causada por um quarto de século de guerra civil, após à 
independência, para a economia que mais cresce em África e um dos crescimentos mais rápidos 
do mundo (PDGML,2014a - pag 255). Este fator deveu-se principalmente à paz conquistada em 
2002 e à reconstrução acelerada do país (PDGML2014b - pag 125). 
A capital do país e província de Luanda é composta por sete municípios (Imagem 5.3): Luanda, 
Belas, Viana, Cazenga, Cacuaco, Icolo e Bengo e Quiçama que no seu conjunto ocupam uma área 

territorial de 1,8 milhões de hectares (18.826 km2) (PDGML,2014a - pag 25). 
A marca que o regime colonial impôs às diferentes urbes foi de tal modo evidente que atualmente 
é ainda possível observar, nomeadamente no centro das cidades e nas áreas de crescimento 
desenvolvidas, como a ausência de infraestruturação condicionou e condiciona o seu 
funcionamento perante a área periurbana (PDGML,2014a - pag 195). O aumento da população em 
Luanda, sobretudo devido aos processos migratórios produzidos em consequência da guerra civil, 
contribuiu para um processo de urbanização cada vez mais acelerado, não acompanhado por uma 
necessária programação de um planeamento base, habitações e equipamentos sociais no geral. 
O que provocou situações de desigualdade de acesso a duas esferas sociais básicas e elementos 
essenciais que permitam proporcionar qualidade de vida aos cidadãos (Wheeler & Pélissier,2011; 
Viegas,2012). 
A diversidade cultural e linguística da população exige uma abordagem multilingue e multicultural 
na adoção de diferentes tipos de intervenções, bem como no desenho de estratégias para a 
mudança de comportamentos (PDGML Fase I, pag 255). 
Assim como em outras cidades em África, Luanda apresenta crescentes sinais de negligência e 
informalidade a nível do funcionamento do próprio Estado, nos processos de tomada de decisão 
e em relação aos aspetos sociais básicos como a saúde e educação (Ribeiro,2016). Num contexto 
local, a cidade apresenta transições múltiplas, do regime de partido único para o 
multipartidarismo, da economia centralizada administrativamente para a economia de mercado e 
antecedentes de uma guerra civil para uma indefinida e incompleta reconciliação nacional. Estas 
geraram um ambiente de incerteza, instabilidade e precariedade que a necessidade da 
globalização acentua (Viegas,2012).  
Em cidades como Luanda, o espaço público precisa ser abordado não apenas como uma questão 
autônoma, mas também como parte das prioridades de desenvolvimento urbano que geralmente 
são perseguidas e promovidas pela comunidade internacional (UM-Habita,2014a). As agravantes 
acima descritas aumentam o problema da disponibilidade do espaço público, pois em muitos 
casos não permite a garantia de criação, proteção e manutenção desses espaços.  
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5.1 CONTEXTO HISTÓRICO, POLÍTICO E SOCIAL DE LUANDA 

        
 
 
 
 
 
Luanda foi fundada em 1575 como São Paulo de Luanda (Imagem5.5), no alto do morro de São 
Miguel pelo explorador português Paulo Dias de Novais, sendo a cidade ocidental mais antiga 
fundada por europeus na África austral. Luanda é hoje o maior e mais importante centro urbano e 
económico de Angola, e um dos maiores e mais densos da África Austral (Viegas, 2015). Outrora 
parte integrante e tributária do reino do Congo (Imagem 5.4), a ilha de Luanda, foi no passado, 
antes da chegada dos portugueses, o reservatório e lugar de extração do Zimbo3. A cidade evoluiu 
de capitania, para a típica vila colonial portuguesa, e finalmente, no ano de 1605, para o estatuto 
de cidade, que aos poucos foi se expandindo, atingindo as terras mais altas que a circundavam 
(Alexandre,2016; Wheeler&Pélissier,2011).  
A escolha do lugar para o assentamento da cidade de Luanda, deve-se principalmente a razões 
militares. Foi escolhido um local fácil de defender, resguardado na baía de “águas calmas”, 
protegido pela restinga à que chamamos hoje ilha de Luanda, e pela restinga em arco que se 
estende desde a foz do rio Kwanza até a ponta da ilha de Luanda. Outros fatores que reforçaram 
a escolha do local foi o facto da ilha de Luanda ser parte do então reino do Congo (aliado de 
Portugal na altura, após os primeiros contactos em M’Banza Congo), possuir uma população 
pacífica, e o facto de haver já́ uma pequena comunidade portuguesa na altura. As suas 
localizações geográficas, no morro da baía, ofereciam também uma grande vantagem estratégica 
tanto das populações nativas, de quem se temiam ataques, bem como investidas de inimigos, 
feitas pelo mar (Manuel,2017; Redinha,2009).  
Desde a sua criação, a cidade de Luanda sempre teve um crescimento muito lento (Imagem 5.6), 
quando comparada com outras cidades portuguesas em territórios ultramarinos, principalmente, 
devido ao facto de possuir um clima muito hostil para os colonos, e um solo estéril, de natureza 
semiárida, sem riquezas minerais, e sem potencialidades agrícolas, o que condenou a sua 
economia maioritariamente ao comércio de escravos, que partiam para o Brasil. Esta realidade 
manteve-se durante vários e largos anos, até que se deu a independência do Brasil (1822), em 
seguida a abolição da escravatura, que obrigou a que houvesse uma mudança de paradigma, e se 
passasse a desenvolver outros sectores económicos (Wheeler&Pélissier,2011).  

 
3 Zimbo- búzio que servia como entidade monetária para toda a região (Alexandre,2016). 

 

Img 5.4 Mapa África 
Central Sec (XV_XIX) 
(via Alexandre,2016) 

Img 5.5 São Salvador e Morro do 
Congo (via Viegas,2015) 

Img 5.6 Mapa Luanda 1616 (via 
VINGBOONS) 
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Em 1910, dá-se o fim da monarquia portuguesa, e instala-se então a primeira república portuguesa 
o que leva Lisboa a iniciar novas reformas políticas, administrativas e de gestão do território, o que 
incluía as províncias ultramarinas (Alexandre,2016). Norton de Matos, Governador-geral de Angola 
(1913) tinha uma intenção política com um projeto de ‘desenvolver Angola, promover o negro e 
reforçar a soberania portuguesa’ como princípio orientador do desenvolvimento e da unificação 
(Fonte, 2012). Queria renovar Angola através de um governo enérgico, traçando-lhe um destino 
mais valioso, tendo em conta os problemas de pobreza social, económico e governança política, 
para que esta se transformasse numa terra de futuro e uma extensão de Portugal. Este plano 
colonial de ideais veio a fracassar devido principalmente a dois aspetos- a resistência da 
população portuguesa em emigrar para Angola, e a resistência nos investimentos de capital por 
parte do Estado português. A década de vinte deixava marcas difíceis na governação colonial 
portuguesa, com acusações de práticas esclavagistas que enfatizava o separatismo branco e o 
nacionalismo de elites (ibidem).  
O Estado novo (1933-1974) foi um regime político autoritário português, liberado maioritariamente 
por António Salazar (Viegas,2015). Durante este período as políticas coloniais associadas tinham 
um caracter menos repressivo do que em Portugal.  
O Estado Novo distinguiu-se do passado republicano essencialmente em três aspetos: a 
autonomia administrativa (substituída pela centralização); a abertura ao capital estrangeiro e o 
desenvolvimento autónomo (Fonte,2012).  
Em Angola as políticas de trabalhos mostravam quer para o colono branco e nativos, a 
necessidade do próprio esforço e ser autossuficiente. Mas este nicho de igualdade aparente na 
prática eram fora do contexto – o sistema colonial assentava na exploração de mão de obra 
indígena.  
No fim da 2ª Guerra Mundial, Luanda em particular, passou a ocupar um novo lugar, permitindo 
uma nova fase de crescimento que adveio primeiro da explosão das exportações de café, devido 
à inflação do seu preço, e depois, do desenvolvimento industrial e comercial, atraído pela 
população branca (Wheeler&Pélissier,2011). A partir da década de 50, a par de uma forte corrente 
de emigração na busca de uma situação económica que a Metrópole não conseguia satisfazer, 
houve uma intensificação de colonatos em Angola. O aumento demográfico na cidade de Luanda, 
provocou o alargamento da cidade e dos seus limites, gerando um desajuste quer no seu 
crescimento como na sua gestão (Fonte,2012). 
A par do desenvolvimento económico, demográfico e urbanístico, a questão política começou a 
assumir especial destaque com a emersão de ideias nacionalistas. Surgem os partidos de 
libertação, intensificando cada vez mais a ideia de independência e liberdade, o que fez redobrar 
os esforços para perpetuar a colonização e consequente opressão (ibidem).  
A queda do regime autoritário em Portugal a 25 de Abril de 1974, Luanda tomou a chance de 
construir uma ‘identidade coletiva angolana’ baseada na ideologia marxista do 'princípio da 
igualdade' introduzida no país pelo partido político MPLA, com a ajuda de Cuba e encorajada pela 
União Soviética. No entanto a construção cultural do que significava ser um angolano não podiam 
depender unicamente do grupo étnico Mbundo (predominante em Luanda) (Everdosa,1981) nem 
das doutrinas do MPLA. Para além do novo impulso gerado pela migração multiétnica rural-
urbana, a construção dessa identidade teve de lidar com a crescente relevância de Angola no 
conflito estratégico da guerra fria, que apelou à oposição armada do partido da UNITA, pela África 
do Sul e manipulado pelos EUA (Fonte,2012).  
Após à luta de libertação Nacional, Angola proclamou a independência a 11 de Novembro de 1975. 
Regida por um forte sistema presidencial de partido único, sem participação popular, passando a 
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adotar uma economia de planeamento centralizado que reforçaram o sistema burocrático 
herdado do colonialismo português. O período seguinte foi caracterizado essencialmente por uma 
alta desindustrialização, abandono da agricultura, promovido pela saída forçada dos colonos 
portugueses e a falta de investimento estatal nesses setores produtivos (Viegas,2015).  
Devido aos baixos níveis de escolaridade da maioria da população angolana, havia insuficiência 
de pessoal qualificado para a maioria dos setores da economia, indústria e administração pública, 
causando a proliferação do comércio informal (Ferraz,2005).  
Os fracos resultados das políticas do novo governo independente eram evidentes, e 
enfraqueceram a imagem do Estado que governava a meio de uma guerra civil (Viegas,2012). O 
fraco desempenho macroeconómico que levou ao aumento da dívida pública, forçou o MPLA a 
fazer uma viragem estratégica e a estabelecer relações privilegiadas com o Ocidente neoliberal. 
Angola começou a encorajar cada vez mais investimentos privados e a promover a reabertura do 
país a novos mercados, mantendo a implementação de uma reforma económica.  Após o fim da 
Guerra Fria (1991) e a consequente perda de relevância no cenário geoestratégico global o país 
tomou posição dominante no fornecimento de petróleos aos centros internacionais como 
estrutura capitalista (Wheeler&Pélissier,2011).  
Nos anos 90 Luanda testemunhou um movimento de massa milhões de habitantes e refugiados, 
sendo previstos cerca de 3 milhões de habitantes no início do novo milénio (INE).  
Em 2001 devido à grande proliferação de habitantes pela corrente migratória, causou vários 
rompimentos nos sistemas urbanísticos passando a maioria a população a viver em musseques 
(Bettencourt,2011). Entretanto o fim da Guerra Civil em 2002 trouxe esperança de um futuro de 
paz tão esperado e com ele a chance de criar qualidade de vida social e urbana estável e 
consistente, distribuindo benefícios de maneira mais justa (Viegas 2012). 

