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Resumo 

 

O crescimento acelerado da cidade de Luanda assim como da sua população, devido aos diversos 

fatores políticos, sociais e económicos que o país atravessou e atravessa, deixaram marcas no seu 

tecido urbano, especialmente no espaço público, onde se materializa a vida pública. Aliado a este 

problema, é demonstrado pouco interesse na proteção e defesa destes lugares, por parte das 

entidades responsáveis pelos mesmos. O investimento em espaços abertos de recreio e lazer, tem 

demonstrado maior preocupação por projetos de maior impacto à imagem da cidade do que à escala 

do bairro, o que se torna evidente pela pouca manutenção observada nestes lugares. 

Neste contexto, surge a necessidade de investigar abordagens diferentes capazes de atuarem na 

defesa e promoção dos espaços públicos à escala de bairro, com propostas de custo reduzido e 

máximo benefício para as populações locais, tendo em conta as especificidades de cada local. 

O conhecimento do local é fundamental para analisar a relação entre os espaços públicos e os seus 

utilizadores mais comuns. Para tal foram feitos inquéritos e o mapeamento de comportamento 

ambiental na área de estudo. As duas abordagens, proporcionaram maior entendimento e 

conhecimento sobre as dinâmicas de cada espaço. Foi possível apontar situações que representam 

uma oportunidade de intervir, devido ao seu potencial (localização, diversidade de usos, 

infraestruturas, etc.), assim como a tipificação dos comportamentos ativos e passivos, permitiu o 

reconhecimento de áreas com vocações distintas e de alguns espaços multifuncionais. 

 

 

Palavras-chave: Luanda, Ingombota, espaço público, mapas comportamentais. 
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Abstract 

 

The fast growth of Luanda city, as well as its population, due to the diverse political, social and 

economic factors that the country has experienced, left marks in its urban structure, especially in the 

public space, where public life gets together. In addition to this problem, there is little interest in safe 

and defense of these places by the entity that is responsible for them. The investment in recreational 

and leisure open spaces has shown greater concern for projects that have a greater impact on the 

city's image than on the scale of the neighborhood, which become clear by the minimal maintenance 

observed in these places. 

In this context, the need arises to investigate different approaches capable of acting in the defense 

and promotion of the public spaces at the neighborhood scale, with proposals of reduced cost and 

maximum benefit for the local populations, considering the needs of each place. 

Site knowledge is crucial for analyzing the relationship between public places and their most common 

users. For this purpose, user surveys and mapping of environmental behavior were carried out. The 

two approaches provided greater understanding and knowledge about the dynamics of each space. It 

was possible to point out situations that represent an opportunity to intervention, in public space due to 

their potential (location, diversity of uses, infrastructures, etc.), as well the classification of active and 

passive behaviours, allowing the recognition of areas with distinct vocations and some spaces having 

potential multifunctionality. 

 

 

Keywords: Luanda, Ingombota, public space, behavioral maps. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Justificação do tema e motivações 

 

As cidades africanas tiveram um desenvolvimento acelerado principalmente a partir da década de 

1950. Houve uma migração massiva da população rural para as cidades, o que intensificou a 

proliferação de assentamentos informais dentro e ao redor do centro urbano consolidado. Aliada a 

esta situação, os movimentos de libertação nacional, seguidos muitas vezes pela guerra civil devido a 

tomada de poder, vieram agravar o quadro crítico destas cidades.  

No contexto atual dessas cidades e em particular de Luanda, continua a ser um desafio prover áreas 

de lazer e recreio para os seus habitantes, quando estas necessidades são comparadas com a 

urgência em criar infraestruturas urbanas básicas.  Alguns investimentos recentes feitos ao nível do 

espaço público foram bem-sucedidos como comprova o trabalho de campo. Porém, os espaços à 

escala do bairro, mais próximos das comunidades, são muitas vezes negligenciados e deixados à sua 

sorte. A sua importância como locais essenciais para a função lazer e recreio não é percebida como 

tal, principalmente pelo estado de abandono de alguns deles. Deste modo, surge a motivação para 

estudar e abordar este tema, relacionado com os espaços públicos. 

 

 

1.2 Objetivos e resultados esperados 

 

O enfoque do trabalho serão os espaços públicos orientados para as funções de estadia ou 

socialização. Deste modo, o objetivo principal do trabalho visa equacionar uma proposta de 

intervenção no espaço público que leve em conta as especificidades de cada local, focada nas 

questões de eficiência baseada na aplicação reduzida de recursos (baixo custo) e maximização dos 

benefícios (maior número de utilizadores beneficiários). Sendo assim o objetivo central subdivide-se 

em objetivos específicos: 

1- Identificar potenciais áreas de requalificação e; 

2- Tipificar usos e comportamentos nos espaços públicos da área de estudo. 
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1.3 Abordagem metodológica 

 

Para a elaboração da presente dissertação foi feito um trabalho de campo na cidade de Luanda, 

concretamente na área de estudo inserida no distrito da Ingombota, onde foram efetuados mapas 

sobre o comportamento dos utilizadores nos diferentes espaços públicos observados, assim como a 

realização de inquéritos à população, permitindo o contato direto com a mesma e com a realidade 

urbana do local, onde se procedeu a um registo fotográfico. Também foram conduzidas algumas 

entrevistas aos profissionais ligados à área de Arquitetura com experiência sobre o tema em questão. 

Para além desta pesquisa local, procedeu-se a uma pesquisa documental dentro da temática sobre o 

espaço público e urbanismo, publicados em livros, em dissertações de Mestrado, ou em teses de 

Doutoramento e artigos, assim como em sites da internet. Estes documentos estão obras 

relacionadas com a cidade de Luanda com enfoque no crescimento urbano, assim como diplomas 

legais e outros documentos oficiais sobre a produção e a gestão dos espaços públicos em Angola. 

A metodologia para a produção desta pesquisa foi dividida em três (3) fases nomeadamente: 

1ª Revisão bibliográfica e preparação do trabalho de campo 

2ª Trabalho de campo 

3ª Análise de dados 

Para a análise dos dados obtidos no trabalho de campo, foi utilizado o sistema de informação 

geográfica ArcGIS (Geographic Information System – GIS), como ferramenta principal para análise da 

tipificação, utilização e função dos espaços públicos, assim como para proceder a caraterização geral 

da área de estudo numa fase de pré-diagnóstico do local. 

A proposta de estratégia de intervenção a ser criada para a cidade de Luanda, pretende ser o 

resultado de uma abordagem adaptada ao contexto urbano e cultural da cidade. 
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Figura 1: Processo metodológico. 
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1.4 Estrutura da dissertação 

 

A dissertação pretende transmitir uma visão geral sobre os principais pontos a serem tratados, que 

estão divididos nos seguintes capítulos: 

● Capítulo 1 – Introdução 

É feita a introdução ao tema e justificado o tema escolhido. 

 

● Capítulo 2 – A cidade africana e o espaço público 

É feita uma abordagem geral sobre os principais temas que levaram à constituição das cidades 

africanas e as suas problemáticas particulares. 

 

● Capítulo 3 – O espaço público no sistema de ordenamento territorial 

É feita uma leitura geral sobre os principais pontos da lei angolana que se referem à gestão do 

território.  

 

● Capítulo 4 - A eficiência das intervenções no espaço público 

Neste capítulo é abordada a importância da eficiência nas intervenções urbanas, onde é proposta 

uma abordagem voltada para intervenções com baixo custo e alto benefício para as 

populações locais. 

 

● Capítulo 5 – Espaço público no distrito da Ingombota 

Será feita a caracterização da área de estudo, assim como a análise do resultado dos inquéritos e a 

apresentação dos mapas de comportamento ambiental. 

 

● Capítulo 6 – Conclusões 

Serão discutidas as principais questões do trabalho de campo, que vão culminar com a identificação 

de espaços públicos potenciais propostos para requalificação, tendo em conta os 

pressupostos de uma intervenção eficiente. 
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2 A CIDADE AFRICANA E O ESPAÇO PÚBLICO 

2.1 A cidade africana  

 

A história das cidades africanas é muitas vezes relacionada com o período colonial e pós-colonial 

segundo a pesquisa bibliográfica efetuada, razão pela qual pouco se relata em estudos académicos, 

sobre o passado do continente antes da chegada dos europeus. 

Porém, para este trabalho interessa-nos conhecer como estavam organizados os aglomerados 

humanos em África antes de serem efetivamente colonizados pelos europeus, sobretudo da região 

Austral1 (onde está localizada Angola), de modo que possamos compreender ainda que 

resumidamente, a evolução destas sociedades no decorrer dos séculos, especialmente as formas de 

produção/expansão e uso do território com ênfase nos povos Bantu2. Nesse sentido representa 

também, como referido por Freund (2007) um cenário propício para estudar os primórdios da 

urbanização em África. 

Recuando até ao final da pré-história a idade do ferro3 antiga em África foi nesse período que se 

lançaram os alicerces das sociedades africanas que hoje conhecemos, devido aos avanços 

tecnológicos alcançados com base no emprego de diversos metais (a economia passa do estágio de 

parasitismo para o controle dos meios de produção alimentar), paralelamente ao uso da pedra, 

resultando num natural aumento da população. Deste modo, até ao final da idade do ferro antiga, as 

estruturas sociais em quase toda a África eram caracterizadas por aldeias relativamente modestas, 

assentes em relações entre clãs (UNESCO, 2010a). 

Pesquisas arqueológicas referentes ao período desde o século VII ao XI, efetuadas em vários locais 

da África Austral, confirmam a prática da criação de gado e de animais domésticos por vários povos e 

com práticas idênticas nesta matéria, apesar destes não terem todos a mesma dimensão. A 

organização do espaço não era de todo uniforme no continente, ela variava conforme os sistemas 

culturais dos grupos pré-históricos em cada região geográfica. Descobertas no campo da 

antropologia, deram a conhecer a forma de organização dos assentamentos de grupos étnicos da 

                                                      

1 A constituição do número de países desta sub-região sul Africana não é unânime entre os diferentes 

organismos. Neste trabalho será considerada a configuração mais generalizada que inclui os seguintes países: 
África do Sul, Angola, Botswana, Lesoto, Madagáscar, Malawi, Maurícias, Moçambique, Namíbia, Suazilândia, 
Zâmbia e Zimbabwe. 

2 Os Bantu são povos que provavelmente tiveram a sua origem na região que compreende atualmente a 

República dos Camarões e o Sudeste da República federal da Nigéria, que no início do século VI fizeram 
migrações massivas, expandindo o seu território desde a floresta equatorial da África central, até em direção ao 
sul do continente. Normalmente misturavam-se aos povos autóctones incutindo-lhes a sua tecnologia (mais 
avançada) metalúrgica, cerâmica e agricultura, constituindo deste modo novos grupos sociais (Ferraz, 2005). A 
palavra também serve para fazer referência ao grupo de populações de línguas bantas, sendo mais de 400 ao 
todo (UNESCO, 2010a, p. 170). 

3 A idade do ferro antiga em África, corresponde a períodos diferentes de acordo com a região geográfica. Porém 

os autores consideram para a África subsaariana o período compreendido desde o último milénio a.C. até ao 1º 
milénio d.C. Fonte: UNESCO, 2010a 
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África Austral, no caso os Bantu, retratando-os como uma sociedade com forte cultura pastoril, onde 

o gado representava a principal fonte de poder, riqueza e prestígio para os homens. Estes valores 

vieram determinar a organização do espaço nestas sociedades. Assim sendo, os homens tinham um 

espaço de destaque – o pátio, que ficava localizado no centro da aldeia, no interior ou próximo do 

curral que pertencia ao chefe. Este pátio também servia de cemitério para o chefe e outras figuras 

importantes da aldeia. O pátio era então o local central desta, os outros espaços ficavam a volta do 

mesmo como as cabanas das esposas, organizadas segundo um sistema hierárquico alternativo da 

esquerda e da direita, ou como em outros casos de famílias que vivem de forma independente é o 

sistema hierárquico vai determinar a posição das famílias em relação ao chefe da aldeia. Uma outra 

característica de organização espacial típica deste povo, é a realização das atividades segundo a 

divisão do espaço. Isto é, a parte de frente da casa ou de uma aldeia está reservada para atividades 

públicas ou profanas, enquanto que a traseira é consagrada às atividades privadas e sagradas como 

a conservação de objetos ancestrais, comida privada e até uma área sagrada dedicada à chuva (nas 

traseiras da casa do chefe). Na aldeia Bantu, a hierarquia social constitui o elemento chave na 

organização dos espaços, como visto até aqui. A pessoa mais importante vivia na parte de trás da 

aldeia, que é por sinal a mais protegida. Noutra situação, se a dianteira da aldeia estivesse localizada 

diante de um declive descendente, significa que a importância hierárquica e ritual é expressa pela 

altura (UNESCO, 2010b).  

 

 

Figura 2: Organização espacial dos pastores bantos. A casa do chefe encontra-se geralmente no alto de um 
declive, atrás do pátio dos homens e do estábulo. Este último contém silos de grãos (F) e túmulos (T). Os 

pequenos círculos representam celeiros soerguidos. 

 

Assim sendo, foi a partir da aldeia que se formaram os estados. Tendo em conta a sucessão 

patrilinear dos povos Bantu, o chefe da linhagem era o chefe da aldeia. Nesse sentido, quando um 

aglomerado de aldeias reconhecia a autoridade política de um chefe de linhagem, o mesmo era 

considerado chefe territorial e quanto mais linhagens absorvia (algumas vezes por imposição pela 
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força de armas) seria convertido em fundador de Estado. Estes senhores de terra como também são 

retratados “…parecem ter governado conjuntos de aldeias, cada um dos quais constituía uma espécie 

de distrito ou uma unidade territorial – um embrião de reino.” (UNESCO, 2010c, p. 631). O estado por 

sua vez, de acordo com o seu tamanho (número de linhagens absorvidas e poder político 

consolidado) dava origem ao reino.  

O tema sobre o processo de urbanização em África, continua em revisão porque muito ainda há por 

descobrir nas escavações arqueológicas. Anteriormente pensava-se que a urbanização (nesta região 

do continente), estaria relacionada diretamente com a influência muçulmana, uma vez que os 

mulçumanos foram grandes fundadores de cidades nas regiões onde viveram nesta época (séc. VII a 

XI) e também mais recentemente. Porém estudos confirmam que as aglomerações urbanas existiram 

mesmo antes da influência dos árabes e que se desenvolveram reinos e impérios na região, 

tipicamente africanos ou melhor sem influência do Islão, como o reino do Congo, Zimbábue, 

Monomotapa e outros entre os séculos XII e XVI (UNESCO, 2010c).   

Apesar dos reinos em África terem sido uma congregação de várias aldeias, muitos deles possuíam, 

grandes palácios assim como normas sociais e políticas bem desenvolvidas. Prova disso, são as 

ruínas de reino do Zimbábue ou Grande Zimbábue (localizado no país com o mesmo nome), onde é 

possível observar o testemunho arquitetónico e urbanístico daquela sociedade antiga que surgiu no 

século XII. 

 

 

Figura 3: Mapa dos Impérios e Reinos em África. Fonte: 
http://www2.ivcc.edu/cookfesperman/Modern%20Africa/african%20kingdoms.jpg. 
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O reino era cercado por uma muralha de pedra (construída a partir do século XIII), formando 

pequenos cercados e passagens estreitas que conduzem às torres cônicas. Á volta da muralha foram 

descobertos vestígios de um vasto aglomerado populacional, que vivia em casas mais modestas. 

Neste caso, dentro da muralha situavam-se os aposentos do rei e seus familiares, assim como as 

casas dos governantes do reino em pau a pique4.  Logo, havia uma organização lógica do espaço – 

pela hierarquia social - pode-se dizer que eram comunidades planeadas e em termos de construção 

“…o Grande Zimbábue foi uma realização essencialmente africana, construído com material local e 

segundo princípios arquitetónicos desenvolvidos durante muitos séculos.” (UNESCO, 2010c, p. 599). 

Segundo os estudos efetuados ao local, é possível que tenham vivido aproximadamente 15.000 

habitantes no Grande Zimbábue em uma área de 700 ha, na altura do seu apogeu no século XIV 

(Freund, 2007). 

 

 

Figura 4: Monumento nacional do Grande Zimbábue. Fonte: whc.unesco.org/en/documents/ 110873. 

  

A partir do século XV, o processo de urbanização no continente foi marcado pelas relações 

comerciais dos reinos africanos com os europeus, culminando mais tarde na ocupação e domínio 

destes sobre os povos africanos (devido ao fornecimento de mão-de-obra escrava e recursos naturais 

abundantes). Por isso, grande parte dos assentamentos urbanos nas cidades africanas são de 

                                                      
4 Técnica construtiva antiga que consiste no entrelaçamento de madeiras verticais fixadas no solo, com vigas 

horizontais, geralmente de bambu, amarradas entre si por cipós, dando origem a um grande painel perfurado 
que, após ter os vãos preenchidos com barro, transformava-se em parede. Fonte:https://www.wikipedia.org/ 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Solo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bambu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cip%C3%B3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Argila


9 

 

origem colonial (entre o final do século XIX e o início do século XX) e foram construídas como 

ferramentas de colonização, garantido a dominação política e aumento do capital dos países 

colonizadores. Com isso a produção do espaço era pensada e planejada apenas para servir os 

interesses daqueles países (que neste período atravessavam o processo de industrialização) e com 

pouco ou nenhum interesse de integrar os autóctones nas cidades. Diante deste cenário, surge a 

urbe que era habitada pelo colono e nas suas imediações as áreas habitacionais da população 

autóctone, pois o acesso à habitação no centro urbano era restringido aos mesmos, assim como a 

sua integração na vida urbana. Esta segregação sócio espacial baseada na raça existia em diferentes 

níveis, de acordo com os contextos histórico-geográficos e do colonizador (Melo, 2015). Neste 

mesmo período, o urbanismo começava a florescer na Europa e movido pela procura de melhores 

soluções para as suas grandes cidades, surge o conceito teórico das cidades jardim em finais do 

século XIX (1898), por Hebenezer Howard, na Inglaterra. Também em França, no início do século XX 

(1913) é criada a sociedade de urbanistas franceses e mais tarde (1924) é inserido no sistema 

educacional com a criação do instituto de urbanismo da universidade de París. Passados 9 anos, é 

publicada a carta de Atenas (1933) como resultado dos vários congressos dos CIAM5. 

Tal como aconteceu em muitos países da Europa, na década de 1950, generaliza-se o fenómeno das 

bidonvilles6 em praticamente todas as cidades do continente africano, inicialmente causado pela crise 

de 19297 que causou o êxodo dos trabalhadores rurais empobrecidos em direção à cidade. Estes por 

sua vez, sem condições de se estabelecerem no centro, por diversos motivos dependendo do 

contexto histórico-geográfico, são obrigados a instalarem-se em áreas urbanas sem as infraestruturas 

básicas (como aterros sanitários, terrenos baldios, cemitérios desativados, entre outros), sem a 

intervenção do estado, a fim de construírem as suas residências com materiais precários. Esta 

problemática urbanística intensifica-se a cada crise económica colonial e a cada período de seca e 

más colheitas, levando cada vez mais trabalhadores rurais a procurar nas cidades formas de 

subsistência. Não obstante as tentativas de mitigar tal problema, tanto as metrópoles coloniais como 

os estados não conseguiram travar a proliferação das bidonvilles nas cidades africanas, passando 

estes a representar a característica peculiar do espaço urbano em África (UNESCO, 2010d). 

A maioria dos países da África Austral, torna-se independente a partir da década de 1960, com 

exceção da Namíbia8 que conquista a independência muito depois dos outros da mesma região. Este 

processo, trouxe consequências que vieram agravar ainda mais os problemas urbanísticos já 

                                                      

5 Congresso Internacional da Arquitetura Moderna (CIAM)  constituíram uma organização e uma série de eventos 

organizados pelos principais nomes da arquitetura moderna internacional, a fim de discutir os rumos a seguir nos 
vários domínios da arquitetura (Paisagismo, Urbanismo, Exteriores, Interiores, Equipamentos, Utensílios, entre 
outros). 

6 Palavra composta por bidon - vasilhame e ville - cidade. Sinónimo das favelas das grandes cidades do Brasil. 

Apareceu pela primeira vez em 1931 (artigo do Doutor Materi, no jornal La Voix du Tunisien, em 6 de novembro 
de 1931), em Túnis. 

7 Conhecida como a Grande Depressão, foi de fato uma grande depressão econômica que teve início neste ano, 

e que persistiu ao longo da década de 1930, terminando apenas com a Segunda Guerra Mundial. É considerada 
o pior e o mais longo período de recessão econômica do século XX. 

8 A Namíbia fica sob governo da África do Sul desde 1920 e sujeita ao seu regime de apartheid desde 1948. A 

sua independência é dada em 1990. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura_moderna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_financeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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existentes. Instalou-se um período de instabilidade política marcado por “Guerras, movimentos de 

guerrilha, rebeliões civis, instabilidade e desestruturação social, política e administrativa, processos 

de reestruturação e reconstrução das nações, em alguns casos através da adoção de partidos únicos 

de pendor socialista e/ou no contexto de acentuado declínio económico…” (Melo, 2015, p. 23). Em 

Angola o período de pós-independência9 foi marcado pela guerra civil (entre os dois principais 

partidos políticos), que assolou o país durante 27 anos (1975-2002). Com isso, as populações do 

interior em busca da sobrevivência fugiram para as cidades que oferecessem maior segurança. 

Luanda sendo a capital foi o destino principal destas migrações massivas, com consequências 

visíveis principalmente no seu tecido urbano. Surgiram de modo acelerado e desordenado 

construções dentro e fora do perímetro urbano consolidado, originando assentamentos informais 

caracterizados pela insalubridade e a falta de infraestruturas físicas adequadas. 

Assim como em Luanda, também em outras cidades da África Austral (e de uma forma geral no 

continente africano), a proliferação das periferias habitacionais devido a grande afluência das 

populações aos centros urbanos, evidenciou as disparidades sócio espaciais das mesmas, expondo 

duas realidades distintas e a inegável interação entre as mesmas: a realidade urbana fruto do modelo 

ocidental e a vivência rural associada aos hábitos e costumes tradicionais trazidos do campo. 

 

 

Figura 5: Evolução do crescimento populacional dos países da África Austral. Fonte: 
https://ourworldindata.org/world-population-growth. 

 

 

                                                      
9 Angola proclama a sua independência a 11 de novembro de 1975, na sequência da revolução dos cravos em 

Portugal a 25 de Abril de 1974. 



11 

 

Passadas várias décadas após a conquista das independências dos países da África Austral, os 

problemas relacionados com o fenómeno da rápida urbanização persistem até aos dias de hoje, 

contribuindo para o aumento das áreas informais e consequentemente da população urbana. O 

crescimento urbano, não é acompanhado pelo crescimento económico e industrial. Isto é, os 

benefícios que podem advir do crescimento demográfico, não são visíveis ainda na economia e no 

setor industrial desses países. O significativo crescimento económico que ocorreu em muitos deles no 

início do milénio (principalmente a partir da exploração dos seus recursos naturais ao nível 

internacional), não revelou capacidade no cumprimento de vários dos principais Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, estando a maioria da população urbana a viver abaixo da linha da 

pobreza (UN-Habitat, 2014). 

De um modo geral todos os continentes estão vivenciando altas taxas de urbanização, o que nos 

próximos 50 anos diminuirá progressivamente, exceto em África, onde o crescimento continuará (UN-

Habitat, 2015a), prevendo-se alcançar um total de 2,5 bilhões de pessoas até 2050, com cerca de 

55% vivendo em áreas urbanas (Güneralp et al., 2017). Tais dados representam um desafio, devido à 

estreita relação entre a renda per capita e os níveis de urbanização, uma vez que em África ela 

ocorre em níveis mais baixos de renda e com menos investimentos em infraestruturas, o que 

representa um desafio ao lidar com as causas da rápida urbanização (Freire et al., 2014).  

 

 

2.2 Luanda – enquadramento geral 

Luanda é a província e capital de Angola, país localizado na costa ocidental de África, dividido em 18 

províncias que estão distribuídas em 1 246 700 𝑘𝑚2 de superfície e habitado por 25 789 024 

habitantes10. Em 1885 o país foi delimitado como colónia portuguesa na conferência de Berlim e em 

1975 conquistou a sua independência nacional após a instituição de um regime democrático em 

Portugal com a Revolução de 25 de Abril de 1974. Atualmente a província está dividida em 7 

municípios: Belas, Cacuaco, Cazenga, Icolo e Bengo, Quiçama, Viana e Luanda, compreendendo no 

total uma área de 18 826 𝑘𝑚2, onde a sua população total é de 6 945 386 habitantes. 

Fisicamente a cidade de Luanda possui dois planos distintos: “…a cidade baixa, na estreita 

plataforma de abrasão que se estende na base de um degrau sinuoso; o abrupto de cerca de 50 a 60 

m de altura, nem sempre uniforme e proeminente, mas intensamente cortado por barrancos (as 

barrocas) desenvolvidos rapidamente pela erosão; a superfície do planalto entre 40 e 80 m, onde 

ficam a velha «cidade alta», a cidade de expansão atual e os «musseques».” (Amaral, 2015, p. 15). 

O clima na província é geralmente quente durante o ano todo e coincidentemente os meses mais 

quentes são também os mais chuvosos (março e abril). Contudo, existe um período curto de estação 

                                                      
10 Instituto Nacional de Estatística (INE)- Angola, recenseamento geral da população realizado em 2014. 

Resultados finais. 
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fria conhecida por «cacimbo» que ocorre nos meses de junho a setembro, em que as temperaturas 

mínimas podem descer aos 13º-14º C durante a noite. Os ventos dominantes sopram de Oeste para 

Sudoeste, com velocidades médias entre os 10 e 15 km/h. 

 

 

Figura 6: Localização da província de Luanda, no mapa de Angola e distribuição dos seus municípios (Chissola, 
2015, p. 25) 

Embora Luanda fique situada a meio caminho entre dois rios caudalosos (a norte o Bengo e a sul o 

Cuanza) a sua área não possui nenhuma ribeira, tampouco um fio de água permanente que favoreça 

o desenvolvimento de uma orla verde. Por isso a sua vegetação é rala e vulgarmente com espécies 

de ambientes de tendência árida, fator agravado devido á escassez de chuva, às temperaturas altas 

e à pobreza do solo. A rega das áreas verdes na cidade (fora da estação das chuvas), ocorre 

vulgarmente com água da rede de distribuição urbana (id., ibid.). 

Luanda a cidade mais antiga11 da África subsaariana, teve a sua fundação a partir do Morro de são 

Paulo12 devido a sua localização estratégica e desenvolveu-se partindo deste local adaptando-se à 

topografia natural do terreno onde o desenvolvimento espontâneo da sua malha urbana também foi 

influenciado pela configuração da baía de Luanda. Fonte (2012) ressalta que os anos 20 marcaram 

decisivamente o desenvolvimento da cidade, pois foi quando surgiram os novos edifícios 

administrativos (outrora velhos sobrados) e grandes obras de referência para a estrutura da cidade 

como a construção de novos eixos estruturantes, a passagem entre a cidade alta e a fortaleza de São 

Miguel e o aterro da baía de Luanda. Mais tarde, depois da segunda guerra mundial também é 

destacado um período de profunda transformação urbana derivada “… dos lucros da exportação do 

                                                      
11 Luanda foi fundada a 25 de janeiro de 1576, pelo explorador português Paulo Dias de Novais, sob o nome de 

São Paulo da Assunção de Loanda. 