  Img 5.7 Vista Cidade Luanda           Img5.8  Atividades Informais                           Img 5.9 Zungueiras  
   (via Instagram @viewsofangola)                  (via Revista Rumo, Maio 2018)                        (via Instagram @viewsofangola)        
 
Luanda hoje apresenta sintomas evidentes e diversificados de um processo informal crescente 
(Imagem 5.8). Desde o crescimento acelerado das atividades económicas não oficiais (comércio 
informal) (Imagem 5.9) ao aumento contínuo e descontrolado dos assentamentos informais 
(musseques) e apropriação do espaço (Bettencourt,2011). Os efeitos resultantes da 
vulnerabilidade e dependência da economia angolana em relação às receitas petrolíferas, 
resultaram em uma crise no sistema económico do país em 2014, devido as flutuações da 
cotação do crude terem diminuído a nível do mercado internacional. A corrupção generalizada e 
socialmente despenalizada aos diferentes níveis da hierarquia social (“a gasosa” que permite 
superar obstáculos incontornáveis) causando grandes contrastes sociais (Imagem 5.7), estes são 
alguns dos contextos que caracterizam a dinâmica da cidade (Lopes). 
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5.2 EVOLUÇÃO DA CIDADE DE LUANDA – EXPANSÃO URBANA 
Ao contrário de outras cidades africanas que possuíram modelos mais evoluídos e complexos de 
organização urbana, em Angola, o que podemos intitular como cidade eram conjuntos de modelos 
muito simples de assentamentos humanos. A arquitetura no antigo reino do Congo, embora com 
falta de documentação escrita, exata e rigorosa centra-se quase exclusivamente em habitação 
(Everdosa,1981).  
Augusto José́ Pereira Trindade (in Alexandre, 2016) enumera algumas razoes prováveis no seu 
livro “O Fenómeno Urbano na África Subsariana”, para que algumas culturas africanas não tenham 
experimentado um fenómeno urbano mais rico principalmente na África central. Segundo o autor, 
o facto de muitas culturas se terem desenvolvido em regiões com grande densidade florestal, 
possuírem um estilo de vida migratório, permanecerem fechadas à mudança ou inovação, se 
localizarem em regiões fora dos “grandes circuitos comerciais” ou isoladas de outros povos, e 
constituírem um assentamento tardio de algumas sociedades, foram fatores determinantes para 
a inexistência de um modelo de assentamento humano mais rico e desenvolvido (Rendinha,2009). 
A história e o desenvolvimento do urbanismo colonial em Angola está diretamente ligado ao 
historial da ocupação portuguesa no território angolano (Ferraz,2005). Desde a sua criação, a 
vivência da cidade de Luanda, foi sempre marcada por duas zonas importantes, influenciadas 
principalmente pela topografia do território - a cidade alta e a cidade baixa. A cidade Alta, dada a 
sua natureza geográfica privilegiada com domínio visual sobre o resto da cidade, era o centro 
administrativo e albergava o palácio do então governador e as habitações pertencentes a 
aristocracia (Viegas,2015; Alexandre,2016).  Na cidade alta a formação da povoação faz- -se em 
torno das igrejas (Igreja de N.ªS.ª da Conceição e Igreja dos Jesuítas), elementos geradores do 
núcleo e denominador comum com as cidades e vilas de Portugal (Ferraz,2005). Ao contrário, a 
cidade baixa, tinha a sua vivência e organização muito marcadas e dependentes da atividade 
portuária, desenvolvendo-se entre a praia e o “arco das barrocas”, com um traçado urbano mais 
denso e confuso que se organizava ao redor das dependências do porto, dada a sua natureza mais 
comercial, com armazéns e quintais destinados aos escravos (Wheeler&Pélisser,2011).  
Em meados do século XIX, o início da ocupação do interior do território do país é marcado pela 
abolição do tráfico de escravos e pelo incentivo de Portugal, sob a forma de subsídios, ao 
desenvolvimento das explorações agrícolas. Neste contexto, Luanda tornou-se o centro do poder 
colonial e do comércio e a cidade desenvolveu-se de uma forma mais sistemática e formal. A 
cidade colonial, agora lugar de fixação, começa a ter regras de ordenamento segundo novas 
preocupações sanitárias e urbanísticas (Manuel,2017). A abertura e regularização de várias ruas 
são motivo para expropriações, e as cubatas são vistas como o foco de doenças. Em nome da 
“estética ou sanidade urbana”, a população africana é empurrada para a periferia. Esta população 
expulsa, muda-se para o planalto superior e organiza-se em bairros de habitações passando a 
ocupar terrenos periféricos pertencentes à burguesia. Estes assentamentos informais eram 
construídos sobre solo vermelho árido e arenoso, adquirindo o nome de ‘musseques’ (ibidem).  
Durante meados do século XX, Luanda era ainda uma cidade com um traçado urbano lasso, 
disperso, de baixa densidade, com os seus casarões típicos com enormes quintais e com grossas 
paredes, e “praças ajardinadas” (Alexandre,2016).  



 
 

60 

 
 
 
     
Por volta de 1942, é de referir o 1º Plano de Urbanização para a cidade de Luanda, da autoria de 
Etienne de Groer e David Moreira da Silva (Imagem 5.12). O plano suporta-se no modelo de plano 
das Cidades-Satélite e é inspirado nas Cidades Jardim, onde se pretendia controlar o crescimento 
e o congestionamento verificado da cidade através de um modelo urbano composto por cinco 
satélites à margem do núcleo urbano consolidado (Fonte, 2012). Deste modo, pretendiam criar 
um tampão rural entre os satélites, interligados através de uma forma circular, com o objectivo de 
canalizar a população excedentária para as cinco novas “cidades dormitório”, cada uma com uma 
capacidade de acolhimento de cerca de 50 mil habitantes. Esta estratégia de desenvolvimento foi 
sendo estudada e aprofundada por Vasco Vieira da Costa em 1948 (Imagem 5.11), a par do estudo 
de estratégias de implementação e articulação entre a população local e a população nova 
(ibidem).  
Após a segunda guerra mundial a cidade sofreu uma profunda transformação, determinada pela 
conjugação com os caminhos-de-ferro que lançaram as bases para um grande crescimento 
económico, ditado pelo aumento dos lucros da exportação do café, pelo forte crescimento nos 
sectores da indústria, da construção civil, e por uma grande vaga emigratória da Europa para 
Luanda e no interior das províncias de Angola em geral. A antiga cidade típica portuguesa, com os 
seus palácios, casas típicas, com as igrejas barrocas coroando os seus pontos mais altos e os 
seus bairros populares tradicionais, foi sendo demolida para dar origem a edifícios de arquitetura 
moderna, destruindo muito do património arquitetónico ultramarino em nome de uma renovação 
urbana (Viegas,2012; Ferraz,2005).  
O Plano de Urbanização da Cidade de Luanda de 1957 surge como um plano regulador, 
especificando áreas para cais e armazéns, zonas portuárias, zonas para caminho férreo e novos 
eixos segundo circulares radiais e vias penetrantes que pretendem fluir e facilitar os movimentos 
pendulares dentro da cidade (Imagem 5.10). É um instrumento que propõe regular a Cidade Baixa 
através dos usos administrativos e de negócios e a Cidade Alta como zona governativa e 
residencial. Neste Plano de Urbanização da Cidade de Luanda de 1957 é proposta uma zona verde 
rural de proteção que funciona em paralelo como limite de expansão urbana e onde a zona verde 
do plano de Gröer e Silva de 1942 se torna uma área de expansão futura neste plano de 1957 
(Fonte, 2012). 
No final da década de 1960, o Estado colonial construiu os chamados “bairros indígenas” para a 
população africana expulsa de áreas que se tinham tornado atrativas para alojar a crescente 
população de origem europeia (idibem). Esta altura também é notável por uma Arquitetura 
Moderna com sotaque tropical que marca a paisagem construída das cidades. Um conjunto de 
arquitetos portugueses de ‘geração africana’ parte para Angola procurando novas oportunidades 

Img 5.10 Pormenor Zona de 
Habitações (via Fonte,2012) 

Img 5.11 Bairro Indígena (via 
Fonte,2012) 