12 O Morro de São Paulo foi escolhido pelos portugueses para a fundação da cidade de Luanda, por ser um 

ponto alto da cidade permitindo avistar o inimigo ao longe, facilitando a defesa do território. 
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café, do investimento de capitais na construção civil e na indústria, do aumento da imigração europeia 

e maior afluxo de gente do interior da província…” (Amaral, 2015, p. 23) o que nos anos 50 gerou 

condições que permitiram a conclusão da construção da Avenida Marginal dando mais corpo à 

configuração da cidade. Com o passar dos anos a cidade expandiu-se e os seus limites foram sendo 

alterados dando lugar a criação de novas áreas urbanas (por exemplo a expansão da Maianga, a 

construção do largo do Kinaxixi e do porto de Luanda, entre outras) ao mesmo tempo em que eram 

criadas também as “… ligações sucessivas aos musseques, empurrando-os cada vez mais para 

fora.” (Fonte, 2012, p. 121).  

Associado ao aumento progressivo da mancha urbana, ocorria o crescimento significativo da 

população de Luanda entre 1940 e 1960 passando de 61 028 para 224 540 habitantes.  

 

 

Figura 7: Total da população de Luanda desde 1940 a 2007 (Bettencourt, 2011, p. 41). 

 

A expansão da cidade até aqui não foi objeto de execução por meio um plano diretor aprovado, 

embora tivessem sido feitas desde 1942 sucessivas propostas “…enfatizando a tentativa política de 

alargar e intensificar uma ocupação planificada do território mais desconhecido.” (Fonte, 2012, p. 

115). Deste modo, foi o plano diretor de Luanda elaborado (1961-64) pelo gabinete de urbanização 

da câmara municipal, criado e chefiado pelo arquiteto e urbanista Fernão Lopes Simões de Carvalho, 

que serviu de documento orientador para a prática quotidiana da gestão da cidade, embora não 

tivesse sido aprovado. Só em 1973 é que foi aprovado e posto em execução o primeiro plano diretor 

para a cidade de Luanda. Contudo “… quando começa a sua execução deu-se o processo da 

independência de Angola.” (Chissola, 2015, p. 45), pondo em causa a implementação do mesmo, 

devido ao contexto socioeconómico que se vivia no país naquele momento. Ressalta-se aqui, que 

mesmo antes deste plano ter entrado em vigor, muitas obras pontuais foram realizadas na cidade, 

com base nos planos anteriores e que deram origem a forma urbana tal como é hoje. 

Em 1975 com a declaração da independência de Angola, a maioria dos colonos portugueses 

regressou a Portugal abandonando as suas residências. Estas por sua vez foram “…ocupadas por 

angolanos regressados do exílio, por populações oriundas das regiões mais críticas do território 

abrangidas pela guerra e populações que procuravam alternativas de sobrevivência.” (Bettencourt, 

2011). As áreas que eram destinadas à urbanização da cidade também foram ocupadas mesmo sem 
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as infraestruturas básicas implementadas, bem como as zonas que eram destinadas para a cintura 

verde da cidade, maioritariamente por migrantes, rurais constituindo novos musseques.  

Deste modo, surge a necessidade de atualizar o plano diretor de 1973 pela Direção de Planificação 

Física, que resultou na proposta para o Plano Diretor de Luanda de 1979. Porém, o plano revelou-se 

incapaz de controlar e regular o crescimento urbano, devido principalmente ao seu desajustamento à 

realidade da cidade, portanto não trouxe os benefícios que eram esperados. Com a intensificação da 

guerra civil, mais pressão urbana sofria a cidade e mais musseques se intensificaram na capital 

alastrando para regiões cada vez mais afastadas do centro. Todos estes fatores foram causando a 

deterioração urbana progressiva de Luanda, com uma população rural que vinha em massa para um 

contexto de habitação totalmente diferente aos seus hábitos e costumes (em habitação de piso térreo 

e sem saneamento básico) quando comparada com a vivência em apartamentos de prédios com 

circulação vertical (elevadores e escadas) e culminou com a deterioração do edificado urbano e a 

falta de manutenção e gestão dos serviços urbanos da cidade. As infraestruturas estavam 

subdimensionadas e ficou claro que a cidade não estava preparada para receber o número de 

habitantes que nela viviam (id., ibid.).  

 

 

Figura 8: Fases de expansão da área urbana e periférica de Luanda (Bettencourt, 2011, p. 39). 

 

 

Concebida para albergar 500 000 habitantes, em 1980 tal como referido por Pepetela (1990 apud 

Bettencourt, 2011) a cidade já apresentava um total de 934 881 habitantes. Com vista a orientar o 

desenvolvimento estratégico da área urbana, surge em 1997 o Plano de gestão do crescimento 
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Figura  SEQ Figura \* ARABIC 12. Imagem da baixa da 
cidade, no início da década de 2000. Fonte: 
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/921440/acident
e-em-luanda-causa-11-mortos-e-sete-feridos-graves 

urbano da cidade de Luanda, que desenvolve propostas para a evolução de áreas urbanas existentes 

e novas. Porém, algumas áreas de expansão abrangidas por este plano já estavam ocupadas por 

assentamentos informais até à data da sua aprovação em 2000, o que o torna obsoleto. Contudo, 

estabeleceu algum crescimento planeado em áreas fora do centro da cidade (ao sul de Luanda). 

Com a paz13 instaurada Angola dá início ao processo de reconstrução nacional com foco principal na 

desminagem e (re)construção de infraestruturas viárias para conectar as diferentes províncias do 

país. Em Luanda esse processo trouxe um crescimento económico que em termos urbanísticos deu 

origem a diversos projetos urbanos para o centro e periferia da mesma. Tendo como foco o centro da 

cidade (por ser o objeto de estudo deste trabalho), destacam-se os grandes empreendimentos 

imobiliários que surgiram, desde os condomínios de luxo, aos edifícios de escritórios até a 

reabilitação de vias e passeios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porém 

este crescimento urbano acelerado, sem estratégias claras de preservação do património 

arquitetónico herdado e revelando pouca sensibilidade às questões de identidade e coesão social na 

cidade, tem levado ao desaparecimento definitivo de muitas obras de arquitetura colonial 

consideradas monumentos classificados e à ocupação de espaços públicos para a implementação 

                                                      
13 A guerra civil em Angola terminou a 4 de abril de 2002, sendo a data comemorada anualmente como o dia 

nacional da paz. 

Figura 9: Imagem da entrada para o centro da cidade a partir da estrada da Samba, no 

início da década de 2000.  Fonte: https://www.broadwaymalyan.com/projects/luanda. 
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desses novos projetos. “A cidade perde a originalidade que tinha, sacrificada à ânsia de renovação 

urbana e de modernização constantes.” (Amaral, 2015, p. 24).  

O crescimento do centro urbano em geral, é realizado “…pela emissão de tentáculos que penetram 

pela amálgama de cubatas dos «musseques», obrigados assim a recuar para distâncias cada vez 

maiores…” (id., ibid.). Com isso, a implantação de bairros novos nessas áreas implica a eliminação 

de parte desses musseques no centro da cidade, mas a dualidade entre as novas construções no 

centro e a degradação generalizada dos musseques, ainda é bastante marcante na cidade que vive 

hoje o fenómeno da macrocefalia urbana resultado desta expansão desmesurada da cidade e “...pela 

excessiva concentração de serviços públicos e de sedes de empresas nacionais e multinacionais...no 

núcleo antigo” (id., ibid., p. xvi). 

Luanda atualmente alberga 27% da população do país e apesar dos projetos urbanísticos já 

implementados, continuam ineficientes ao seu centro urbano antigo as redes de infraestruturas 

básicas (esgoto, água potável, eletricidade e gás), o seu sistema de transporte e mobilidade urbana e 

o seu sistema de limpeza urbana. Perante isto, o investimento em espaço público aberto de recreio e 

lazer é comparado com a urgência na resolução de tais problemáticas, fazendo com o que o mesmo 

não seja visto como prioritário na maioria dos projetos de intervenção urbana na cidade. Embora 

tenham sido implementados alguns projetos de requalificação, ainda existe um deficit na quantidade 

destes espaços em relação ao número de habitantes na cidade. A fraca ou a inexistente gestão 

destes espaços é outro fator que leva à deterioração dos mesmos, transformando-os em locais não 

atrativos para o convívio e lazer. Luanda é hoje uma cidade fragmentada fisicamente. Neste sentido é 

possível potencializar os espaços públicos e criar a oportunidade para regenerar a cidade de modo 

progressivo, isto é, atuar ou intervir ponto por ponto no seu tecido urbano. 

A população de Luanda é na sua maioria de origem Bantu. Ma as migrações de populações 

provenientes de várias regiões do país (principalmente devido à guerra civil e à procura de melhores 

condições de vida) e de outras partes do mundo (principalmente de: Portugal, República Democrática 

do Congo, Congo, Mali, Senegal, São Tomé e Príncipe, Brasil, China e Vietname), têm contribuindo 

para a identidade multicultural da cidade (CEICA, 2015, p. 20). A sua densidade demográfica14 é a 

mais alta do país 368,9 habitantes/𝑘𝑚2 tendo em conta as caraterísticas do local até agora 

referenciadas. 

 

                                                      
14 INE - Recenseamento Geral da População e Habitação. Resultados definitivos, 2016. 
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Figura 10: Distribuição da população residente por províncias. Fonte: INE,2016 

 

 

2.3 O espaço público nas cidades africanas 

Como abordado no tema anterior, as cidades africanas crescem a um ritmo acelerado, que tem posto 

em causa a qualidade e a própria existência dos espaços públicos. Juntamente com outros países em 

vias de desenvolvimento estas cidades dispõem de espaços públicos reduzidos “… menos de 15% da 

terra é destinada para ruas e a situação é ainda pior nos subúrbios e nos assentamentos informais, 

onde menos de 10% das terras são destinados a ruas.” (UN-Habitat, 2015b, p. 2). Integrar este 

elemento nas políticas e modelos de desenvolvimento das cidades pode ser um fator essencial nas 

opções de resolução desta problemática que está relacionada não só com a gestão espacial, como 

também económica e social das cidades.  

No contexto atual do continente, ainda representam desafios para a grande maioria das cidades 

africanas, a defesa ativa dos espaços públicos por parte da administração local e lideranças políticas. 

Muitas vezes os sistemas, estruturas e políticas criam barreiras que dificultam o seu desenvolvimento 

(como a ausência de um quadro político claro e estratégias sobre os espaços públicos). Igualmente, 

existe uma reduzida parceria entre o estado e entidades privadas na propriedade e manutenção 

destes espaços, assim como um compromisso limitado, no que concerne ao investimento sobre o 

mesmo. De um modo geral estas cidades carecem de espaço público, mas devido ao contexto de 

subdesenvolvimento, muitas vezes ele é comparado com a urgência de serviços básicos 

(Infraestruturas de água potável, esgoto, energia elétrica, gás, recolha de lixo, etc.), que ainda não 

foram alcançados na maioria destes países. 
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É comum também em cidades africanas, observar-se a apropriação do espaço público para práticas 

de comércio informal, sugerindo que a importância do mesmo esteja apenas relacionada com o valor 

económico que o mesmo possa produzir. Embora tal prática não represente um aspeto negativo em 

si, é o modo desregulado com que ocorre esta atividade que desqualifica e confere um ambiente 

urbano desorganizado em algumas destas cidades (UCLG et al., 2015). 

 

 

2.4 Classificação do espaço público 

A cidade enquanto local de afirmação do espaço público (Innerarity, 2006), exprime a imagem de 

uma sociedade na medida em que transmite a sua identidade, quer pela forma como as pessoas se 

relacionam ou pelo modo de organização destes espaços. Cada cidade tem as suas próprias 

especificidades - dinâmicas sociais, económicas e culturais – constituindo relações de 

interdependência umas com outras, expressas no modo de vida e cultura das suas populações. Para 

Benevolo (2006) a cidade pode ser interpretada em dois sentidos: para indicar uma organização 

concentrada e integrada da sociedade ou para indicar o cenário físico desta. Ela também pode ser 

compreendida como um sistema, como retratado por Borja e Muxí (2003), constituindo o espaço 

público nesse caso o principal subsistema da mesma. Isto é, do urbanismo, da cultura urbana e da 

cidadania.  

 Assim sendo, para vários autores – Lefebvre (1974), Lynch (1960), Borja e Muxí (2003), Gehl (2006) 

entre outros – a cidade é o espaço público, devido ao seu fundamental papel na estruturação da 

cidade, por ser o espaço físico onde se realiza a vida urbana (Pinto, 2015) e também por representar 

historicamente um local de privilégio em que os indivíduos interagem e podem expressar-se de forma 

individual ou coletiva (Dias e Júnior, 2017). Deste modo, o espaço público pode ser considerado um 

indicador de qualidade urbanística da cidade com capacidade para qualificar, manter ou renovar 

áreas urbanas, assim como criar centros de modo a unificar a cidade (Borja e Muxí, 2003). 

Neste contexto, podemos definir o espaço público como os locais de propriedade pública, que sejam 

de uso público e acessíveis a todos sem fins lucrativos. Atentando que cada espaço tem as suas 

próprias caraterísticas de acordo com o contexto espacial, ambiental, económico, social e histórico 

em que está inserido. O espaço público representa um elemento fundamental ao bem-estar dos 

indivíduos e são espaços da vida coletiva da sociedade, expressam os aspetos comuns da 

diversidade das riquezas naturais e culturais, assim como a base de identidade da comunidade. 

Ruas, passeios, praças, jardins e parques são espaços públicos abertos, enquanto que bibliotecas 

públicas e museus, constituem espaços públicos fechados, quando criados sem fins lucrativos e para 

uso de todos. Assim, os espaços públicos representam a “alma” de uma cidade e são fator crucial 
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para o sucesso da mesma, possibilitam alcançar maior capital social, desenvolvem a economia e têm 

a capacidade de regenerar a cidade (UN-Habitat, 2016).  

Assim sendo, os espaços públicos tal como as sociedades evoluem com tempo, surgindo a 

necessidade de adaptá-los às necessidades atuais da sociedade em que estão inseridos, o que pode 

resultar em novas tipologias de espaços ou no ressurgimento de tipologias antigas. É nessa 

perspetiva que Carr et al. (1992) destacam a importância de criar e manter lugares apropriados aos 

seus usuários e ao contexto em que se inserem, garantindo o seu bom uso ao longo do tempo. Se 

para os autores o bom espaço público deve ser solidário, democrático e ter significado, é analisando 

a vida pública numa perspetiva histórica que se consegue examinar os fatores que a moldaram e 

perceber qual o papel do espaço público na criação de uma cultura mais humana. Nesse contexto os 

autores demonstram que a evolução da vida pública originou várias tipologias de espaços públicos 

como os conhecemos hoje, nomeadamente: 

● Parques públicos – fazem parte desta tipologia os parques públicos/centrais (espaços 

abertos desenvolvidos e geridos pelo estado, normalmente maior que o parque de bairro), os 

parques com relvado e árvores localizados nas áreas centrais da cidade, áreas de pasto 

antigas transformadas em áreas de lazer, parques de bairro (espaços abertos desenvolvidos 

e geridos pelo estado em ambientes residenciais) e pocket park (pequenos parques urbanos 

delimitados por edifícios). 

 

● Praças – inclui nesta tipologia as praças centrais (muitas vezes fazem parte do 

desenvolvimento histórico do centro da cidade ou decorrem do cruzamento de ruas, mas em 

ambas as situações são desenvolvidas e geridas pelo estado), as praças corporativas 

(desenvolvidas como parte de novos edifícios de escritórios ou de comércio de iniciativa 

privada) e praças memoriais (espaços públicos que ajudam a conservar a memória de 

eventos ou pessoas importantes). 

 

● Mercados -  inclui os mercados de agricultores, normalmente temporários localizados em 

espaços abertos ou ruas. 

 

● Ruas – nesta tipologia fazem parte os passeios para peões (parte da cidade onde as pessoas 

se deslocam a pé ao longo de passeios e caminhos), ruas pedonais (de trânsito com 

velocidade controlada e onde os peões têm prioridade), ruas de tráfego restrito ao automóvel, 

as ruas cujo desenvolvimento facilitam o acesso para as áreas centrais e as partes 

conectadas da cidade por trilhos urbanos. 

 

● Parques infantis – localizados na vizinhança e frequentemente equipados com 

equipamentos de jogos. Incluem nesta tipologia os pátios das escolas e os espaços abertos 

comuns (designados como espaços de bairro, desenvolvidos e geridos pelos residentes 

locais em terreno vazio e não identificado como parte do sistema de espaços abertos). 
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● Vias verdes e vias parque15 – são as áreas naturais de recreio interconectadas (por 

caminhos pedonais e ciclovias), o átrio e os mercados fechados (espaços privados internos 

desenvolvidos como espaço átrio interno de iniciativa e gerência privada), centros 

comerciais/mercados (interiores ou exteriores e de acesso público, também de iniciativa 

privada) . 

 

● Espaços de encontro/vizinhança – são os espaços abertos de encontro diários de acesso 

público, também podem ser espaços vazios ou não desenvolvidos e localizados no bairro. 

 

● Frentes de água – são os portos, as praias, frentes ribeirinhas, frentes de lago, espaços à 

beira-mar e cais. São caraterizados como espaços abertos ao longo de um caminho de água, 

espaços com um maior acesso público às frentes de água. 

 

Por sua vez, Francisco (2005) contextualiza o espaço público urbano enquanto elemento estruturante 

e organizador da cidade, que contribui na consolidação dos laços sociais e formação da identidade 

urbana. A autora, refere os espaços públicos como “qualificadores da coletividade tanto em termos 

materiais (urbanísticos, ocupação física) como também em termos imateriais (históricos, culturais, 

sociais, de identidade) que condicionam a vivência urbana.” (id., ibid., p. 2). Deste modo, a autora 

sistematiza os espaços públicos em torno de 7 parâmetros específicos: propriedade, morfologia, 

projeção, uso, acesso, função e atratividade (ver figura 15). Desta sistematização surgem também os 

grupos de categorias de espaços exposto pela autora: 

● Corredores e elementos estruturantes – pontes, viadutos e túneis motorizados; avenidas; 

ruas dominantemente motorizadas; ruas exclusivamente pedonais; ruas de trânsito restrito; 

rotundas; passagens desniveladas pedonais (aéreas e subterrâneas), ciclovias; eixos 

ferroviários, entre outros;  

● Estações e paragens de transporte público – rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial e 

aéreo; 

● Estacionamento de Transporte Privado – silos; parques de estacionamento; lugares de 

estacionamento; 

● Praças, Largos e Passeios – praças e pracetas; largos; passeios;  

● Espaços comerciais – centros / núcleos comerciais; mercado e largo de feiras;  

● Espaços verdes de recreio e lazer – parques urbanos; corredores verdes; jardins e espaços 

verdes; hortas urbanas; frentes marginais de rio ou de mar; espaços de recreio e lazer; 

recintos de recreio e lazer;  

● Espaços de transição – espaços intersticiais; logradouro (espaço interior do quarteirão); 

espaços exteriores dos edifícios e sua envolvente; arcadas; escadarias;  

                                                      
15 São vias largas, geralmente divididas com uma área de relva e árvores em ambos os lados e no 
seu centro. 
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● Infraestruturas de subsolo – rede de abastecimento de água potável; rede de distribuição 

de energia elétrica e de gás; rede de drenagem de águas pluviais e de águas residuais; rede 

de recolha de resíduos sólidos urbanos; rede de semáforos; rede de telecomunicações e 

cabos de televisão;  

● Outros espaços – cemitérios, entre outros; 

 

 

Figura 11: Parâmetros de classificação do espaço público urbano, (Francisco, 2005). 

 

A sistematização feita pela autora, transmite-nos a diversidade e multiplicidade sobre os elementos 

que integram o espaço público, numa perspetiva física e material de modo a obter uma perceção 

mais objetiva e sintética sobre os mesmos. Por outro lado, e ainda nesta vertente de identidade 

urbana, Brandão (2008) com uma abordagem voltada para o significado dos lugares “… através dos 

elementos que transmitem informação simbólica…” (id., ibid., p. 18) classifica os espaços públicos 

segundo as afinidades de sentido urbano, resultando na classificação de 15 tipologias, distribuídas 

em 6 referências estruturais – traçado, paisagem, deslocação, memória, economia e espaço urbano 

(ver quadro 1). 
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Quadro 1: Tipologias do espaço público (Brandão, 2008) 

a. Espaços - traçado 
Encontro 

Circulação 

1. Largos, praças 

2. Ruas, avenidas 

b. Espaços - paisagem Lazer – natureza 

contemplação 

3. Jardins, parques 

4. Miradouros, panoramas 

c. Espaços- deslocação Transporte 

Canal 

Estacionamento 

5. Estações, paragens, interfaces 

6. Vias-férreas, autoestradas 

7. Parking, silos 

d. Espaços - memória Saudade 

Arqueologia 

Memoriais 

8. Cemitérios 

9. Industrial, agrícola, serviços 

10. Espaços monumentais 

e. Espaços comerciais Semi-interiores 

 

Semi-exteriores 

11. Mercados, centros comerciais, 

arcadas 

12. Mercado levante, quiosques, toldos 

f. Espaços gerados Por edifícios 

Por equipamentos 

 

Por sistemas 

13. Adro, passagem, galeria, pátio 

14. Culturais, desportivos, religiosos, 

infantis 

15. Iluminação, mobiliário, comunicação, 

arte 

 

 

Para Mora (2009) assim como também retratado acima por Carre et al. (1992) a vida pública das 

cidades influencia no modo como utilizamos os espaços e origina novas tipologias. A autora refere 

que tradicionalmente podem ser definidos quatro grandes tipos de espaços públicos - a praça, a rua, 

o parque e a frente de água. Porém, as diferentes manifestações que vêm ocorrendo nas cidades, de 

acordo com cada contexto (social, cultural e económico) e funções que desempenham, faz com que 

haja necessidade de criar duas categorias de espaços – o espaço público interno e o espaço público 

informal. Ressalvando que estes nem sempre são exteriores ou com mecanismos de controle para 

seu uso, tem de dizer-se que preenchem muitas de suas características e respondem a várias de 

suas funções (ver quadro 2). 
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Quadro 2: Tipologias de espaço públicos, (Mora, 2009). 

Categoria Tipologia Conceito Subtipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praças  Testemunho de vida urbana com 

história e cultura; local de referência 

que relaciona diferentes 

componentes da estrutura urbana. 

Central, simbólica - cívica, 

corporativa, de mercado, de 

bairro, praceta, praça-parque. 

Parques  Espaço livre destinado à recreação, 

embelezamento espacial, desporto, 

descanso, contato com a natureza. 

Nacional, metropolitano, 

central, desportivo, temático, 

proteção de canal viário, 

estacionamento cemitério, 

local. 

Ruas  Lugar utilitário, fundamental para a 

mobilidade e estruturação física. 

Limita o público do privado e 

favorece iluminação e ventilação 

natural. Local de encontro 

espontâneo. 

Autoestrada, avenida, acesso 

local, calçada, tráfego 

restrito, fechada ou pedonal 

Frentes de 

água  

Faixa costeira, último arruamento 

urbano, suporte de vários serviços 

associados. 

De intercâmbio comercial, 

industrial, 

recreativo, protetor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaço 

público 

interior  

Em conformidade com outros 

edifícios e equipamentos com certos 

níveis de controlo, que cumprem 

funções públicas para a população. 

 

Átrios, pátios de edificações, 

clubes privados, áreas 

comuns residenciais, 

igrejas, teatros, casas 

culturais ou da comunidade, 

edifícios patrimoniais, centros 

recreativos e centros 

comerciais. 

Espaço 

informal  

Uso espontâneo de outro espaço, 

por inexistência ou condições 

precárias de desenho dos espaços 

tradicionais 

 

Escadas/escadarias, 

corredores/passadiços, 

portadas, esquinas, ruas, 

paragens de transporte 

público, vazios urbanos, ou 

setores de outros espaços 

públicos, 

Parques de estacionamento, 

Passeios largos, sombras de 

árvores, terrenos baldios, 

espaços residuais, etc. 

 

Existe uma grande variedade e multiplicidade de elementos no espaço público, que tornam complexa 

a sua classificação e tipificação, havendo sempre espaço para novas contribuições ou abordagens 

mediante o contexto urbano em que o mesmo se insere. Neste trabalho, serão considerados os 
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espaços públicos abertos de uso público, destinados ao lazer e recreio nas tipologias que melhor se 

enquadram à utilização na escala do bairro e da cidade (largos, jardins, parques, ruas, etc.).  

A classificação de espaços públicos apresentada até aqui é voltada para a realidade europeia, 

contudo também podem ser enquadradas em um contexto africano. Deste modo, tendo em conta a 

contribuição dos autores acima, é proposta uma classificação que será usada mais adiante na análise 

do caso de estudo deste trabalho. 

 

 

Quadro 3: Proposta de classificação do espaço público para a área de estudo (Ingombota). 

Categorias Tipologias 

a. Lazer e recreio 1. Frentes de água 

2. Parque 

3. Largo 

4. Rua 

b. Memória 5. Recordação  

c. Estacionamento 6. Lotes de estacionamento 

d. Transportes 7. Estação de comboio  

8. Transporte marítimo 

9. Paragem de transporte público 

 

 

O espaço público aberto  

 

Se para os povos ancestrais africanos o pátio era o centro da aldeia (como vimos acima), local de 

destaque para a socialização dos homens, na Grécia (em uma escala diferente) é a ágora que vai 

assumir o papel central para a prática da cidadania como símbolo de democracia. Em Roma por sua 

vez, o fórum era o espaço público eleito para estas práticas, onde se realizavam também o comércio 

e espetáculos públicos. O que estes três espaços têm em comum é que fisicamente são abertos, 

assumem o papel de espaço central na constituição da cidade (no caso do pátio, esse papel era na 

escala da aldeia) e do ponto de vista social são agregadores da interação humana dentro da 

comunidade. Contudo, a ágora é a maior referência como prova do surgimento do espaço público tal 

como o conhecemos hoje. Com isso, o espaço público pode ser considerado como elemento 

fundador da cidade “…em todas as épocas e em todos os regimes…” (Indovina, 2002, p. 119) e 

constituindo ele próprio a condição para a realização da vida urbana. 

Nas cidades atuais a provisão de espaços públicos abertos, é importante sobretudo em ambientes 

urbanos com maior densidade, criando oportunidades de recreio, maior biodiversidade, locais para 

eventos especiais e ao mesmo tempo permitem a cidade respirar. Em uma escala maior estes 

espaços devem interligar-se de modo a promover o movimento das pessoas e das espécies naturais, 
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em uma escala pequena devem ser estabelecidos padrões de modo a garantir o mínimo destes 

espaços, normalmente estipulado pelas autoridades locais e por isso varia de acordo com cada país 

(Carmona et al., 2003). Os autores destacam também, a importância de estabelecer padrões 

adequados em novos projetos urbanos e sobretudo onde exista mais carência, alertando que a sua 

concessão não deve ser resultado de uma reflexão tardia (como espaço deixado após o 

planeamento), mas sim integrados desde a conceção do plano e como elemento importante da forma 

urbana na definição do lugar, onde muitas vezes o foco principal é a vida pública. Sendo assim, a 

integração do ambiente natural (espaços públicos abertos) e construído é fundamental para alcançar 

o desenvolvimento sustentável das cidades. 

Os espaços públicos abertos em todas as suas dimensões - morfológica, preceptiva, social, visual, 

funcional e temporal (id., ibid.), proporcionam inúmeros benefícios ao ambiente urbano, como a 

afirmação da identidade urbana, sustentabilidade ambiental, saúde pública e segurança, a promoção 

da equidade e coesão social e o valor económico. 

O modo como as pessoas se relacionam e se apropriam dos espaços, originam padrões de vida 

específicos que são refletidos na paisagem e constituem as características identitárias deste local, 

tornando-o facilmente reconhecível. A identidade urbana promovida pelos espaços públicos, vai além 

do aspeto físico, pode estar relacionada também com o significado do local “… através dos elementos 

que transmitem informação simbólica…” (Brandão, 2008, p. 18) constituindo uma identidade diversa e 

complexa. Com isso, o autor refere a relação das tipologias de espaço público com as afinidades do 

sentido urbano associando também à morfologia do mesmo, que garante a diversidade por meio das 

suas caraterísticas (dimensão, escala ou outros agentes). Outro papel determinante do espaço 

público, na promoção da identidade urbana são os seus elementos de informação e significado como: 

a toponímia, a planta da cidade, a arquitetura e os monumentos (id., Ibid.).  