Img 5.12 Esquema de Groer e Silva  
(via Fonte,2012) 
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de construir com um vocabulário moderno (Magalhães,2009). Durante os anos de 1958 a 1967, 
foram contruídos em Luanda, mais de 2200 novos edifícios, a maior parte deles modernistas e 
com vários pisos, avançando sobre a planície da cidade alta, e densificando o tecido da cidade 
antiga fazendo-a crescer em altura, com edifícios descritos como “arranha-céus” 
(Alexandre,2016).  
Em 1964 o Plano Director de Luanda, da autoria do Arq. Fernão Lopes Simões de Carvalho, vê a 
cidade de Luanda à luz da carta de Atenas, propondo um modelo de unidades de vizinhança, na 
qual a estrutura viária rápida é feita em vias periféricas que envolvem a zona baixa, com um 
modelo de cidade compacta (Fonte,2012). Neste plano, as zonas habitacionais incluíam zonas de 
trabalho e zonas industriais condicionadas, articuladas entre si de forma harmonizada. É neste 
Plano Director de Luanda de 1964 que surgem as primeiras preocupações de resolução da 
articulação dos problemas de estacionamento com a circulação rodoviária. Neste sentido, o Plano 
propõe dois eixos de penetração que são tratados como autoestradas (sentidos Norte-Sul e Este-
Oeste), cruzadas por quatro “vias de cintura” e três grandes parques de estacionamento (ibidem). 
Este plano foi também inovador em relação à integração social e distribuição das várias classes 
sociais, procurando trazer para o urbanismo os modelos de organização da arquitectura indígena 
local. Foi neste panorama que se viram desenvolvidos modelos de habitação nova, organizados 
em torno de um pátio e dimensionados e adequados à cultura e às práticas de vivência da 
habitação/fogo habitacional verificadas por parte população que se pretendia integrar.  
O Plano Urbanístico Director de Luanda, de 1970, da autoria do OTAM, foi feito com recurso à 
elaboração da Planta de Zonamento (1971) que pretendia consolidar a estrutura urbana existente 
e articula-la com os novos usos e com a criação de novos espaços verdes dentro dos limites da 
cidade (Magalhães,2009). Este modelo propunha ainda pequenas zonas de expansão e em parte 
reflicta a mudança de rumo face à visão da cidade de Luanda segundo o modelo “unidade de 
vizinhança” do Plano Director de Luanda de 1964 do Arq. Simões de Carvalho (PDGML,2014a). 
Após a independência de Angola, durante o período entre 1975 e 2002, com a guerra civil que se 
abateu sobre o país, Luanda sofreu uma forte invasão devido ao êxodo das populações que fugiam 
do interior do país para a cidade capital na procura de refúgio, e que se foram fixando nas periferias 
da cidade (Viegas,2012). Este fenómeno deu origem a vários musseques, a população expandiu-
se para além dos limites de segurança dos bairros periféricos, criando um anel muito denso e 
desordenado (Manuel,2017). Luanda passou de forma desregulada, de uma massa demográfica 
de aproximadamente 500.000 indivíduos, em 1975, para cerca de 4.500.000 indivíduos, aquando 
dos acordos de paz em 2002, e 6.500.00 atualmente, como já foi referido anteriormente 
(Alexandre,2016; INE). Sendo que o desenvolvimento do território urbano de Luanda teve maior 
expressão a partir do período após 1980 (Imagem 5.15), em especial entre 1989 e 1998 com a 
intensificação da guerra civil (PDGML,2014a).   
A cidade foi crescendo ao longo das vias principais de penetração, estradas de Cacuaco, Catete e 
estrada para a Barra do Kwanza, delimitando as zonas irregulares. A área urbana de Luanda 
estendeu-se para Sul com o desenvolvimento dos bairros Prenda e Rocha Pinto e para Leste 
atingindo o limite administrativo entre Luanda e Cacuaco. Estas ocupações aleatórias e 
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densificadas junto às vias de penetração dificultaram mais tarde, o programa de reabilitação das 
estradas obrigando à expropriação das construções à população. 

 
 
 
 
 
O núcleo urbano que corresponde à cidade consolidada mantém a mesma planta e traçado 
colonial, à excepção de alguns eidficios demolidos para dar origem a outros ou para reabilitações 
(Imagem 5.13) (Manuel,2017). Este núcleo integra vários tipos de edificios habitacionais que 
abrangem uma linha temporal desde o século XVIII até ao século XXI (Carvalho,2014). As 
habitações mais antigas caracterizam-se pelas construções do período colonial entre os séculos 
XVIII e XIX, foram sofrendo alterações formais, nomeadamente ao nível da sua disposição, por 
parte dos ocupantes, consoante as suas necessidades (PDGML,2015c). O segundo tipo de 
habitação que caracteriza o centro urbano consolidado de Luanda refere- se aos edificios 
habitacionais plurifamiliares do Movimento Moderno, construídos entre as décadas de 50 e 60 do 
século XX (Carvalho,2014). A maioria destas habitações encontram-se em mau estado de 
conservação, embora algumas se encontrem classificadas e consequentemente abrangidas pela 
Lei do Património Cultural (PDGML,2015c - pag 177-179).  
Os novos subúrbios de Luanda são caracterizados pelos condomínios privados murados, 
nomeadamente na zona de Talatona, devido ao surgimento de uma classe média/alta emergente 
(Ferraz,2005- pag 129). As habitações integradas nestes conjuntos são maioritariamente do tipo 
unifamiliar geminada ou isolada, existindo também, em menor número, conjuntas residenciais 
plurifamiliares. A maioria destes condomínios privados, dispõem de equipamentos de apoio, como 
ginásios, piscinas ou espaços polivalentes, e áreas de lazer exclusivas aos moradores 
(PDGML,2015c – pag 181). 
As novas áreas de habitação de renda económica foram desenvolvidas após o final da guerra civil, 
em 2002, no âmbito das políticas de realojamento, nomeadamente do Programa Nacional de 
Urbanismo e Habitação. Estas novas áreas urbanizadas apresentam modelos de habitação 
unifamiliar e plurifamiliar, por vezes integrando os dois tipos no mesmo bairro (ibidem – pag 181-
183). No município de Viana, a nas novas centralidades do Kilamba (Imagem 5.14) e Zango (I, II, 
III, IV, V) apresentam os tipos de habitação acima referidos (Carvalho,2014).  
Em 2015 a estratégia de regeneração desenvolvida pelo PDGML (Plano Diretor Geral 
Metropolitano de Luanda) (Imagem 5.16) assenta num sistema com base em compensações 
financeiras, que se adequa às necessidades da população num contexto ajustado à realidade 
económico-financeira da província de Luanda. O plano resume princípios orientadores que 
sustentam um crescimento consolidado que servirá de base às principais ações e objetivos a 
concretizar pelas instituições chave do Governo e departamentos Municipais. As ações serão 

Img 5.13 Vista Cidade 
Luanda (via Instagram 
@viewsofangola) 

Img 5.14 Urbanização do 
Kilamba (via Manuel,2017) 

Img 5.15 Crescimento de Luanda (via 
PDGML,2014 a) 
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articuladas através de programas faseados e implementar durante os próximos 15 anos, ou seja 
até 2030, e outras estão previstas para além deste período (PDGML,2015d; Amado et al,2019).   

 
Img 5.16 Desenvolvimento do PDGML (via PDGML,2015d) 

 
5.3 ESPAÇO PÚBLICO EXISTENTE  
Luanda apresenta na sua história, como quase todas as cidades, uma parte de cidade com 
traçado formal e outra com traçado mais orgânico e informal. A cidade formal foi estruturada e 
desenvolvida no contexto colonial, onde os espaços públicos têm uma interligação com os 
equipamentos e a estrutura é pensada no urbanismo moderno (Manuel,2017). 
Uma das características principais da urbanização em Luanda consiste no predomínio de largos, 
arruamentos e numerosas praças que se verificam no centro da cidade. Percorrer o centro é ser-
se surpreendido constantemente, ao virar da esquina, por um largo ou praça, que numa malha 
densa sugerem uma importante e aprazível continuidade espacial (Ferraz,2005). Esta 
multiplicação de espaços é ideal e vantajosa para uma fluente ventilação numa cidade onde a 
defesa contra o clima é prioritária. Outra característica dominante é o paralelismo dos 
arruamentos principais em relação à linha de água existente que acompanham o recorte da baía. 
As perpendiculares, embora em maior número, têm um carácter secundário. Estas duas 
características e o radiocentrismo da cidade proporcionam ao visitante, fácil interiorização de 
pontos de referência e uma boa orientação pela cidade (ibidem – pag 96). 
Os assentamentos informais tem sido um dos maiores obstáculos à prosperidade das cidades 
africanas. A cidade informal é formada pela consequência dos conflitos que marcaram o território 
angolano e na urgência das populações em fixar-se em locais seguros (Bettencourt,2011). À 
medida que a população foi se instalando na cidade, as administrações não tinham capacidade 
técnica, financeira e política para monitorar a ocupação do espaço, juntamente com isto não 
existia um plano de ocupação do solo o que levou ao aparecimento de construções desordenadas 
sem planeamento. Por isso é que estas áreas têm grande carência de infraestruturas, espaços 
coletivos e de espaços públicos, equipados para o acolhimento da população (ibidem). Devido a 
grande densidade populacional e de necessidades básicas, os espaços públicos são limitados e 
escassos. Os terrenos são disputados ao milímetro, que fica evidente quando observamos as ruas 
destes bairros são estreitas, labirínticas e por vezes sem saídas formando becos. (Manuel,2017 – 
pag 16).  
No centro da cidade formal a maioria dos espaços públicos existentes estão em decadência por 
falta de orçamento por parte do Estado para manutenção pública, tirando raras exceções como a 
Ilha de Luanda que é o Cartão Postal da cidade (Ferraz,2005).  
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Portanto os espaços públicos existentes precisam de ser melhorados e revitalizados, enquanto 
que espaços públicos futuros terão que ser pensados e planeados com novos planos de extensão 
urbana. É importante enfatizar a necessidade de criar regulamentos realistas que possam ser 
implementados considerando as capacidades locais (UM-HABITAT,2014a).  
 
APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO  

Img 5.17  Aldeia em Humbe ,Namibe                   Img 5.18 Moradores da Aldeia 
(via Alexandre,2016)        (via Alexandre,2016) 
 
A relação do comportamento da população em Luanda com os espaços públicos pode ter origens 
da altura do Reino do Congo, onde os assentamentos humanos ou aglomerados eram divididos 
em duas categorias: a M’Banza e a Sanzala (Everdosa,1981). Ambos eram aglomerados urbanos 
constituídos essencialmente por cubatas (Imagem 5.17), como as aldeias no ocidente. Mas ao 
contrário das aldeias, na estrutura social destes aglomerados os indivíduos possuem ligações de 
afinidade ou consanguíneas, estilo Família Grande, todos sobre a liderança de um chefe 
geralmente designado como soba(ibidem). Observa-se tanto na M’Banza como na Sanzala, as 
cubatas são dispostas de forma irregular na sua implantação, podendo em casos ser de forma 
circular ou linear tortuosa. Nestes aglomerados as cubatas tinham formas muito simples, na sua 
maioria apenas com um compartimento que funcionava como zona de abrigo ou recolha 
(Redinha,2009). A socialização era feita em grande parte na área comum da Sanzala entre os 
habitantes da comunidade (Imagem 5.18) (Alexandre,2016). Com a evolução das construções e a 
aculturação, as casas passaram a introduzir valores mais ocidentais passando a adotar um 
quintal ou pátio anexado à habitação. Podemos compreender o paralelismo entre as antigas 
urbanizações do Reino do Congo com construções mais tradicionais e os musseques com 
habitações simples tanto em morfologia como na disposição pelo território de forma irregular e 
espontânea (Everdosa,1981: Alexandre,2016). 
A natureza dos musseques, que acolhe população de baixo retorno económico, e as dinâmicas 
que a cidade requer através de uma crescente economia informal que sustenta a maior parte da 
população, exige que os cidadãos passem bastante tempo na rua onde acabar por fazer grande 
parte da sua socialização. Os musseques representam 80% da malha urbana da cidade, e 
albergam a maior parte da população. Nestas áreas informais as ruas são a tipologia de espaço 
público mais comum, onde se praticam os mais variados tipos de atividades (Bettencourt,2001). 
O hábito da confeção de alimentos no espaço exterior, que incentiva o convívio entre as mulheres 
da vizinhança (hábito que advém das tradições rurais). As ruas também são palco para jogos e 
brincadeiras entre as crianças, assim como espaço de convívio entre jovens e adultos. As vendas 
em ‘janela aberta’, a movimentação de pessoas vindas de chafarizes, preocupadas em transportar 
água para dentro das suas casas e também em momentos de infelicidade, os cortejos fúnebres 
estendendo-se pelas ruas. São estas e muitas outras atividades, que tornam fortes o uso e as 
vivências dos espaços públicos nas áreas informais da cidade de Luanda (Manuel,2017– Pag 17). 
Para além das ruas alguns terrenos baldios, que resultam do vazio entre malha urbana e espaço 
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não construído, tornam-se campo de jogos ao ar livre.  Ambos espaços não tiveram qualquer tipo 
de planeamento resultando do crescimento orgânico da construção dos musseques e encontram-
se em situações muito precárias e sem manutenção podendo mesmo algumas conter esgotos a 
céu aberto, mas mesmo assim são bastante apreciados e utilizados (Bettencourt,2011). 
 
CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS EXISTENTES 
O processo evolutivo dos espaços públicos em Luanda, reflecte uma dinâmica espacial que em 
alguns casos, resultou na deslocalização para um espaço contíguo ou na sua fragmentação 
(Ferraz,2005). 
 O primeiro caso é, sobretudo, movido pela definição formal, e o segundo, pela construção 
desgovernada de novos edifícios, que constituem uma barreira física e visual capaz de quebrar a 
continuidade espacial, acabando por equivaler a uma divisão que irá dar origem a formação de 
espaços. Outros espaços surgiram onde já havia um interstício espacial, sujeitos a um 
melhoramento ou a um projeto articulado com a envolvente e um programa próprio (ibidem - pag 
132).  
Os espaços públicos foram sendo lentamente equipados, ao longo do tempo, e foram tendo 
denominações diferentes que permite uma leitura de intenções e perspetivas em cada fase 
histórica. Ao longo do tempo sobrepuseram-se muitos nomes africanos e nomes portugueses, e 
após a independência alguns desses espaços recuperaram os nomes originais, outros foram 
substituídos por nomes de heróis angolanos e, outros ainda, pelo nome de líderes internacionais 
que são o rosto da liberdade e do socialismo (Ferraz,2005).  
Os espaços analisados localizam-se sobretudo no centro histórico da cidade consolidada até ao 
ano de 1950 (Imagem 5.11) entre a Marginal e o anel periférico até ao estádio da Cidadela que 
corresponde a uma área de aproximadamente 3.131 hectares (INE,2018). A maioria destes 
espaços têm características europeias devido a fazerem parte do património deixado pelos 
portugueses durante o colonialismo, outros correspondem ao resultado de planos urbanos de 
reestruturação e crescimento da cidade (Ferraz, 2005 - 89).  
A área em estudo apresenta um número se espaços consolidados significantes, tendo sido 
identificados 54, mas estes demonstram algumas das fragilidades sobretudo na falta de 
manutenção, grande acumulação de automóveis, não ser adaptado para o uso do peão e alguns 
ainda sendo subjugados a privatização o que fragiliza a sua função em rede na cidade. Estima-se 
que ao mapear os espaços propondo um critério de desenvolvimento, deve ser demonstrado 
numa zona consolidada e futuramente disseminar para as áreas mais informais. Os musseques 
e os seus espaços têm antecedentes que não provém de um património histórico. A sua 
transformação iria requerer um outro tipo de abordagem e estudo para suportar a regeneração de 
assentos informais exigindo uma estratégia integradora e específica (Amado, 2016) . 
O critério para a escolha destes espaços teve em conta características do processo evolutivo da 
cidade de Luanda, o uso associado à evidência de serem espaços abertos ao ar livre. O nome 
atribuído aos espaços é o que possuem formalmente na atualidade, sendo que para alguns casos 
estar acompanhado pelo nome que são popularmente conhecidos. Os espaços que não tenham 
nome ou seja desconhecido terão um nome atribuído. 
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Img 5.19 Mapa dos Espaços Públicos Analisados (Adaptado de OpenStreetView) 
 
1- Jardim da Cidade Alta / 2- Largo do Pelourinho / 3- Largo Infante D. Henrique / 4- Monumento do Soldado Desconhecido / 5- Largo 
Rainha Ginga / 6- Marginal / 7- Praça 17 de Setembro / 8- Largo da Independência / 9- Praça da Família / 10- Praça da Unidade Africana / 
11- Largo da Sagrada Família / 12- Largo da Mutamba /13-Largo do Carmo/ 14- Largo Irene Cohen / 15- Largo do Cemitério Alto das Cruzes 
/ 16- Largo Josina Machel / 17 -Largo da Ingombota / 18- Praça da Fortaleza de São Miguel / 19 – Largo do Atlântico / 20 – Jardim de São 
Domingos / 21- Largo Sandy Mingas / 22-  Largo dos Ministérios / 23– Largo Bressane Leite /24- Largo das Heroínas / 25 – Largo do 
Ambiente / 26- Largo Amilcar Cabral / 27- Largo da Maianga / 28- Largo do Rio de Janeiro / 29 – Alameda Manuel Van Dunem / 30- Largo 
Lello / 31- Largo Lumeji / 32- Largo Marginal/ 33- Largo Vila Alice 2 / 34 – Largo do Atlético / 35- Largo do Cruzeiro / 36- Largo Ambuila / 
37- Largo Cambande / 38- Parque Maianga / 39- Largo Alioune Blondin Béye / 40 – Jardim Oasis Urbano / 41 – Largo Lucrécia Paim / 42- 
Largo Che Guevara / 43- Largo Albano Machado / 44- Largo José Régio / 45- Largo do Bocage/ 46- Largo Cesário Verde / 47 – Largo Vila 
Alice 1 / 48- Largo Camilo Pessanha / 49- Largo Teixeira de Pascoares / 50- Largo do Amor / 51- Parque Zé Dú/  52- Chiki Park / 53- Praias/ 
54- Parque do Miramar  
 
TIPOLOGIAS 
Devido ao considerado número de espaços identificados (Imagem 5.19) foram definidas cinco 
tipologias para uma caracterização mais acessível e sintetizada, possibilitando uma análise mais 
concreta. As Tipologias definidas tiveram em conta as tipologias estabelecidas no estudo de 
Brandão (2008), como é mostrado no capítulo 1, e os critérios foram classificados consoante 
afinidades de sentido urbano. Foram consideradas as vivências dos espaços em comparação à 
sua finalidade, e também foi tido em conta o uso dos espaços e como estes são frequentados 
perante a dinâmica da cidade. O que poderemos observar, na maioria dos espaços, será a 
formalização de um espaço público que não esta adaptado ao seu uso por motivos que irão ser 
analisados e discutidos posteriormente.   
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Tipo I – Espaços Consolidados – Estes espaços são relevantes pois apresentam utilização 
efetiva como espaço público na cidade ao longo dos anos. Diante de uma cultura histórica 
extensa, desde a colonização pelos portugueses e a adaptação em planos urbanos após a 
independência, estes espaços mantiveram a sua configuração física e uso. Eles demonstram 
consolidação em termos morfológicos, assim como, uma utilização permanente pelas pessoas 
na sua vida pública da cidade.  
A sua conformação física em termos morfológicos e geográficos espaciais, permitem que as 
características de utilização do passado lhe permitam hoje ser identificado com um espaço 
consolidado.  
 
Tipo II – Espaços Associados – Correspondem a espaços cujo uso está associado à relação com 
uma entidade que pode ser política, religiosa, património ou equipamento.  
 
Tipo III – Espaços Intersticiais – Correspondem a espaços vazios que estabelecem o contínuo 
entre espaços residuais e construções, cruzamentos ou entroncamentos de vias de circulação. 
Alguns destes espaços nem sempre têm uma utilidade ou fruição como espaço público formal. 
Os de maior dimensão, são usados para atividades entre feiras, estacionamento de automóveis 
ou paragens de transportes. 
 
Tipo IV – Espaços Nucleares – Correspondem a espaços públicos centrais inseridos em núcleos 
urbanos (bairros), no qual a sua utilização é, predominantemente, feita por moradores dentro 
desses núcleos.   
 
Tipo V – Espaços Naturalizados – Correspondem a áreas naturalizadas, de grande ou média 
extensão e que podem ser ou não arborizadas. Nesta tipologia estão incluídas as praias.  
 

TABELA MATRIZ 
 
A análise foi sistematizada numa tabela matriz, de forma a sintetizar a caracterização dos 
restantes espaços listados. Para a caracterização dos espaços na tabela foram considerados 
elementos urbanos (APA,2007), e ainda foram acrescentados outros aspetos referentes às 
características específicas da cidade de Luanda. 
  
Iluminação Artificial – A iluminação artificial sendo um principal fator na obtenção de segurança 
num espaço público não pode ser desprezada. A qualidade e quantidade de luz e o número de 
pontos luminosos devem ser adequadas a cada espaço (UN-Habitat,2014a). 
  
Mobiliário Urbano – O mobiliário urbano oferece escala humana e funcionalidade ao espaço, inclui 
essencialmente elementos como: bancos, mesas, bebedouros, caixotes de lixo e outros 
elementos que ajudem a sensibilizar os utilizadores na redução de desperdícios e promover a 
reciclagem no âmbito urbano (APA,2007). 
  
Estado de Conservação – É um indicador que permite perceber qual o estado de conservação do 
espaço, se está mantido de forma a possibilitar a sua utilização ou se apresenta problemas que 
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comprometem o seu uso, (+) Em condições de ser utilizado; (+/-) Em condições de ser usado, mas 
apresenta deficiências; (-) Não está em condições de ser utilizado). 
  
Estrutura Verde – Elemento de vegetação que acrescenta valor visual, ambiental e contribui para 
o conforto no espaço público (APA,2007). 
  
Estrutura Arbórea – As estruturas de árvores nos espaços ajudam a reduzir a ilha de calor na 
cidade e proporcionam espaços com sombra, aumentando a qualidade de uso do espaço e reforça 
a biodiversidade (UN-Habitat, 2014a). 
 
 Acessibilidade – Indicador que mede o grau de acessibilidade do peão ao lugar, que pode ser 
facilitado ou dificultado. É importante mencionar que em Luanda a grande quantidade de veículos 
estacionados no perímetro dos espaços pode funcionar também como barreira visual, 
dificultando mais o acesso ao lugar, (+) Acessível com conforto para o peão; (+/-) Acessibilidade 
dificultada, mas possível; (-) Acessibilidade condicionada pela quantidade de carros). 
  