Espaços públicos abertos com áreas verdes como parques e jardins, quando bem distribuídos na 

área urbana, ajudam a mitigar as consequências negativas do excesso de superfícies pavimentadas 

(como a elevação da temperatura). Essa função ecológica pode ser garantida com a planificação 

desses espaços em rede, de modo a regenerar o sistema ecológico, restaurar a conectividade 

ambiental e apoiar a biodiversidade nas cidades, principalmente pela adaptação às mudanças 

climáticas e com resultados benéficos para a cidade, onde os mesmos podem constituir um atrativo 

chamando para si mais visitantes. Estes também incentivam a realização de atividades físicas e de 

recreio ou lazer, o que ajuda a melhorar a saúde física e mental dos seus utilizadores. São deste 

modo um grande aliado na luta contra vários problemas de saúde criando uma oportunidade de 

aproximação entre as pessoas e à natureza no contexto urbano. Porém, muitas vezes o medo da 

violência impede os grupos vulneráveis (crianças, mulheres e idosos) e não só de usarem certos 

espaços públicos. Para resolver tal problemática algumas mudanças físicas e melhor gestão destes 

lugares ajudam a dissipar tais receios, como a criação de espaços mistos e diversificados. Estes 

proporcionam um lugar com mais vida e atraem várias pessoas em todos os momentos do dia, o que 

reduz consideravelmente a insegurança. 
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A equidade e inclusão social são especialmente importantes em países em vias de desenvolvimento, 

onde grande parte da população não tem acesso aos serviços mais básicos (água potável, energia 

elétrica e saneamento básico). Consequentemente é habitual encontrar áreas residenciais sem 

qualidade e conforto, sendo desprovidas de áreas de lazer e recreio públicas. Contudo o espaço 

público pode ser uma ferramenta para minimizar as dificuldades em garantir áreas residenciais 

adequadas aos grupos sociais desfavorecidos. Para tal, podem ser criadas medidas que promovam o 

livre acesso e a participação cívica dos diferentes grupos da sociedade. Quanto mais as pessoas têm 

acesso a estes espaços mais elas podem estar empenhadas em reivindicar a cidade. “Assim, a 

maneira como uma cidade molda e é moldada pela sua população dependerá em grande parte de se 

os sistemas urbanos proporcionam a todos os moradores oportunidades iguais de desenvolvimento.” 

(UN-Habitat, 2016, p. 19). 

Os espaços públicos quando bem planeados e geridos, são propulsores do desenvolvimento 

económico local. Áreas urbanas dotadas com maior variedade de espaço público (parque, jardim, 

largo, etc.) são mais valorizadas do que as que possuem menos, assim como o valor das suas 

propriedades é mais alto no mercado (esse aumento pode ser transferido para receita pública). Por 

outro lado, os investidores sentem mais segurança para investir em áreas próximas de espaços 

públicos de lazer e recreio, por estas serem mais atrativas para o negócio e apresentarem maior 

segurança, mobilidade e diversidade de atividades. Sendo assim, uma “…rede conectada do espaço 

público tem impacto sobre a produtividade económica, uma vez que melhora a eficiência da cadeia 

de abastecimento, reduzindo os custos de produção e promovendo a mobilidade de bens e pessoas.” 

(UN-Habitat, 2015b, p. 4). E esta, é uma realidade que pode ser aplicada em vários contextos de 

desenvolvimento urbano das cidades, os benefícios gerados pelo espaço público aplicam-se “…para 

todos os tipos de negócios, tanto formais como informais.” (id., Ibid.). Nas cidades africanas onde o 

comércio informal é comum nos espaços públicos, “… oferecem aos moradores urbanos mais pobres 

preciosas oportunidades de subsistência.” (id., Ibid.) Contudo, de modo a proporcionar um ambiente 

mais organizado nas cidades, é importante que este comércio informal seja “…regularizado e 

legitimado, ocorrendo em espaços públicos reciclados e em mercados municipais mais tradicionais.” 

(UN-Habitat, 2016, p. 19). 

Assim sendo, cidades que demonstram maior compromisso em melhorar a qualidade de vida para os 

seus cidadãos, proporcionando áreas verdes, parques, ruas mais adequadas aos peões, entre outros 

tipos de espaços públicos abertos, tendem a possuir níveis mais altos de prosperidade. Estas cidades 

são mais sustentáveis e preocupadas com a equidade social, de modo que existe maior acesso aos 

bens comuns e aos bens públicos urbanos. Por sua vez os espaços públicos ajudam a construir a 

identidade cívica, o senso de comunidade e a cultura de um local. Como tal, estes espaços podem 

melhorar a qualidade de vida, na medida em que o seu uso contínuo leva a ambientes bem 

conservados, saudáveis e seguros, tornando a cidade atraente para se viver e trabalhar (UN-Habitat, 

2016). 
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3 O ESPAÇO PÚBLICO NO SISTEMA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E URBANISMO 

 

O ordenamento do território é o sistema integrado das normas, princípios, instrumentos e ações da 

Administração Pública que tem por função a organização e gestão do espaço biofísico territorial, 

urbano e rural, em termos de enquadramento, disciplina, defesa e valorização da sua ocupação e 

utilização pelas pessoas singulares e coletivas, privadas e públicas, com vista à realização dos fins e 

segundo os princípios previstos na Lei do Ordenamento do território e Urbanismo (LOTU).16 

A gestão da terra em Angola é da responsabilidade do Ministério do Urbanismo e Habitação17, órgão 

do governo responsável pela formulação, condução, execução e controle da política do executivo nos 

domínios do ordenamento do território, urbanismo e habitação e da construção e a LOTU. 

O ordenamento do território em Angola é implementado por meio dos seguintes instrumentos:  

a) normas, princípios e direitos fundamentais previstos na Lei Constitucional, na LOTU e 

respetivos regulamentos e pelas Leis de Terras e do ambiente;  

b) planos territoriais   

c) operações de ordenamento  

d) órgãos de intervenção no ordenamento do território 

 

A Lei de Terras de Angola (Lei n.º 9/04 de 9 de novembro), estabelece que a terra constitui 

propriedade originária do Estado, integrada no seu domínio privado ou no seu domínio público. Sendo 

que o Estado concede apenas o direito de superfície do terreno18 durante um determinado período 

(no máximo 60 anos renováveis). Tal modalidade só é aplicada em contrato especial para o direito de 

superfície. Salienta-se também que todos os recursos naturais existentes são propriedades do 

Estado, integrando-se no seu domínio público e o direito de propriedade do Estado sobre estes é 

intransmissível. No máximo o Estado pode constituir, em benefício de pessoas unifamiliares ou 

coletivas, direitos de exploração de recursos naturais, nos termos da lei. 

A estrutura dos planos territoriais e demais instrumentos do ordenamento do território desenvolvem-

se em três âmbitos territoriais distintos, coordenados, entre si, através dos respetivos instrumentos: 

âmbito nacional; âmbito provincial e âmbito municipal.  

                                                      
16 Lei n.º 3/04 de 25 de junho, Artigo 3º. Lei do ordenamento do território e urbanismo. 

17 O Ministério do Urbanismo e Habitação é criado pelo Decreto Legislativo Presidencial n.º 5/12 de 15 de 

outubro e o seu estatuto orgânico é aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 232/12 de 4 de dezembro. 

18 Terreno parte delimitada do solo, incluindo o subsolo e as construções nele existentes que não tenham 

autonomia económica, a que corresponda ou possa corresponder um número próprio na matriz predial respetiva 
e no registo predial. Fonte: Lei de terras de Angola 
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Figura 12: Organização do Sistema de Ordenamento do Território Nacional. Fonte: Chissola (2015). 

 

3.1 Regulamento de licenciamento das operações de Loteamento, Obras de 

Urbanização e Obras de Construção 

 

Este regulamento (aprovado pelo Decreto Executivo nº 80/06) é a Lei que regula de forma unitária o 

regime de procedimento na realização das operações urbanísticas. A mesma estabelece também que 

a urbanização dos terrenos como operação de ordenamento territorial constitui uma função pública do 

Estado cujos encargos são por ele suportados. Quanto a execução, as obras de urbanização 

previstas (em planos urbanísticos ou em instrumentos supletivos), podem ser de iniciativa pública ou 

privada.  

Na secção II desta lei, sobre a afetação e cedências de terrenos para fins de uso coletivo, no seu 

Artigo 29.º em relação aos terrenos para espaços verdes e infraestruturas coletivas é previsto que no 

licenciamento de quaisquer operações de loteamento, de urbanização, de construção e outras cuja 

natureza o requeira, devem ser garantidos os terrenos, lotes ou partes de lotes destinadas a espaços 

verdes e de uso coletivo, bem como as demais infraestruturas e equipamentos coletivos previstos nos 

planos municipais ou instrumentos supletivos, ou dar cumprimento dos parâmetros neles previstos 

para o dimensionamento de tais terrenos, quer os lotes destinados a espaços verdes privados, quer 

as parcelas de terrenos do domínio das autarquias locais. 

 Assim sendo, pode-se compreender que a criação do espaço público é promovida principalmente 

pelo Estado, sendo que o privado também participa neste processo, geralmente mais ligado na parte 

de execução dos planos urbanísticos.  Quanto à gestão dos espaços verdes e de uso coletivo, esta 

lei prevê que pode ser concedida a residentes ou grupos de residentes das áreas já urbanizadas ou a 



29 

 

empresas idóneas especializadas em gestão urbanística, mediante contrato de cooperação ou de 

gestão privada urbanística, a celebrar com a autoridade autárquica, onde são considerados os 

seguintes serviços: 

● limpeza dos espaços públicos; 

● manutenção de equipamentos coletivos, de recreio e lazer; 

● conservação de espécies da flora existente nos espaços verdes e plantação de 

● novas espécies consentâneas com o meio; 

● fiscalização dos espaços para assegurar a sua não degradação; 

● outros serviços urbanísticos. 

 

 

3.2  Órgãos de intervenção no ordenamento do território e urbanismo 

No exercício da sua soberania sobre o território nacional o Estado implementa um sistema que 

assenta numa conceção global da problemática do ordenamento territorial baseado num sistema de 

normas, princípios e instrumentos em que avultam os planos territoriais, segundo tipos 

especializados, por meio dos órgãos relativos ao âmbito territorial, do conteúdo material e os 

objetivos visados para a valorização dos solos. 

A LOTU estabelece a existência de 3 órgãos de intervenção no ordenamento do território de Angola: 

a) órgãos políticos: a Assembleia nacional, o governo e a Comissão interministerial do ordenamento 

do território e do urbanismo (CIOTU). 

b) órgãos técnicos: podem ser de nível central (órgão técnico central e órgãos sectoriais), nível 

provincial (órgãos técnicos provinciais) e de nível local (órgãos técnicos municipais). 

c) órgãos participativos: podem ser também de nível central (onde integram os representantes dos 

Ministérios cuja ação tem impacte no território das autarquias locais e do Conselho nacional de 

Concertação Social) e de nível provincial (Comissões consultivas provinciais de ordenamento do 

território e do urbanismo cuja composição deve refletir a composição da comissão consultiva nacional 

de ordenamento do território e do urbanismo). 

Os órgãos político-administrativos locais, de nível local das administrações municipais têm a função 

de organizar os transportes urbanos e suburbanos, intermunicipais e inter comunais de passageiros e 

de cargas, promover o ordenamento e a sinalização do trânsito e o estacionamento de veículos 

automóveis nos aglomerados populacionais e promover a iluminação, a sinalização, a toponímia e os 

cadastros. 

O órgão responsável pela gestão territorial da província de Luanda é o órgão técnico denominado 

Instituto de Planeamento e Gestão Urbana de Luanda (IPGUL), com a função de coordenar todas as 

atividades de ordenamento, planeamento e gestão urbana da Província, sendo tutelado pelo Governo 

provincial de Luanda (GPL).  
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São da responsabilidade do IPGUL, elaborar e coordenar os Planos de Ordenamento do Território 

(POT) da província de Luanda, assim como o Plano Diretor Geral Metropolitano da Província de 

Luanda (PDGML), os Planos Diretores Municipais (PDM) e demais Planos Especiais de recuperação 

ou reconversão de zonas degradadas ou de ocupação ilegal, bem como os Planos de Expansão 

Urbana ou de novas zonas urbanas. Estão também a seu cargo coordenar e acompanhar a execução 

de projetos urbanísticos, arquitetura, paisagismo e comunicação visual, a serem implantados na 

província de Luanda, bem como participar nos projetos e programas de urbanização e habitação 

social para fins de realojamento de populações desalojadas de áreas degradadas ou análogas, em 

recuperação ou reconversão19, entre outras atribuições previstas no seu estatuto orgânico. 

Ao município de Luanda, que equivale atualmente à área geográfica da cidade de Luanda, foi-lhe 

dada autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com estatuto especial e orgânica específica 

devido à sua dimensão e complexidade. A sua gestão é garantida por uma Comissão Administrativa, 

que é um órgão executivo da cidade que visa assegurar a realização das funções do poder executivo 

local a nível da respetiva circunscrição territorial.  

Portanto, a Comissão Administrativa da cidade de Luanda (CACL) foi criada no âmbito do 

ordenamento do território e urbanismo e sendo diretamente responsável pela gestão territorial da 

cidade representa-se também como um órgão descentralizado da administração do Estado, sendo 

composta por um presidente, três vice-presidentes e os administradores dos distritos urbanos. Estes 

últimos são nomeados pelo governo provincial, com o parecer positivo do Ministério da Administração 

do Território.  

Luanda é uma cidade administrativamente autónoma e o seu orçamento é proveniente diretamente 

do orçamento geral do Estado (OGE).  

                                                      
19 Decreto presidencial n.º 85/15 de 5 de maio, Artigo 6.º. Estatuto orgânico do instituto de planeamento e gestão 

urbana de luanda 
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4       A EFICIÊNCIA DAS INTERVENÇÕES NO ESPAÇO PÚBLICO 

 

A eficiência é a qualidade do que é eficiente, ou seja, está relacionada com a capacidade para 

produzir realmente um efeito com o mínimo de erros ou meios.20 Também pode ser entendida como a 

relação entre os resultados obtidos e os recursos usados. Nesse sentido, aplicando o conceito de 

eficiência às intervenções no espaço público, espera-se que as intervenções urbanas eficientes 

sejam assertivas, obtendo o máximo de benefícios para a comunidade (utilizadores), com o mínimo 

de recursos utilizados (humanos, financeiros, materiais, entre outros). O conceito não está 

especialmente focado nas intervenções «baratas» ou de custo reduzido. O objetivo não está fixado 

no custo, mas sim na relação desse custo com o(s) benefício(s) alcançado(s), que pode advir daquela 

ação no território, que de modo pontual vai promover a recuperação e/ou construção   de espaços 

públicos, valorizando as potencialidades locais e consequentemente impulsionar a dinâmica social e 

económica das comunidades. 

As restrições económicas que afligem muitas cidades, condicionam em grande parte o investimento 

em infraestruturas de espaço público. Por outro lado, os planos diretores em muitos casos são 

demorados na sua execução e levam anos para serem aprovados e implementados. Em cidades de 

crescimento acelerado, as medidas de ação devem (tentar) acompanhar tal ritmo, de modo a 

colmatar as problemáticas urbanas envolvidas no espaço público (uso, gestão e manutenção).  

Os problemas das cidades são diferentes em cada contexto em que estão inseridas. Os problemas 

de uma cidade europeia, não são os mesmos de uma cidade americana e consequentemente diferem 

de cidades africanas. Estas últimas, na sua maioria, estão num estágio inicial de defesa ativa dos 

seus espaços públicos, quer por parte das administrações locais como pela população no geral, a 

que se junta a ausência de um quadro político claro, estratégias de atuação definidas e 

disponibilidade de capital limitado. Assim sendo, surge a necessidade de implementar um tipo de 

intervenção que se adapte a este contexto urbano, de modo a promover a requalificação dos espaços 

públicos e melhorar a qualidade de vida urbana. Nesse sentido, é proposto para o presente trabalho o 

conceito da acupuntura urbana. Embora a sua escala de atuação possa variar, o seu princípio de 

intervenção segundo os autores será o mesmo, ou seja, intervir em pontos chaves de modo a 

regenerar, requalificar ou revitalizar o tecido urbano. Nessa ótica, é importante abordar as questões 

chaves sobre a acupuntura urbana, na visão dos principais percussores desse conceito e a sua 

origem. 

 

 

 

                                                      

20 "Eficiência", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-

2013, https://www.priberam.pt/dlpo/efici%C3%AAncia [consultado em 23-05-2018]. 

https://www.priberam.pt/dlpo/efici%C3%AAncia
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4.1 A acupunctura urbana – conceito estratégico  

O conceito de acupunctura urbana começou a ser materializado na década de 70 pelos arquitetos e 

urbanistas Manuel de Solà Morales (espanhol) e Jaime Lerner (brasileiro), com projetos de 

revitalização em suas cidades (Barcelona e Curitiba). O conceito é inspirado na medicina tradicional 

chinesa – acupuntura - técnica milenar que consiste na inserção de agulhas em pontos específicos do 

corpo de modo a restabelecer o equilíbrio energético do corpo. Nesta técnica são usados os Canais 

Energéticos ou Meridianos que afetam diretamente cada um dos órgãos internos, e suas respetivas 

funções fisiológicas e mentais (reequilibrando-se a ele mesmo com uma intervenção mínima).  

Solà Morales (2008) na sua visão sobre a acupunctura urbana, descreve que as cidades também 

possuem uma pele, neste caso composta de construções, texturas e contrastes. Sendo que a 

interação da pele da cidade com o homem constitui a experiência urbana, ou seja, “É a questão 

urbana que nos transmite, nos seus pontos mais sensíveis e nas suas zonas mais neutras, a energia 

qualitativa que acumula caráter coletivo em determinados espaços, cobrando-lhes significado e 

referências culturais complexas e tornando-os material semântico, construções sociais da memória 

intersubjetiva” (Solà Morales, 2008, p. 24). Um dos aspetos mais importantes na operacionalização 

deste tipo de intervenção segundo o autor, é a localização do ponto exato a intervir, ou seja, onde 

existe pouca energia na pele da cidade, uma vez que “Tal como na acupunctura terapêutica, a 

localização do ponto sensível é o primeiro passo no tratamento estratégico da pele urbana” (id., ibid., 

p. 24). Deste modo, são estas pequenas intervenções que vão dar forma à pele da cidade e contribuir 

na promoção da urbanidade. Por sua vez, Lerner (2011) parte do princípio que a recuperação da 

energia de um ponto doente ou cansado, por meio de um simples toque, produz a revitalização deste 

ponto e da sua envolvente mais próxima. Nesse sentido o autor relaciona a cidade com o corpo 

humano, idealizando ou supondo que por meio de uma picada de agulha seria possível curar 

doenças. Nesse caso quando uma cidade está doente, é necessário fazê-la reagir tocando num ponto 

de tal modo que lhe “…possa ajudar a curar, melhorar, criar reações positivas e em cadeia.” (id., ibid., 

p.7). 

A visão ou conceito dos dois autores sobre a acupuntura urbana é semelhante, na sua essência de 

criar maior habitabilidade por meio de intervenções de pequena escala, localizadas estrategicamente 

de modo a maximizar os seus efeitos em cadeia. Solà Morales descreve os problemas urbanos (no 

território) como locais com pouca energia em que a cidade é comparada à pele (com toda a sua 

infraestrutura e contrastes inerentes) devendo-se com isso tratar destes locais de modo a fortalecer a 

experiência urbana. Para Lerner, a cidade é idealizada também como um corpo humano ou um 

organismo vivo se quisermos, mas o autor perceciona as questões urbanas negativas como doenças, 

que tal como Solà Morales também refere - com pequenas intervenções nestes pontos podem ser 

tratadas. A intervenção é indispensável “…para revitalizar, fazer o organismo trabalhar de outra 

maneira.” (id., ibid. p. 7). Os dois autores fazem a ligação entre a teoria da acupuntura urbana e a 

tradicional acupuntura médica chinesa, com o diferencial de que na primeira o ponto a intervir é 

sempre o que está doente ou com pouca energia, e na segunda muitas vezes uma agulha é 
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posicionada num determinado ponto, para tratar outro local do corpo (por exemplo inserir uma agulha 

no pé pode aliviar a dor de cabeça). 

Serão abordados neste subtema alguns exemplos das obras dos autores, onde o conceito de 

acupuntura foi aplicado. 

 

Winschoterkade, 1994-1995 (Manuel de Solà-Morales) 

“Esta intervenção no Winschoterkade, onde dois canais se cruzam, assume a forma de uma pequena 

incisão no espaço da margem do canal com um conjunto de elementos simples - uma plataforma, um 

banco, uma janela - que realçam a riqueza natural do local.” (Solà Morales, n.d.). 

 

Intervenção localizada em Winschoterkade em Groningen, Holanda, onde Solà Morales fez uma 

intervenção de pequena escala num cais onde dois canais se cruzam e que anteriormente se 

encontrava negligenciado. O arquiteto reconhecendo a beleza (que nesse caso era o potencial do 

local) revitalizou o espaço com uma simples intervenção – a ideia de um banco linear acomodado na 

topografia do local, que se estende desde um ponto inicial da margem do jardim, até finalizar em uma 

grande moldura em betão no local de encontro dos rios. O longo banco voltado para a água, permite 

contemplar a beleza da paisagem, a moldura no final cria uma imagem da cidade. 

 

 

Figura 13: Intervenção no espaço público em Winschoterkade. Da esquerda para direita: Planta do projeto, 
Maquete do projeto e por último a imagem real do local. Fonte: http://manueldesola-

morales.com/proys/Groningen_eng.htm 
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Rua das Flores, Curitiba 1972 (Jaime Lerner) 

“Curitiba foi a primeira cidade a fechar o centro para os automóveis, com a criação da Rua das 

Flores, e também inovou ao valorizar o centro histórico: a memória urbana e a identidade como 

políticas fundamentais do desenho urbano.” (Lerner e Associados, n.d.). 

 

A rua das flores, localizada no centro de Curitiba no Brasil, foi transformada em rua pedonal em 1972. 

Antes da sua transformação, os comerciantes mostraram-se resistentes a esta nova ideia por 

pensarem que esta solução poderia prejudicar os seus negócios. Por motivos legais e para ver 

concretizada a sua ideia, de modo que a mesma tenha ao menos uma oportunidade de avaliação por 

parte da comunidade, o arquiteto executou a obra em 72 horas, começando “… numa sexta-feira à 

noite e sendo concluída e entregue à população na segunda feira à noite. No final a obra foi 

apreciada, elogiada e bem recebida pela população (Lerner, 2011). Esta acupuntura urbana, é prova 

de que a aceitação da implementação de ideias inovadoras nos espaços públicos, nem sempre é 

bem-recebida pela comunidade, mas quando ela parte do princípio da experimentação, aliada a 

simplicidade da operação é possível criar acupunturas criativas no espaço público. 

 

 

 

Apesar das contribuições dos dois autores na formação do conceito de acupuntura urbana, nenhum 

descreve uma metodologia clara e exata para a sua aplicação. Ainda assim, inserindo este conceito 

num processo de planeamento, podem ser geradas transformações imediatas no território e as suas 

contribuições são relevantes para serem adotadas em diferentes estudos relacionados com 

intervenções urbanas, com medidas voltadas para o objetivo final, que variam conforme o contexto e 

as problemáticas locais. 

Nesse sentido, propõe-se no tema seguinte um conjunto de orientações extraídas a partir das 

contribuições dos autores acima e aliadas à experiência de campo adquirida durante a aplicação das 

metodologias usadas que serão abordadas no capítulo seguinte (inquéritos e mapas de 

comportamento ambiental) que podem gerar uma estratégia de intervenção voltada para a realidade 

Figura 14: Rua das Flores em Curitiba, Brasil. Fonte: http://onossoblog.com.br/tag/rua-das-flores/ 
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das cidades africanas no geral e em particular de Luanda, tendo como base a eficiência e o conceito 

de acupunctura urbana. 

 

 

4.2 Pressupostos estratégicos de intervenção no espaço público 

a. Pré-diagnóstico do território 

O primeiro passo implica conhecer in situ o local a intervir e o seu estudo pela via documental 

disponível (cartografias, estudos efetuados no local, projetos desenvolvidos, entre outros). É uma 

análise prévia que permite fazer uma leitura geral sobre o território, onde poderá ser útil o cruzamento 

de diferentes temáticas de modo a produzir informações relevantes, que poderão ser usadas mais 

tarde para apurar o resultado destas informações ou para revelar um dado novo. Nesta fase também 

são pré-identificados os problemas locais referentes ao espaço público. 

 

b. Participação pública 

A participação pública é uma ferramenta essencial para tornar a intervenção urbana recetiva à 

comunidade, criando estratégias de desenvolvimento e soluções urbanas que incorporem as 

preocupações e anseios dos cidadãos. Uma vez que estes tendem a mobilizar-se mais em torno do 

espaço público que desejam criar ou manter, ao mesmo tempo devem ser criadas as oportunidades 

para o envolvimento destes na vida pública (UN-Habitat, 2016). Nesse processo é importante o 

envolvimento com os atores chaves e decisores locais, que incluem as entidades públicas e privadas 

que atuam no território, especialistas sobre o assunto (Arquitetos, urbanistas, engenheiros entre 

outros) e principalmente o envolvimento dos habitantes locais. Este processo de participação pode 

ser implementado por meio de fóruns de participação pública, com a disponibilização dos dados 

referentes à caraterização dos seus municípios ou distritos urbanos (de modo a promover o 

conhecimento do local) em plataformas digitais ou painéis de informação pública. Também pode ser 

usada a plataforma digital, como alternativa de participação online por parte da população de modo a 

poderem exprimir a sua opinião.  

  

c. Relação espaço-utilizador 

Este ponto realça a importância de se visitar e conhecer o local a intervir, complementando o 

conhecimento já adquirido anteriormente. Deste modo, podem ser obtidas durante a visita ao local, 

dados sobre as principais funções de cada espaço público, isto é, conhecer as principais atividades 

que ocorrem nos diferentes espaços públicos (andar, correr, brincar, etc.). Estes dados permitem 

depois de analisados e tratados, conhecer padrões de utilização dos diferentes locais.  
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Conhecer a dinâmica do local juntamente com os passos anteriores ajuda a distinguir os pontos 

sensíveis (com pouca energia) ou as áreas doentes da cidade. Conhecer o território permite-nos 

também explorar o potencial (ou a energia) do mesmo, que está relacionada com “…a riqueza 

existente e especialmente a riqueza potencial dos locais urbanos.” (Solà Morales, 2008 p. 18) uma 

vez que a “…acupuntura urbana não é uma inovação académica”., ela tem como base “…as práticas 

coletivas comuns do conhecimento local que já existem…”  (Casagrande, 2015, p. 8) nas cidades. 

 

d. Identificação estratégica/potencial 

Numa cidade podem ser detetadas várias áreas problemáticas ao nível dos espaços públicos. Porém 

nem sempre é possível resolvê-las todas ao mesmo tempo. O grande desafio para a eficiência da 

intervenção é desenvolver alguma sensibilidade a partir do conhecimento do território e da interação 

com a comunidade local e conseguir definir que área deve ser prioritária de modo a gerar maiores 

benefícios à comunidade com menos recursos aplicados.  