Equipamentos – Alguns dos espaços públicos podem incluir equipamentos para serviços de 
apoio como, restauração, campos desportivos, parques de recreio, etc. 
 
Comércio Informal – Característica que refere a atratividade de um espaço público apropriado 
para comércio informal. Os comerciantes reconhecem a utilização intensa do espaço, o que 
justifica promover a atividade económica no lugar. Este indicador assinala se o espaço tem ou 
pode ter ocorrência de comércio informal. O parâmetro estima a atratividade do espaço devido ao 
fluxo de pessoas que a atividade informal exige. Os comerciantes informais, como as zungueiras4, 
exercem a sua atividade económica por sistemas migratórios durante o dia em espaços que 
justifiquem um grande fluxo de pessoas. Normalmente esses lugares são em passeios das ruas, 
onde existe mais movimento, mas podem ser também largos. Desta forma podemos relacionar o 
comércio informal com uma dinâmica de pessoas e atratividade do espaço. 
 
 TIPOLOGIA I 
(3) Largo Infante D. Henrique (Largo do Baleizão) 

O Largo Infante D. Henrique, popularmente conhecido 
como Largo do Baleizão, situa-se na marginal, fazendo o 
remate poente da avenida 4 de Fevereiro na baía de 
Luanda antes da ligação terrestre com a ilha. A sua 
localização na cota baixa ao lado do morro e fortaleza de 
São Miguel, faz uma ligação entre a cidade baixa e a 
cidade alta através de uma calçada íngreme (Calçada D. 
Simão Mascarenhas). É um dos poucos espaços públicos 
que não mudou de nome após a independência 
(Ferraz,2005). 

 
4 Zungueira (quimbundo) - de Zunga, mulher que percorre as ruas vendendo produtos diversos normalmente dentro de 
bacias que transportam por cima da cabeça (Wikicionário). 
 

Img 5.20 Imagem de Implantação 
(Adaptado BingMaps) 
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O perímetro existente do local atual só pôde ser implantado após o assoreamento e redefinição 
da baía de Luanda, mas antes disso já era um local de passagem relevante na cidade. 

Img 5.21 Planta 1862          Img 5.22 Planta 1944       Img 5.23 Largo Atualmente  
(via Ferraz,2005)        (via Ferraz,2005)        (Fonte própria) 
 
Começou por ser um Terreiro Público construído por Sousa Coutinho em 1765, existente ainda no 
início do século XX, afirmando vocação comercial do local favorecida pelas boas condições de 
atracagem (Imagem 5.21). Na altura a relação intrínseca entre o espaço público e alguns edifícios 
ao redor fez surgir o nome com que popularmente conhecido hoje, Largo do Baleizão, que ela o 
nome de uma famosa cervejaria local. Na planta de 1926 surge o primeiro plano deste espaço 
num desenho morfológico circular, na altura designado por Largo Diogo Cam. Nos anos 40 o Plano 
de Urbanização propunha uma forma quadrangular, mais fechada para a marginal 
desconsiderando a forma circular então presente (Imagem5.22). As fotografias de meados dos 
anos 50 e 60 mostram a forma contemporânea que se mantém até hoje. Este desenho identifica-
se com a forma da cidade abrindo-se para o interior e acentuando o efeito longitudinal sobre a 
baía. 
Hoje em dia o largo possui um monumento edificado pela cooperação cubana para simbolizar a 
unidade do país, colocaram-se 18 grandes pedras para representar cada uma das províncias de 
Angola. A poente, por detrás do plano de construções, vislumbra-se o morro e a Fortaleza de S. 
Miguel, elemento da paisagem interventivos na sua caracterização espacial. A silhueta de recorte 
em segundo plano, equilibram o diferencial altimétrico entre as construções mais antigas, e as 
construções mais modernas do século XX (ibidem). 
O espaço dispõe de uma boa conservação atualmente, com iluminação artificial, mobiliário urbano 
e alguma estrutura arbórea (Imagem 5.23). Todavia, na base do morro está um conjunto de 
barracos em condições muito precárias e vandalizadas, que perturbam o ambiente do Largo e não 
oferece segurança por parte dos utilizadores. A grande utilização deste espaço para 
estacionamento, pode contribuir também como uma barreira visual pelos utilizadores. 
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O Mapa complementar com os espaços da Tipologia I assinalados pode ser encontrado no Anexo 
1.  
 TIPOLOGIA II 
(13) Largo do Carmo/ (14) Largo Irene Cohen 

O Largo do Carmo e o Largo Irene Cohen são como 
antecâmara dos edifícios adjacentes, respetivamente a 
igreja do Carmo e o Governo Provincial. São dois espaços 
contíguos separados pela atual Avenida de Portugal, que 
corta a unidade e continuidade espacial do lugar 
(Ferraz,2005). 
Anteriormente meso já estando separados fisicamente, 
estes dois espaços tinham um só nome – Largo 
Alexandre Herculano, como mostram as plantas dos anos 
20 (Imagem 5.25). Este lugar, hoje central, durante muito 
tempo foi considerado arredores da cidade onde o 
Convento das Carmelitas, atual igreja do Carmo, era um 

edifício isolado. A sua morfologia geral é a mesma de há cerca de 70 anos, mas as plantas 
mostram que o espaço era acompanhado, à nascente, por uma linha de caminho de ferro, que 
constituía um fator determinante das suas características urbanísticas, arquitetónicas e vivencias 
(ibidem). 

 
 
 
O Largo do Carmo (Imagem 5.27) é um espaço aprazível em estado de conservação considerável, 
dispondo de algum mobiliário publico, iluminação artificial e estrutura arbórea. A magnificência 
do alçado principal do Governo Provincial sobre o Largo Irene Cohen (Imagem 5.26), contribui para 
a utilização do largo como espaço de estacionamento. O uso do largo, na sua maioria, esta 
associado à presença deste equipamento, acabando por ser interpretado com lugar de 
passagem.  
 

Img 5.24 Imagem de Implantação 
(Adaptado BingMaps) 

Img 5.25 Planta 1926 (via 
Ferraz,2005) 

Img 5.26 Largo Irene Cohen (via 
Portal de Angola) 

 Img 5.27 Largo do Carmo (via 
Portal de Angola) 



 
 

71 

 

O Mapa complementar com os espaços da Tipologia II assinalados pode ser encontrado no Anexo 
1.  
TIPOLOGIA III 
(24) Largo das Heroínas  

 
 

O Largo das Heroínas (Img 5.30) é um espaço intersticial que resulta do cruzamento de vias, 
integrado numa zona da cidade com tráfego intenso e rodeado por edifícios de serviços como, 
escolas, faculdades, bancos e restauração. A concentração de serviços neste local é resultado de 
um planeamento que previu a descentralização de serviços e a criação de novas centralidades na 
cidade para crescimento urbano (Ferraz,2005). 
O largo está localizado numa área promissora e central de Luanda, juntamente com o Largo da 
Independência e a Estrada de Catete estabelecem estrategicamente uma ligação importante de 
expansão urbana para entrada e saída da cidade. Está rodeado por vias podendo se resumir a 
uma ‘ilha’ da Avenida Ho Chi Minh e a sua dimensão morfológica é propícia e atrativa ao uso 
pedonal. 
A inspiração para o nome vem da intenção de prestar homenagem ao papel da mulher angolana 
na sociedade, na família e no trabalho. A escultura central (Imagem 5.29) retrata quatro grandes 
mulheres angolanas, devidamente identificadas, heroínas, como o nome do espaço indica 
(ibidem). 
O espaço encontra-se em boa conservação, apresentando iluminação e mobiliário urbano e, 
também é composto por estruturas verdes e arbóreas. Frequentemente é palco para visita 
durante celebrações de casamentos. Apesar destas características positivas, o espaço 

Img 5.28 Imagem de Implantação 
(Adaptado BingMaps) 

Img 5.29 Largo das Heroínas 
Atualmente (Fonte própria) 

Img 5.30 Largo das Heroínas 
Atualmente (Fonte própria) 
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assemelha-se a uma ilha da Avenida, o intenso tráfego das vias à volta dificulta o acesso ao 
espaço sendo que, atualmente, não existem passadeiras para os peões. Entretanto o largo devido 
às suas boas condições, é frequentado por comerciantes informais e moradores de rua.  

 O Mapa complementar com os espaços da Tipologia III assinalados pode ser encontrado no 
Anexo 1.  
 
TIPOLOGIA IV 
(35) Largo do Cruzeiro 
O Largo do Cruzeiro é um espaço central no núcleo do bairro do Cruzeiro. Foi delineado no plano 
de urbanização da década de 40, mas com um traçado diferente do que encontramos hoje. A sua 
denominação acompanha-o, pelo menos desde 1968, como comprova o extrato da planta de 
Luanda desse mesmo ano, já com uma formalização mais semelhante à encontrada hoje 
(Imagem 5.32) (Ferraz,2005). 

 
 
 

 
Nos dias de hoje é um típico largo central de bairro, essencialmente frequentado pelos moradores 
locais. O seu estado de conservação revela necessidade de intervenção (Imagem 5.33), apesar de 
conter estrutura arbórea. A pouca iluminação artificial, a degradação do mobiliário urbano e 
existência de resíduos são características que podem impedir a utilização do bairro para o convívio 
e lazer dentro do bairro. 

Img 5.31 Imagem de Implantação 
(Adaptado BingMaps) 

Img 5.32 Largo do Cruzeiro 2004  
(via Flickr) 

Img 5.33 Largo do Cruzeiro 
Atualmente (Fonte Própria) 
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Como este tipo de espaço existem vários outros dispersos pela cidade, principalmente no bairro 
da Vila Alice. 

O Mapa complementar com os espaços da Tipologia IV assinalados pode ser encontrado no 
Anexo 1.  
 

TIPOLOGIA V 
(53) Praias 
As praias são das principais atrações da cidade de Luanda, para disfrutar momentos de lazer e 
descontração principalmente após uma semana de trabalho (Imagem 5.36). 
Seguindo a marginal de Luanda após a ligação do poente encontra-se a ilha onde se localizam as 
praias mais próximas do centro da cidade. Estas apesar de estarem naturalizadas conseguimos 
perceber alterações de ação humana devido à terem sido concessionadas, e por apresentarem 
quebra mar para proteger a costa da ação das ondas fortes da contracosta (Imagem 5.35).  
As obras de reabilitação no calçadão permitem várias opções de acesso para as diferentes praias 
e o alargamento do passeio possibilita passeios agradáveis ao visitante aproveitando o panorama 
do mar no horizonte. As reabilitações também melhoraram o trânsito nas faixas de rodagem, que 
permitiu uma melhor circulação geral por todo o percurso na ilha (Jornal Angola,2019). 
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A movimentação no lado do calçadão é intensa para passeio, acesso aos vários estabelecimentos 
de restauração e comércio informal. As zungueiras são presença constante no calçadão da ilha, 
devido ao grande fluxo de pessoas e pelo local ser atração turística na cidade (ibidem).  