Esta localização do ponto sensível e com pouca energia é fundamental para o tratamento estratégico 

da pele urbana, conforme Solà Morales refere, sendo o primeiro passo para a aplicação de fato da 

acupunctura urbana, tal como acontece no tratamento da acupuntura terapêutica. Portanto é essa” 

…destreza na identificação do ponto e dos canais de influência no tecido que nos permitem agregar 

novas qualidades, energia adequada, seja fria ou quente …” (Solà Morales, 2008, p. 18). O autor 

refere também que este exercício de análise permite considerar que ações devem ser tomadas na 

intervenção, que podem resultar na adição de elementos no local, remoção, modificação ou até como 

reorganizá-los no território. 

 

e. Intervir em curto prazo e a baixo custo 

Normalmente o processo de planeamento leva algum tempo para gerar os resultados esperados, 

Lerner (2011), afirma que às vezes só é necessário uma faísca para acelerá-lo. Esta faísca seria uma 

acupunctura em um local específico do território. As limitações orçamentais que algumas cidades 

enfrentam, fazem com que muitas vezes projetos de grande envergadura fiquem paralisados ou 

levem muito tempo para a sua conclusão. Deste modo, a execução de intervenções pontuais que 

promovam o potencial identificado de cada espaço público, contribuem para o sucesso destas na 

medida em que se tornam mais eficientes na obtenção dos resultados almejados (e na aplicação de 

recursos), evitando a inércia e a inviabilização da operação urbanística. 
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5      O ESPAÇO PÚBLICO NO DISTRITO DA INGOMBOTA 

 

O município de Luanda é a capital da província homónima, sendo este composto por 6 distritos 

urbanos: Ingombota, Kilamba Kiaxi, Maianga, Rangel, Samba e Sambizanga. Sendo que a área de 

estudo está inserida no distrito da Ingombota, correspondendo a parte central do mesmo. 
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Figura 15: Orientações estratégicas para intervir nos espaços públicos (EP) de forma eficiente. 
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Figura 16: Localização da área de estudo. 

 

 

 

 

 

 5.1 Caraterização geral 

A área de estudo localizada no distrito da Ingombota21, compreende uma área total de 6 𝑘𝑚2 o que 

representa 62,5 % deste. Está inserida no principal centro urbano e é testemunho da fundação da 

cidade de Luanda desde a sua fundação representando o principal centro financeiro e económico do 

país. 

Na análise do ambiente natural do caso de estudo, o território “…é um contraste entre locais de 

relevo acentuado (as encostas) em oposição ao litoral recortado e plano, preferencialmente, entre a 

colina e a Baía, criando assim, com frequência, o fenómeno dialético da Cidade Alta e Cidade Baixa.” 

(CEICA, 2015, p. 27). 

O ambiente construído do local é expressão das profundas mutações urbanas que ocorreram nos 

vários estágios da evolução da cidade ao longo dos séculos. Nos últimos anos o acelerado 

crescimento urbano (pelas razões já descritas anteriormente) da cidade trouxe consequências sociais 

e ambientais que se refletem principalmente na relação do homem com o território, no contato diário 

da vida quotidiana. A ocupação sucessiva de espaços livres/públicos e a demolição de património 

histórico para dar corpo às novas edificações/espaços privados faz questionar sobre o valor e a 

importância que é dada aos mesmos por parte das instituições responsáveis.  

O objeto de estudo desta dissertação são os espaços públicos abertos (de recreio e lazer). 

Seguidamente efetua-se um pré-diagnóstico do local onde nesta fase as diferentes leituras e 

informações são necessárias para obtenção de resultados mais consistentes em relação ao 

                                                      
21 O distrito da Ingombota foi criado ao abrigo do Decreto Executivo nº 38/81 do GPL. A sua extensão é de 9,60 

km2. 

Município de Luanda 

S/Esc 

Província de Luanda 
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conhecimento prévio do local. Deste modo, serão identificadas as unidades territoriais homogéneas, 

seguido do estudo da rede viária e do sistema de transportes públicos, terminando esta fase de 

análise com uma proposta de classificação dos espaços públicos na área de estudo. 

 

5.1.1 Identificação de unidades territoriais homogéneas 

Como abordado anteriormente, a área de estudo está integrada na cidade de Luanda que abrange a 

zona alta e a zona baixa (referente ao processo de evolução da cidade) apresentando uma 

heterogeneidade da paisagem e da morfologia urbana, alinhamento viário e a tipologia do edificado. 

O objetivo desta análise não é fazer um estudo exaustivo sobre esta temática, mas serve o propósito 

de definir áreas homogéneas do território em estudo, de modo a possibilitar uma leitura que 

caraterize de forma geral o ambiente construído do local. Deste modo, com base nessa análise 

identificam-se 7 unidades territoriais: 

Unidade territorial homogénea (UTH) 1 – Abrange a zona da cidade alta e regista uma grande 

concentração de áreas de comércio e serviços, assim como equipamentos sociais e culturais. Este 

território é marcado por três tipos de malha urbana distintas: malha de implantação livre fechada, 

malha retilínea ortogonal – desenvolve-se em quarteirões fechados e alberga habitação unifamiliar e 

coletiva, malha retilínea não ortogonal – ocupação do edificado em quarteirões também e alberga 

somente habitação coletiva. Esta unidade é marcada pela carência de espaços públicos de recreio e 

lazer. 

Unidade territorial homogénea (UTH) 2 – É o território da cidade baixa, onde se regista também 

uma concentração elevada de serviços administrativos, porém não apresenta desequilíbrio na função 

residencial do tipo coletiva. O uso misto (habitação e serviços) também é predominante nesta área, 

que é marcada pela curva da baía de Luanda. Este território apresenta uma concentração de edifícios 

em altura, que em média têm 6 pisos e pela diversidade e quantidade de espaços públicos de recreio 

e lazer. 

Unidade territorial homogénea (UTH) 3 – Área do território que compreende as encostas do Bungo 

e da Boa vista. Zona com declive acentuado, onde estão enraizados dois assentamentos urbanos 

informais. No mesmo local surgem novas edificações de habitação coletiva e de serviços, dispostos 

em implantação linear. O território é marcado pela densa malha orgânica linear dos musseques, 

localizados em áreas de risco e ausência de infraestruturas urbanas.  
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Figura 17: Mapa das unidades territoriais homogéneas na área de estudo. 

 

Unidade territorial homogénea (UTH) 4 – Área do território que compreende o bairro do Cruzeiro, 

com predominância da tipologia habitacional unifamiliar, organizada numa malha urbana retilínea não 

ortogonal e outra radial. O espaço público de lazer e recreio contempla predominantemente largos 

inseridos no centro de quarteirões habitacionais o que proporciona um ambiente residencial 

caraterístico. 

 Unidade territorial homogénea (UTH) 5 – Território que engloba o bairro do Maculusso e parte do 

bairro do Cruzeiro. Apesar de ser uma área mista em termos de função, porém é predominantemente 

residencial com tipologias unifamiliar (em maior número) e coletiva. Os espaços públicos de recreio e 

lazer são escassos no território. 

Unidade territorial homogénea (UTH) 6 – Território situado na praia do Bispo e que corresponde a 

uma zona habitacional unifamiliar e marcado pela ausência de áreas de recreio e lazer. 
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Unidade territorial homogénea (UTH) 7 – Território situado na praia do Bispo, predominantemente 

de serviços (hoteis, empresas privadas, assim como um condomínio habitacional privado). O 

edificado no território é recente e ocupa uma implantação linear, onde a sua altura varia desde os 

dois ao oitavo pisos. 

 

5.1.2 Principais acessos viários 

 

 

Figura 18: Mapa do sistema viário da área de estudo. 

O território em estudo é atravessado por importantes eixos da cidade de Luanda, permitindo o seu 

acesso em diferentes pontos ou locais por meio de automóvel. Um dos principais problemas que a 

cidade enfrenta é o trânsito congestionado principalmente nas horas de ponta, que constituem o 

período que se inicia mesmo antes do início da jornada laboral (6h-9h) nas principais vias de acesso 
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ao centro da cidade. Observa-se a intensificação do tráfego automóvel nestas mesmas vias, mas no 

sentido de saída do centro para as principais zonas periféricas da cidade (Viana, Benfica, Cacuaco, 

Golfe, Gamek, entre outras) no período que inicia por volta das 15h-18h. Tal situação é agravada, 

principalmente devido a concentração no distrito da Ingombota de grande parte dos serviços, uma 

vez que o local é o principal centro administrativo, político e financeiro do país. Com impacto também 

a poluição do ar, assim como a poluição sonora, que incomoda sobretudo os habitantes locais. Por 

outro lado, o incumprimento generalizado do código de estrada por parte dos automobilistas e dos 

próprios peões que frequentemente não obedecem a sinalização (tanto dos semáforos como das 

passadeiras) transmitem uma perceção de insegurança principalmente para os peões. 

Outro fator  que contribui para o congestionamento do tráfego automóvel na cidade é  o fato da 

mesma não ter ainda uma rede de transportes públicos eficiente. O que não incentiva os utilizadores 

a fazerem o uso da mesma. A conexão entre os diferentes sistemas modais ainda é deficiente, sendo 

que as principais interfaces acontecem nos terminais marítimos22 . O terminal localizado na área de 

estudo é o do Porto de Luanda e disponibiliza mais opções de interface, como paragens de 

autocarros e táxis e a proximidade com a estação de comboio do Bungo. 

O comboio23 suburbano de Luanda possui uma única linha com 12 estações, onde as principais são 

Bungo, Viana e Catete. O mesmo representa um importante meio de acesso ao centro da cidade para 

a população que vive nas periferias abrangidas por este. 

O escasso investimento no sistema de transporte público de Luanda, impulsionou o surgimento de 

outros serviços de transportes coletivos e individuais paralelos de modo a suprir a insuficiência da 

rede pública e garantir a mobilidade na cidade. Destacam-se deste modo os candongueiros24, os 

veículos ligeiros de táxi coletivo e ultimamente surgiram também os ciclomotores que fazem o serviço 

de táxi na cidade de Luanda. O surgimento deste serviço de transportes públicos privados funciona 

de modo informal, na medida em que não possuem pontos de paragens obrigatórias. Estas são 

fixadas mediante o destino de cada passageiro ou da necessidade do motorista em transportá-los. Se 

por um lado, tal situação também contribui significativamente para o congestionamento e 

desorganização do trânsito na cidade, especialmente nos principais pontos de acesso aos mesmos, 

por outro lado representam o principal meio de transporte coletivo usado pela população mais 

carenciada para ter acesso aos diferentes pontos da cidade. 

                                                      
22 Atualmente existem 3 terminais marítimos em Luanda, nomeadamente Kapossoca, Porto de Luanda e Museu 
da Escravatura. 

23 O caminho-de-ferro de Luanda foi inaugurado a 31 de outubro de 1888, construído pela administração colonial 
portuguesa para o transporte de passageiros e de mercadoria. Com a guerra civil grande parte da sua extensão 
foi destruída e em 2005 deu-se o início das obras de reabilitação do projeto Bungo Baia. Em 2007 é retomada a 
circulação dos comboios suburbanos em Luanda e em 2010, foi reaberta a circulação do comboio entre Bungo e 
a província de Malanje. 

24 Candongueiros é uma expressão angolana para definir o serviço de táxi coletivo, geralmente de marca Hiace 
ou similares, identificados pela cor azul e branco com as rotas são anunciadas pelos chamados cobradores. É 
um serviço privado praticado por pessoas singulares. 
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Figura 19: Mapa da rede de transportes públicos que integram a área de estudo. 
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5.2 Caraterização dos espaços públicos existentes 

Como descrito anteriormente, foi proposta a classificação dos espaços públicos abertos na área de 

estudo em 4 categorias e 9 tipologias. Na categoria “Recreio e lazer” identificaram-se as tipologias: 

Frentes de água - Baía de Luanda; Praça – Praça da unidade africana; Rua – Alameda Manuel Van 

Dúnem e Largos - Largo Infante D. Henrique, Largo 17 de Setembro, Albano Machado, Cambambe, 

Ambuíla, Che Guevara, Ferreira do Amaral, Lucrécia Paim, Sagrada Família, Lénine, Alioune Blondin 

Beye, Ambiente, Atlético, Rainha Ginga, Saydi Mingas, Largo do Carmo, Irene Cohen e Largo Alto 

das Cruzes. 

Na categoria “Memória” foi identificada a tipologia Recordação onde integra o cemitério Alto das 

Cruzes, o Largo Fernando Coelho da Cruz e o Largo da independência. Na categoria 

“Estacionamento” foram identificadas as principais bolsas de estacionamento aberto na área de 

estudo, onde destacam-se os novos lugares criados pelo projeto de requalificação da Baía de 

Luanda, localizados em toda extensão da Avenida 4 de Fevereiro. A última categoria é a de 

“Transportes” que inclui as tipologias  estação de comboio (Bungo), o transporte marítimo no porto de 

Luanda por meio de catamarãs e as paragens de transportes públicos. 

Embora o foco do trabalho sejam os espaços públicos de recreio e lazer, foram também 

representados os espaços verdes que constituem a estrutura verde urbana, devido a sua importante 

função ecológica na cidade de regenerar o sistema ecológico, restaurar a conectividade ambiental e 

apoiar a biodiversidade na cidade. Deste modo, baseado na classificação da estrutura verde 

secundária elaborada por CEICA (2015, p. 37) foi criada a categoria “Estrutura Verde” que engloba 

áreas de acesso público ou privado. Fazem parte desta área, sobretudo em maior dimensão as 

encostas que constituem um perfil inclinado, resultado da diferença altimétrica entre a cidade alta e a 

cidade baixa, com vegetação natural geralmente rasa e com a presença de árvores (em alguns casos 

com maior densidade do que noutros). No total a estrutura verde classificada, constitui 53,9 ha que 

contribuem para a adaptação às mudanças climáticas e para mitigar os impactos negativos 

resultantes da expansão urbana na cidade. 
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Figura 20: Mapa com a classificação dos espaços públicos na área de estudo. 