 
  

Muitas praias estão associadas a estabelecimentos de serviços como restaurantes e bares de 
praia, enquanto outras sem esses estabelecimentos também são locais de oportunidade para 
comércio informal. 
O Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros (SNPCB) tem estado a incrementar, o Programa 
‘Praias Seguras’, destinado a garantir a segurança dos banhistas. Este projeto visa a prevenir 
situações de risco como afogamentos e assegurar que os utentes conhecem as regras de 
conduta e os riscos que a utilização das praias pode apresentar. Apesar de algumas praias já 
estarem sob vigia de nadadores-salvadores isto não se verifica para todos os casos (Angola 
Notícias,2006). 
O passeio de acesso às praias contém iluminação pública e também já é bastante comum a 
presença de caixotes de lixo. Entretanto a falta de informação e educação sobre a preservação e 
regras de convivência das praias por parte dos banhistas constitui um grande problema com 
consequência da poluição das praias. Portante é importante dar acesso a informação sobre a 
manutenção das praias para prevenir estes episódios no futuro (ibidem). 

O Mapa complementar com os espaços da Tipologia V assinalados pode ser encontrado no Anexo 
1.  

6 INQUÉRITOS PÚBLICOS 

A maioria dos estudos e investigações sobre lugares e conceitos públicos são com base na 
psicologia ambiental, há poucos artigos publicados que se referem ao 'espaço público' em si e não 
a locais individuais, como parques ou centros comunitários.  

O arquiteto Jan Gehl defende a importância de projetar espaços públicos para pessoas e que 
promovam a interação social. Embora ele identifique vários elementos físicos importantes do 
espaço público, ele enfatiza a importância de primeiro definir por que e como as pessoas usam o 
espaço público (Gehl, 2017). Neste aspeto, destaca-se a importância da participação dos cidadãos 
e a possibilidade de intervir nas decisões de planeamento garantindo a funcionalidade dos 

Img 5.34 Imagem de Implantação 
(Adaptado BingMaps) 

Img 5.35 Praia -Quebra mar (via 
Instagram @viewsofangola) 

Img 5.36 Vista Praias (via 
Instagram @viewsofangola) 
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espaços a longo prazo através da partilha de objetivos comuns. A experiência local dos cidadãos 
permite posteriormente alcançar uma proposta adequada para eles mesmos, incluindo o suporte 
para a criação de atividades económicas adequados às suas necessidades (UN-HABITAT,2014a). 

 6.1 OBJETIVOS DO INQUÉRITO 

Além de recolher dados por meio de revisão teórica, foi distribuído um inquérito de pesquisa on-
line para residentes da cidade de Luanda. O objetivo do inquérito foi recolher dados tendo em 
conta quatro aspetos principais: 

-Perceção dos cidadãos sobre os espaços públicos existentes na cidade de Luanda; 

-Análise da qualidade de acesso e os Usos; 

-Qual a sua dinâmica de uso nos espaços existentes; 

-Quais as características consideradas mais importantes para o uso de um espaço público na 
cidade. 

 6.2 ANÁLISE COMPARATIVA DE RESULTADOS 

A pesquisa foi compartilhada nas redes sociais e enviada por email, onde os participantes foram 
solicitados a compartilhar com outros residentes. É constituído por 12 perguntas sendo que, 11 
são de escolha múltipla e uma de resposta aberta.  Tendo em conta os vários conceitos de espaço 
público, o inquérito começa com um breve esclarecimento da noção de espaço público, alvo 
pretendido para a pesquisa. Os resultados podem ser encontrados no Anexo 2.  

A amostra é constituída por 206 respostas, correspondendo às faixas etárias representadas no 
quando, sendo que 47,6% são mulheres e 52,4% são homens. 

Para entender a perceção dos residentes quanto aos espaços públicos existentes na cidade, foi 
abordado qual a opinião sobre o número de espaços na cidade, o que revelou uma maioria de 
91,7% afirmando que a cidade de Luanda não está bem servida de espaços públicos (pergunta 4). 

 A dinâmica de uso dos espaços públicos na cidade foi analisada através de três parâmetros, 
primeiro foi solicitado se os residentes costumam frequentar espaços públicos na cidade 
(pergunta 3), onde a maioria afirmou que sim com 86,4% das respostas. Em seguida a seleção 
dos espaços mais frequentados (pergunta 5), nesta pergunta podia-se selecionar até três das 
opções descritas e sugerir uma outra que não tivesse listada. O espaço mais frequentado com 
85% de respostas foi a Praia, de seguida os mercados ao ar livre com 19,9% e os Campos de 
Desporto com 17,5%. É importante notar que na opção aberta há várias respostas relacionadas à 
Marginal de Luanda e uma outra, se calhar menos evidente, mas bastante intrigante o Quintal que 
será discutida na síntese a seguir. Outro parâmetro relativo à dinâmica de uso tem a ver com a 
frequência de utilização desses espaços (pergunta 6), onde a maioria das respostas apontam para 
o fim de semana como sendo o período de mais uso com 35% das respostas, seguido de ‘1-3 
vezes por mês’ com 27,2% e ‘1-3 vezes por ano’ com 18,4%. 
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As três perguntas seguintes são relativas à análise qualidade ao acesso a esses espaços e 
também o motivo do uso. Para a qualidade ao acesso foi solicitado o método mais comum de 
deslocamento para o local (pergunta 7), onde a maioria dos residentes afirmaram que o veículo 
particular como sendo o mais usual com 89,3% das respostas. Relativamente ainda a qualidade 
do acesso foi também solicitada o tempo de demora de deslocação ao local da casa ou do 
trabalho (pergunta 8), onde a maioria afirmou demorar mais de 30 minutos com 36,4% das 
respostas, seguido de ’15-30 minutos’ com 33,5% e ’10-15 minutos’ com 20,9%. Foi solicitado o 
motivo de visita ao local (pergunta 9), aqui o inquirido podia selecionar mais do que uma opção já 
que diferentes locais despertam diferentes tipos de uso, o resultado foi o Lazer como o objetivo 
principal de visita com 68% das respostas, seguido de Passeio com 40,8% das respostas e o 
convívio com 31,6%. 

As duas últimas perguntas de escolha múltipla referem as características mais importantes para 
o bom funcionamento e uso do espaço público. Algumas destas características são um conjunto 
de estratégias que podem ser implementadas no método de design de arquitetura, e outras são 
indicadores de manutenção e segurança. Para determinar qual a característica considerada a 
mais importante, os inquiridos foram solicitados a especificar o grau de importância de cada 
característica. Na pergunta 10, foi pedido para indicar o grau de relevância entre as características 
listadas, que sustentam um espaço público de Boa Qualidade. As qualidades que mais 
ressaltaram como Muito Importantes tendo 90% das respostas foi a Segurança com 93,2% e a 
Limpeza com 92,2%. De seguida, obtendo 70% dos resultados como Muito Importante foram as 
categorias de Zonas Verdes e Zonas para Crianças ambas com 70,4% e Parque de 
Estacionamento com 70,9%. As categorias afirmadas como Pouco Importante foi a Proximidade 
ao Trabalho com 64,1% e Proximidade de Casa com 33,5%. Outras características mencionadas 
como importantes foram a Ciclovia com 59,7%, elementos para proteger do Sol com 58,3%, 
estabelecimentos de Comércio com57,8% e Zonas para atividades Desportivas com 48,1%.   

A pergunta 11 lista os aspetos considerados problemáticos para a boa utilização do espaço 
público, então foi pedido para indicar o grau de quais as características mais agravantes. A maioria 
dos inquiridos considerou a maioria das características apresentadas como bastante 
problemáticas para a utilização dos espaços, sendo as mais relevantes com 85%-90% das 
respostas, a Falta de Segurança com 90,3%, a Falta de Iluminação à Noite com 89,8% e o 
Vandalismo com 85%. 

A última pergunta do inquérito, de resposta aberta, apela aos residentes que dê exemplos breves 
de ações que podem ser adotadas para a melhoramento dos espaços públicos existentes em 
Luanda. As respostas vão ao encontro dos resultados obtidos da pergunta 10. Os inquiridos 
mostraram grande apelo à Segurança juntamente com a Iluminação, ou seja, há um entendimento 
geral que espaços com melhor iluminação estão propícios a serem mais seguros. Para além da 
iluminação, a implementação de câmaras de vigilância é também bastante referida. Esta mesma 
simbiose é também feita com a Limpeza e a Manutenção, manter o local limpo ajuda na sua 
preservação. Outra característica bastante mencionada é a necessidade de serem projetados 
mais espaços na cidade, e que estes não sejas aproveitado para lucro privado como acontece 
muito com os espaços existentes. Talvez um dos aspetos mais relevantes mencionados foi a 
preocupação com o Civismo, educação no uso do espaço e consciencialização por parte da 
sociedade. Este último aspeto vai ser aprofundado na discussão e síntese. 
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 6.3 DISCUSSÃO E SÍNTESE 

Passando para a síntese dos dois últimos capítulos, podemos concluir que o desenvolvimento dos 
espaços públicos no centro da cidade consolidada de Luanda, privilegiou fortemente a condição 
infraestrutural, melhorando e expandindo os acessos, mas por sua vez, condicionou o uso 
pedonal. 

A cidade não consegue responder à intensa circulação automóvel que possui (Ferraz,2005-pag 
132). Devido a uma rede rodoviária precária, e também por uma questão de praticidade, a maioria 
da população na cidade depende de veículo automóvel para deslocação, como podemos 
comprovar na pergunta 7 do inquérito. A questão da mobilidade também está incluída na 
informalidade generalizada da cidade, os candongueiros5 são bastante utilizados pela população 
mais desfavorecida como forma de transporte público. Estes normalmente fazem rotas desde o 
centro até às zonas nos limites das periferias de difícil acesso (Viana, Zango), sendo vantajoso 
para a população que trabalha e se desloca para o centro, causando mais tráfego na cidade. 
Frequentemente o peão tem de circular na estrada porque os passeios são interrompidos por 
carros estacionados, diversos detritos, buracos e poças de água.  Entretanto os espaços públicos 
saem prejudicados devido a este crescente fenómeno, por serem espaços abertos acabam por 
servir como espaço de estacionamento. Adicionando a estes fatores, os espaços muitas vezes 
serem frequentados por moradores de rua e estarem sujeitos a atos de vandalismo, acabam por 
corromper a imagem do público na expectativa de um espaço de estadia e lazer. Como podemos 
constatar com os inquéritos (pergunta 11), existe uma grande preocupação por parte dos 
residentes da cidade quanto à falta de segurança que provém do vandalismo recorrente e a falta 
de iluminação causada pela carência na manutenção. 

Estes fatores tornaram a privatização dos espaços públicos uma tendência muito comum, 
principalmente como uma tentativa de melhorar a gestão, garantir a manutenção e prevenir o 
crime, criando um ambiente segregado e fragmentado (UN-HABITAT,2016a). Entretanto por falta 
de políticas governamentais rigorosas, a privatização acaba por transformar o espaço numa 
ferramenta de negócio em vez de um espaço de convívio público, o que acentua mais a diferença 
entre classes sociais na cidade (ibidem). Na cidade a maioria dos eventos relacionados com os 
espaços públicos está relacionada a iniciativas privadas que nem toda a população tem acesso, 
também é possível encontrar, através do processo de privatização, espaços outrora públicos que 
se transformam em grandes empreendimentos imobiliários e económicos. Logo na primeira 
pergunta do inquérito mais 50% dos participantes afirmaram que a cidade de Luanda não se 
encontra bem servida de espaços públicos, contudo segundo a pesquisa conseguimos identificar 
uma distribuição variada de espaços pela cidade. Como podemos ver nas questões citadas acima, 
situações como a dificuldade na acessibilidade e a falta de manutenção entre outros, são fatores 
a ter em conta para o uso da população, portanto ter um bom número de espaços distribuídos 

 

5 candongueiro – de candonga, em Angola é o nome popular dado aos veículos de transporte de passageiros. Geralmente 
são vans pintadas de azul e branco (wikicionário). 
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não garante o seu uso. Outra situação importante salientar é a forma como o passado histórico 
pode ter influência no uso dos espaços nos dias de hoje. A guerra colonial e a constante mudança 
de afirmação e poder governamental incutiram um senso de insegurança generalizada na 
população (Lopes), que limitou o uso dos espaços públicos, confinando o uso da população ao 
seu próprio quintal e a convivência no seu meio. Portanto é de salientar a resposta da pergunta 5 
ao questionário, sobre os espaços mais utilizados na cidade, o quintal.  Esclarecendo que o quintal 
é um espaço mais social junto a uma habitação privada, é importante notar o entendimento que 
o espaço público pode ter na mente dos cidadãos como sendo o seu espaço público. Entretanto 
há uma nova geração que não cresceu dentro desses conflitos, mas mesmo assim precisa de ser 
ensinada e alertada sobre a importância e preservação dos espaços públicos para não cair nos 
costumes das más práticas presentes, que traduz o apelo dos inquiridos na pergunta 12 do 
questionário. 

Os espaços públicos analisados, existentes no centro da cidade, são na sua maioria de património 
português (Ferraz,2005), portanto apresentam normas e configurações centro-europeias que não 
traduzem a das práticas sociais e culturais da população em Luanda. Este fator salienta um 
aspeto mencionado na secção 3.2 sobre a Dimensão Cultural do Espaço Público, em como a 
relação entre o utilizador e o espaço está ligada à interpretação da sua imagem nesse mesmo 
espaço e consequentemente a sua pertença ao espaço. Ou seja, este senso de pertença do espaço 
não existe em Luanda para a maioria dos espaços existentes, pois eles não foram 
conceptualizados para a população angolana. 

A vida cultural de uma sociedade tende a exprimir-se através do seu modo de vida, da sua maneira 
de ser, de perceber e de se aperceber dos seus comportamentos, dos seus sistemas de valores 
ou crenças (São Vicente,1995- pag 22), e os espaços existentes não traduzem isso pois não foram 
formalizados tendo em conta esse contexto. As praias acabam por ser o espaço unanimemente 
mais utilizado porque expressam a vida tropical típica da vivência da população, justificando o 
tempo em termos de acesso por transporte como podemos perceber pelas perguntas 5 e 10 do 
inquérito.  
  

7 PRINCÍPIOS ORIENTADORES DE PLANEAMENTO DE ESPAÇO PÚBLICO 

 Através das análises realizadas ao longo dos capítulos desta dissertação, é possível agora 
estabelecer princípios orientadores na transformação do espaço público no contexto da cidade 
de Luanda. Portanto, esta parte centrar-se-á na sumarização e correlação entre os diferentes 
conceitos e critérios analisados na componente teórica dos primeiros dois capítulos, e na 
componente prática dos casos de estudos. Estes princípios serão reinterpretados de forma a 
adequarem-se à situação da cidade de Luanda, também analisada através de componente teórica 
do capítulo 5 e a componente prática com os inquéritos. 

  
ORIENTAÇÕES PARA A TRANSFORMAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 
Este estudo reconhece a dimensão cultural como fundamental para garantir a qualidade dos 
espaços públicos, sendo que a qualidade de um espaço público depende fortemente dos valores 
e expectativas da população local (Brandão,2008- pag 51). 
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Dando ênfase à importância da cultura no espaço público, considera-se este elemento no suporte 
para a criação de um espaço público de qualidade que engloba diversos fatores determinantes, 
nas quais se destacam: o contexto, a componente social, urbana, ambiental e a governança. Estes 
valores apresentados na Imagem, devem ser considerados como apoio durante o decorrer do 
procedimento e na tomada de decisão do processo de transformação do espaço. 
Luanda é uma cidade de nuances complexas que precisam de ser consideradas na criação e 
transformação do espaço. Neste sentido, a proposta estima que um espaço público de qualidade 
deve prever como os valores culturais integram as relações sociais, políticas e de gestão, assim 
como na componente de acessibilidade e equidade, e finalmente nas componentes ecológicas 
que englobam a questão do ambiente e de conforto. O objetivo final centra-se em oferecer uma 
vida urbana de qualidade à cidade, através de espaços públicos diversificados. Estes espaços 
oferecem diferentes usos e permitem modelos de apropriação aos residentes da cidade 
independentemente do seu contexto social, econômico, étnico, religioso, etc. 
 

Imagem 7.1 Princípios para Transformação do Espaço (Adaptado Um-Habitat,2016a) 

 
Tendo estabelecidos os objetivos, é necessário determinar como eles podem ser enquadrados, e 
as orientações a serem tomadas no projeto para os implementar de forma a permitir a perceção 
de identidade e os usos no espaço público. Mesmo os objetivos intangíveis podem ser 
relacionados com os atributos dos espaços pois estes são percetíveis pelos utentes 
(Brandão,2008- pag 26). 
Esta análise tem como base o método de atributos de valores de identidade do Project for Public 
Space (UN-Habitat,2016a) , e complementa as observações e conceitos referidos nos quadros 2.3 
e 3.3  assim como a síntese dos casos de estudo (Quadro 4.6). 
  
 
1_ Contexto 
O espaço público e os seus diferentes paradigmas e funções são assuntos de estudo universal, 
inseridos dentro de diferentes realidades. Essa realidade pode atingir dimensões urbanas como 
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um país inteiro até à escala do bairro, onde se verificam diferenças fundamentais. Estas 
diferenças não estão apenas relacionadas na forma como o espaço público pode tomar diferentes 
características tendo em conta à construção da cidade, condições geográficas ou 
desenvolvimento económico. Os comportamentos culturais influenciam a criação e o uso de 
espaços públicos, pois podem ser lidos através de informações simbólicas de caráter do espaço 
(UN-Habitat 2016a). 
 

 
  
2_Urbano 
O mesmo espaço pode ser origem de formas urbanas muito distintas, consoante as suas 
características dimensionais, de escala ou de elementos agentes de definição de forma. O meio 
urbano e a estrutura da cidade facilitam a identificação do significado pelos cidadãos. De acordo 
com Brandão (2008 - pag 22), as imagens mentais que temos da cidade, a legibilidade do tecido 
urbano, a orientação através da conectividade entre espaços e a sua representação, podem ser 
variações de sentido cultural e estético. 
 

 
  
3_ Ambiental 
A nível ambiental é necessário ter em consideração a redução do consumo excessivo, a 
preservação da natureza e a promoção do conforto no espaço. Este fator garante que a proposta 
seja pensada com pouco impacte ecológico, na construção e na manutenção, promovendo a 
criação de espaços urbanos mais sustentáveis. A sustentabilidade é um conceito cultural e 
também índice de duração (UN-Habitat,2017). 



 
 

81 

 
 
 
4_ Social 
O espaço e as suas características, influenciam os comportamentos, em atividades que segundo 
Jan Gehl (2017) poder ser necessárias, opcionais ou sociais. As necessidades psicológicas, 
segurança, o sentido de pertença e autoestima, a expressão estética e comunicativa, são índices 
da humanização da paisagem e da inclusão, na esfera pública, simbolizados no espaço público, 
como um todo expressivo dos valores do coletivo (Brandão,2002). 
 

 
 
  
5_Governação 
Estes princípios devem promovem estabilidade nas questões dos elementos legais, viabilidade 
económica e a responsabilidade pela disponibilidade de meios de investimento e validade do 
retorno. A responsabilidade deverá decorrer de forma transparente, evitando que o processo de 
planeamento promova condições de inclusão social (Amado,2009). 
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7.2 PLANEAMENTO PARA TRANSFORMAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO EM LUANDA 
  
 Relativamente ao processo de planeamento e transformação dos espaços públicos em Luanda, 
as operações consideradas mais apropriadas tendo como base um raciocínio lógico e sequencial 
de desenvolvimento de intervenção urbanística (Amado,2009). 

          ANÁLISE > PROPOSTA > AVALIAÇÃO 
Este processo é apresentado essencialmente por 3 etapas características das intervenções de 
planeamento urbano, e cada uma destas etapas tem ações complementares que devem ser 
combinadas com as orientações de transformação propostas acima. O planeamento também 
deve acompanhar o processo de ordenamento e Planeamento do território da Província de Luanda 
(PDGML,2015c - pag 38), garantindo uma resposta mais dirigida e adequada ao desafio que o 
desenvolvimento coloca à transformação do uso do solo (Amado,2009). Deste modo o espaço 
público não se condiciona a ser o resultado de um vazio no meio de construções, mas um espaço 
pensado e intencional. 
O estudo da situação de referência ajuda na definição de critérios específicos que permitem prever 
uma apropriação antecipada do espaço com a introdução da cultura como forma de 
familiarização e assimilação. Neste sentido, verifica-se essencial a análise a nível das intervenções 
históricas, estudo das dinâmicas atuais e vivências a partir da observação. A utilização de 
elementos locais permite uma identificação fácil, juntamente com um desenho do espaço sem 
barreiras adequado às condições territoriais e climáticas permite a fluidez e continuidade, 
facilitando o acesso (Brandão,2008). 
Os resultados obtidos da análise e as propostas devem incluir a participação da população através 
da partilha e modelos atrativos que incentivam o seu envolvimento. Nos casos de estudo vimos o 
exemplo do Modelo Minecraft no caso da Rua Dandora, por ser prático e alusivo, por exemplo, à 
população mais jovem. 
 O processo de implementação e avaliação pretende reafirmar que a cultura induza as atividades 
e atraia as pessoas de forma que elas se sintam seguras para expressar os seus costumes num 
espaço público de qualidade. A fase de avaliação também é essencial por forma a garantir a 
manutenção do espaço e permite a constante acompanhamento das evoluções e alterações 
frequentes nas dinâmicas das cidades. Nesta fase são tratadas várias várias situações de 
governança e gestão específicas, que se recomenda serem tomadas de forma prudente, pela 
equipa do plano, acompanhada pelas entidades públicas e incluir a participação da população 
(PDGML,2015c). A colaboração é uma maneira de adotar medidas que combatem fenómenos 
como o ciclo vicioso da privatização desregulada e a gentrificação, prevendo que o retorno 
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económico é usado para o melhoramento e gestão de espaço público em outras áreas 
carenciadas da cidade (UN-Habitat, 2016a).  
Concluindo, verifica-se que os princípios de transformação do espaço público através de sistemas 
de relações culturais urbanas exigem que se adotem soluções inovadoras e multidisciplinares e 
sempre aliados ao contexto. Entretanto os princípios definidos devem complementar as metas 
analisadas nos capítulos anteriores para dar uma resposta mais dirigida e adequada ao desafio 
que o desenvolvimento coloca às problemáticas da cidade de Luanda.  
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8 CONCLUSÕES 
  
‘’Public Spaces serve as the basic framework for urban landscape and reflect the history and 
cultural diversity of urban societies while allowing for a greater level of social diversity. They 
also have an economic dimension and promote development in communities and societies,’’ 
Francesco Bandarin, UNESCO’s Assistant Director-General for Culture (UNESCO). 
  
O principal objetivo desta dissertação passou por perceber o papel da cultura como transformador 
do espaço público, e avaliar com base no método apresentado o caso da cidade de Luanda. 
Através do exercício foi possível compreender que o espaço público apresenta vários benefícios 
que podem funcionar como alternativas a situações de transição como a transformação por 
demolições de grandes áreas. As análises dos casos de estudo demonstram que diferentes 
intervenções, com escalas diversas, e em diferentes zonas do mundo, podem alcançar o mesmo 
objetivo de transformação de espaço público degradado ou até abandonado, concorrendo para 
uma melhoria da qualidade de vida da população independentemente do seu rendimento, etnia e 
religião. Entidades como o UN-Habitat apoiam a investigação do processo de transformação do 
espaço público e propõem a definição de diferentes estratégias para o alcançar de espaços de 
qualidade, baseando-se sobretudo em elementos das componentes sociais, ambientais e de 
governança. 
O espaço público deve ser entendido como o vetor para o futuro desenvolvimento das cidades, e 
deste modo, constitui-se como essencial num quadro de planeamento e de desenho de uma 
legislação adequada. Dado o número de variáveis que se verificam no ambiente urbano e na 
complexidade da cidade, não se pode afirmar que, a simples, aplicação de políticas e princípios de 
ação garantem um desenvolvimento sustentável nas cidades mas, seguramente, eles ajudarão 
minimizar os agravantes, e a preparar a cidade a ganhar resiliência para situações futuras. 
Considerando a cultura no processo de transformação do espaço público, entendeu-se que esta 
traduz uma interação equilibrada entre o homem e o meio, conduzindo a contextos de uma 
singularidade facilmente reconhecível. A conjugação das características físicas com os aspetos 
culturais dos espaços, entendidas pelos utilizadores locais, serve de alavanca para um espaço de 
qualidade. A cultura ostenta uma apropriação coletiva no espaço que tem por base a perceção da 
identidade, definido através dos elementos integrantes da formação do valor e do seu 
reconhecimento social, específicos de um lugar e de uma comunidade. 
A vontade de colocar a cultura angolana no coração do desenvolvimento, suscita uma tomada de 
consciência alargada do potencial de uma personalidade e espiritualmente rica, capaz de 
satisfazer os interesses coletivos. Luanda apresenta, entre muitos, problemas generalizados a 
nível da economia e governança que se traduzem na pobreza e falta de emprego. Estes afetam a 
dinâmica da cidade e refletem a informalidade dos sistemas como método de subsistência da 
maioria da população. O abandono dos espaços públicos é um sintoma deste problema e põe o 
espaço urbano numa posição onde fica suscetível à degradação e vandalismo, devido a 
negligências de gestão e más práticas. 
Uma condição essencial de êxito na solução dos problemas agudos na dimensão cultural do 
desenvolvimento consiste na aplicação de modelos adaptados à realidade e às exigências 
culturais locais. Para Luanda o desafio está na redefinição de uma linguagem e imagem própria, 
e criação das bases ideológico-culturais que conciliem o desenvolvimento. Esta linguagem não 
deve passar pela repescagem direta de modelos tribais descontextualizados, ou pela aplicação 
indiscriminada de métodos internacionais. Deve ser realizada a reinterpretação dos valores 
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modernos, e a articulação entre a tradição, as culturas locais e as culturas herdadas. A 
consciência da angolanidade deve ser formada para que não reste só na memória, como refere 
São Vicente no livro Cultura e incultura Angolana (1995), ‘Teremos de ser em África nós próprios, 
pela diferença e não pela homogeneidade’. 
A perda de contato com a realidade e os seus problemas reais limita a sua educação a um 
paradoxo e afasta a possibilidade de soluções apropriadas. Ao projetar-se na cultura a sociedade 
angolana passa a receber assim um profundo e inédito conhecimento de si mesma, já que nela 
que se concentram soluções para o desenvolvimento. Deixando de ser uma população que não 
se reconhece no seu próprio espaço. 
  
DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
O interesse crescente na procura da qualidade de vida e bem-estar a nível social, económico e 
ambiental tenderá a desenvolver-se cada vez mais de acordo com as necessidades das 
populações incluídas no processo de planeamento. Desta, forma, são apresentadas algumas 
questões relevantes no futuro dos espaços públicos em Luanda, pertinentes para investigação. 
  
1.Consideradas as orientações deste estudo propõe-se como medida futura, a aplicação adaptada 
das conclusões numa zona de transformação da cidade. O Largo do Atlético (34) é um espaço 
Nuclear (Tipologia IV) dentro do Bairro dos Coqueiros em Luanda. Ele surge como uma agradável 
surpresa entre as construções circundantes. As estruturas arbóreas a sua dimensão confortável 
estruturam um ambiente bastante confortável. Entretanto, o espaço encontra-se num estado 
avançado de degradação e apresenta características físicas que resultam em barreiras de acesso. 
Hoje o local acaba por estar fortemente rodeado por viaturas estacionadas e abrigo de moradores 
de rua. 
O potencial deste espaço faz com que seja candidato a ser transformado utilizando as 
Orientações formalizadas neste estudo. Podendo funcionar como um local de qualificação na área 
envolvente. Esta discussão e estes resultados poderão ser testados através do Urban Lab em 
Luanda. 
  
  
2.A aplicação deste método pode ser caso de estudo para a restruturação de áreas informais, 
através de um plano da ação a favor do desenvolvimento, e com implicações de conceção da 
cultura. O potencial de disseminação que estas áreas podem promover à envolvente, torna como 
oportunidade o desenvolvimento das ações de regeneração. Este contexto pode beneficiar de 
parcerias público-privadas e de incentivos que mais adiante se desenvolvem. 
  
  
3.O processo de valorização da identidade pode ser desenvolvido com um conjunto de ações, para 
melhorar a perceção do valor identitário do lugar e para facilitar a sua apropriação coletiva ao 
longo do tempo. Desta forma uma sugestão de investigação seria a investigação e proposta de 
um Espaço Público Ideal para a cidade de Luanda, um espaço que a população possa considerar 
como seu. Esta proposta deve complementar as orientações e métodos aplicados neste estudo. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1  
MAPAS DE TIPOLOGIAS (Espaços Públicos Correspondentes)  

 
Mapa com Espaços de Tipologia I 
 
1- Jardim da Cidade Alta / 2- Largo do Pelourinho / 3- Largo Infante D. Henrique / 4- Monumento 
do Soldado Desconhecido / 5- Largo Rainha Ginga / 6- Marginal / 7- Praça 17 de Setembro / 8- 
Largo da Independência / 9- Praça da Família / 10- Praça da Unidade Africana / 11- Largo da 
Sagrada Família / 12- Largo da Mutamba  
  



 
 

95 

 
Mapa com Espaços de Tipologia II 

13-Largo do Carmo/ 14- Largo Irene Cohen / 15- Largo do Cemitério Alto das Cruzes / 16- Largo 
Josina Machel / 17 -Largo da Ingombota / 18- Praça da Fortaleza de São Miguel / 19 – Largo do 
Atlântico / 20 – Jardim de São Domingos / 21- Largo Sandy Mingas / 22- Largo dos Ministérios / 
23– Largo Bressane Leite  
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Mapa com Espaços de Tipologia III 
24- Largo das Heroínas / 25 – Largo do Ambiente / 26- Largo Amilcar Cabral / 27- Largo da 
Maianga / 28- Largo do Rio de Janeiro / 29 – Alameda Manuel Van Dunem / 30- Largo Lello / 31- 
Largo Lumeji / 32- Largo Marginal 
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Mapa com Espaços de Tipologia IV 
33- Largo Vila Alice 2 / 34 – Largo do Atlético / 35- Largo do Cruzeiro / 36- Largo Ambuila / 37- 
Largo Cambande / 38- Parque Maianga / 39- Largo Alioune Blondin Béye / 40 – Jardim Oasis 
Urbano / 41 – Largo Lucrécia Paim / 42- Largo Che Guevara / 43- Largo Albano Machado / 44- 
Largo José Régio / 45- Largo do Bocage/ 46- Largo Cesário Verde / 47 – Largo Vila Alice 1 / 48- 
Largo Camilo Pessanha / 49- Largo Teixeira de Pascoares / 50- Largo do Amor / 51- Parque Zé Dú 
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Mapa com Espaços de Tipologia V 
52- Chiki Park / 53- Praias / 54- Parque do Miramar  
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ANEXO 2 
 
INQUÉRITO 
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