 

 

Largos inseridos em quarteirão de implantação fechada 

Dentro da categoria “recreio e lazer”, foram classificados 6 largos localizados em áreas residenciais 

caraterizadas pela implantação fechada do quarteirão e por isso mais frequentados por moradores 

locais. São eles: Che Guevara, Ferreira do Amaral, Cambambe, Lucrécia Paim, Albano Machado e 

Ambuila. 
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Figura 22: Imagem do Largo Ferreira do Amaral. 

 

Estes largos apesar de constituírem áreas de lazer para o meio urbano residencial em que estão 

inseridos, muitos deles não desempenham tal função devido as precárias condições em que se 

encontram. A componente verde, apesar de existir nestes largos, nem sempre está aos melhores 

cuidados, assim como, o mobiliário urbano (bancos, candeeiros de rua, papeleira, postes de luz, etc.). 

Assim, a função de lazer por vezes não é reconhecida no local, sendo mais usado o local para 

estacionamento de viaturas por exemplo. Em outros casos são os próprios moradores que fazem a 

gestão da sua área de lazer com os seus próprios meios, como é o caso do Largo Ferreira do Amaral. 

Este está visivelmente descaraterizado, mas aqui os moradores locais encontraram de alguma forma 

meios para a criação de uma área de recreio e convívio social, com a construção de um pequeno 

campo de jogos, que por sua vez atraiu a implementação de um pequeno comércio com a instalação 

de uma roulotte que vende bebidas. A presença de uma árvore de grande porte no local parece ter 

sido o principal motivo de atração para a utilização deste espaço, uma vez que cria uma área de 

sombra. 

Uma das maiores problemáticas encontrada em alguns destes largos foi a limpeza deficiente destes 

espaços, que nos remete consequentemente para a deficiente gestão e manutenção dos mesmos.  

Foram os casos dos Largos de Cambambe e Ambuila, sendo que no primeiro caso o espaço 

apresenta infraestruturas adequadas para a sua utilização, mas a presença do lixo que acumula-se 

em torno das papeleiras, pode constituir um elemento que afasta as pessoas do local assim como 

colocar em risco  a saúde pública.  

Figura 21: Localização do Largo Che 

Guevara. Fonte: Google Earth. 
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Figura 24: Localização do Largo Lucrécia Paim. Fonte: 
Google Earth 

O Largo de Cambambe, segundo as observações efetuadas no local tem uma aderência significativa 

de utilizadores, na sua maioria jovens e crianças. Numa curta observação (num período de 20 

minutos), destacou que muitos ou mesmo a maioria destes utilizadores pertencia ao bairro vizinho 

(bairro operário), que é caraterizado por ser uma área habitacional com menos infraestruturas 

urbanas (falta de vias asfaltadas, ausência de espaços públicos de lazer, entre outras deficiências de 

caráter urbano). 

 

 

Figura 26: Imagem do Largo Albano Machado. 

 

Em termos de abandono e degradação, o Largo Ambuila é o mais afetado, muito embora esteja 

localizado numa zona residencial de classe alta (Miramar), local de concentração das principais 

embaixadas na cidade. Pela observação efetuada, constatou-se que no local (quarteirão) onde o 

mesmo está inserido não é frequentado pelos moradores do bairro. As poucas pessoas encontradas 

nas ruas, eram os seguranças privados destas edificações ou lavadores de carros nas ruas. O que 

sugere de algum modo, que o espaço público (ruas) naquele local possui apenas a função de 

circulação, ou seja, é apenas um meio de acesso às suas moradias. Outra caraterística que contribui 

Figura 23: Imagem do Largo Cambambe. 

Figura 25: Imagem do Largo Ambuila. 
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para a não utilização deste espaço e consequente abandono por parte dos seus utilizadores, é a não 

diversidade de usos na sua envolvente, ou seja, não existem atividades no local que os atraem. A 

inexistência de comércio, escolas, bancos, entre outros serviços, constitui também um entrave para 

potencializar o uso do mesmo. Por outro lado, no Largo Albano Machado foram observados uma 

significativa quantidade de utilizadores, na sua maioria jovens estudantes. Apesar do largo estar 

inserido em um quarteirão residencial, possui uma escola básica o que também contribui para 

potencializar o seu uso.  

Na observação crítica aos espaços visitados, constatou-se que por um lado as administrações locais 

muitas vezes negligenciam a gestão dos espaços públicos dentro da sua área administrativa. Tal 

situação, também pode ser causada devido a falta de capacidade de intervenção destas, uma vez 

que em Angola de modo geral e em Luanda em particular a institucionalização das autarquias locais 

não foram implementadas ainda. Fazendo com que situações muito pontuais tenham de ser 

resolvidas por uma administração superior a esta. Por outro lado, a população permanece muda em 

muitos casos e não reivindica os seus espaços públicos aos quais tem direito. O que também pode 

ocorrer por falta de conhecimento sobre os meios a utilizar para fazer ouvir a sua voz. 

 

 

5.3 Inquéritos à população local 

 

No contexto do trabalho sobre os espaços públicos abertos, foram elaborados inquéritos à 

comunidade local. O questionário composto por 8 perguntas com o objetivo de captar a perceção da 

cidade por parte da população (Anexo 1). 

Os questionários foram aplicados ao longo de um percurso pré-definido em dias e horários diferentes 

da semana (de 26/06/2017 a 14/07/2017), por forma a captar a população e as suas atividades em 

momentos diversos no seu dia a dia. O percurso que cruza todas unidades territoriais homogéneas 

da área de estudo, recolhendo informação em contextos urbanos distintos. Foi definida uma 

estratégia de amostragem com base num critério objetivo de modo a evitar a escolha do inquirido por 

motivos pessoais. Assim, foi definido aplicar o inquérito a cada 60ª pessoa que se encontrasse nesse 

percurso. Contudo, esse intervalo foi ajustado algumas vezes, visto que em alguns locais (ruas) não 

eram tão frequentados foi necessário reduzir a métrica para 20ª pessoa. 

O questionário foi organizado em 3 partes: a primeira tem como objetivo saber qual a relação dos 

inquiridos com o local; na segunda pretende-se captar como estes avaliam o espaço público no local 

de estudo e na terceira e última parte averiguar se os mesmos conheciam os órgãos/instituições 

responsáveis pela gestão dos espaços públicos naquele local. 
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5.3.1 Caracterização da amostra: a relação com o local 

Numa amostra de 100 inquiridos, 73 não viviam no território de estudo (distrito da Ingombota) e dos 

27 que viviam, 20 tinham nascido em Luanda. A origem das pessoas era sobretudo das províncias 

mais próximas da capital, como Benguela,  Malange e Kuanza Sul que ao estabelecerem-se na 

capital, viviam em áreas próximas do centro, como Rangel, Sambizanga ou mais afastados como no 

município de Belas, Viana entre outras áreas. A maioria das pessoas, que não viviam no local 

estavam ali por razões de trabalho (48%) ou de lazer (16%). 

 

Figura 27: Naturalidade dos inquiridos. 

 

 

 

Figura 28: Total da população que não vivia na área de estudo. 
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A população inquirida era bastante jovem em média 30 anos de idade, sendo a pessoa mais jovem 

de 16 e a mais velha de 70 anos. Na sua maioria eram estudantes, zungueiras25 e seguranças 

privados, exercendo as suas atividades na área de estudo. 

 

 

Figura 29: Intervalo de idades em relação ao número de pessoas inquiridas. 

 

Figura 30: Ocupação profissional dos inquiridos. 

                                                      
25 Zungueira é o nome dado às mulheres praticam o comércio informal nas ruas da cidade. Normalmente vende 

produtos perecíveis (como frutas, legumes e outros) dentro de um alguidar que é levado à cabeça.  
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Na segunda pergunta do inquérito onde incluía opções de resposta incluindo livres perguntou-se: 

• Gostaria/gosta de viver aqui (na Ingombota? Porquê?   

Quando se perguntou aos inquiridos que não viviam na área de estudo se gostariam de lá morar, 

64% respondeu que sim, principalmente pela oferta de infraestruturas como equipamentos sociais e 

culturais, espaços verdes de lazer, saneamento urbano, entre outros. Os 36% que não desejariam 

viver no local alegaram sobretudo a “agitação urbana” caraterística da cidade e o trânsito caótico 

como entraves para uma vivência saudável no local. 

 

Figura 31: Razões evocadas para querer viver na Ingombota. 

 

 

Figura 32: Razões evocadas para não querer viver na Ingombota. 
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5.3.2 A perceção da qualidade dos espaços públicos 

Para entender como os utilizadores percebem a qualidade dos espaços públicos no território, foi-lhes 

pedido que classificassem a qualidade dos vários elementos que compõem a cidade numa escala 

qualitativa, conforme mostra a figura abaixo (ver Anexo 1). 

 

Figura 33:  Escala de classificação da qualidade dos espaços públicos (durante os inquéritos). 

 

Para o critério rede viária a avaliação mais relevante foi «Mais ou menos», seguido de «Bom» o que 

indica alguma satisfação por parte da maioria. O estacionamento, locais para sentar, vegetação, 

iluminação e manutenção dos espaços, destacam-se pela negativa, com avaliações entre «Mau» e 

«Muito mau».  

A classificação de «Muito bom» foi usada pela primeira vez no critério segurança, ainda que tenha 

ficado abaixo das outras.  No entanto o critério limpeza foi negativamente classificado pela maioria 

dos inqueridos. 

 

Figura 34: Resultado da classificação dos elementos do espaço público pelos inquiridos. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Muito mau Mau Mais ou menos Bom Muito bom

T
o

ta
l 

d
e 

in
q

u
er

id
o

s

Classificação do EP

Total Rede Viária Estacionamento

Vegetação Locais para sentar Iluminação

Manutenção Limpeza Segurança



53 

 

 Na sequência destas classificações, os inquiridos respondiam à pergunta sobre qual o seu espaço 

favorito naquele território. Quase metade citou o espaço da Baía de Luanda como favorito e uma 

parte representante desse universo não destacou nenhum local em especial que lhes agradasse. 

 

Figura 35: Classificação dos espaços públicos favoritos dos inquiridos. 
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Figura 36: Resposta à pergunta: Como classifica a atuação da entidade responsável por manter e gerir os 
espaços públicos no distrito da Ingombota? 

. 

Na sequência questionou-se de forma aberta sobre: 

• Em que aspetos concorda com a atuação desta entidade responsável, relativamente à 

gestão e manutenção dos espaços públicos? 

 O investimento em novos espaços públicos como a baía de Luanda, foi apontado como positivo, 

assim como a limpeza urbana. Por outro lado, um número significativo de pessoas não concordava 

com nada, ou não estavam satisfeitos com nada. 

 

Figura 37: Aspetos sobre os quais a população inquirida mais concordou com as entidades responsáveis pela 

gestão urbana do distrito da Ingombota. 
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• Em que aspetos não concorda com a atuação desta entidade responsável, relativamente 

à gestão e manutenção dos espaços públicos? 

Sobre o que menos concordam os inquiridos citaram uma série de aspetos relacionados 

principalmente com a gestão da mobilidade urbana, como os serviços de transportes públicos 

ineficientes tendo em conta a grande procura da população, o trânsito caótico diário e a falta de 

gestão do estacionamento no local. Outro aspeto em que os mesmos não concordavam também, era 

referente à gestão e a manutenção dos espaços públicos, onde referiram a carência de áreas verdes, 

a falta de manutenção de alguns espaços verdes existentes e a pouca eficácia nos serviços de 

limpeza urbana. A abordagem das entidades públicas em relação ao comércio formal no território, foi 

apontada em duas perspetivas diferentes, por um lado, pelos próprios comerciantes que se sentiam 

marginalizados no local e por outro lado, pelos outros utilizadores que criticavam a falta de 

regulamentação desta atividade em locais públicos. 

 

Figura 38: Aspetos sobre os quais os inquiridos  menos concordavam com a atuação das entidades 
responsáveis pela gestão urbana do distrito da Ingombota. 
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Figura 39: Opções escolhidas pelos inquiridos que visam a melhoria da qualidade de vida no território em estudo. 

 

5.3.4 Principais conclusões 

A maioria dos inquiridos mesmo os que não residiam na área de estudo tinham um contacto direto 

diário com o local. A agregação dos vários serviços públicos que cada local alberga podem constituir 
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vontade/necessidade por parte dos utilizadores de usufruírem mais e melhor dos espaços públicos 

existentes e também de poder partilhá-los com outros visitantes da cidade. Não foi por acaso que a 

promoção do turismo local foi a mais escolhida dentre todas as opções. 

 

 

5.4 Mapas comportamentais  

5.4.1 Conceito e aspectos metodológicos 

O mapeamento comportamental é uma abordagem usada na investigação do comportamento com o 

objetivo de compreender a relação entre o comportamento humano e os lugares. Este método 

observacional permite “… identificar tipos e frequências de comportamento e demonstra a sua 

associação com sítios específicos.” (Golicnik e Thompson, 2009, p. 38). Normalmente, esta pesquisa 

comportamental é aplicada em ambientes públicos urbanos como jardins e parques, onde é 

observado o modo como os utilizadores se relacionam com o lugar e as atividades que são 

desenvolvidas nestes espaços. Esta observação permite a análise e compreensão sobre a interação 

entre a forma física do lugar e o seu padrão de ocupação espacial, a função dos espaços tendo em 

conta as atividades desenvolvidas, a relação entre a intensidade de ocupação e a qualidade destes, 

entre outras questões que podem variar segundo o contexto ou propósito de investigação. 

No presente trabalho será usada esta técnica de pesquisa, numa tentativa de obter mais informações 

sobre o uso do espaço público na área de estudo, que de outro modo não seria possível. A 

ferramenta de apoio para esta análise espacial será o SIG, que vai permitir identificar relações 

espaciais “…de observação e mapeamento comportamental, e argumentar sobre formas mais 

abrangentes de olhar para o relacionamento de uso-espaço.” (Ibid, 2009). 

A apresentação deste trabalho de campo, é dividido em 3 etapas: na primeira será apresentada a 

metodologia usada para o trabalho, na segunda será explicada como foi efetuada a recolha dos 

dados e na terceira etapa serão explicadas as técnicas de sistematização e análise dos dados. A 

pesquisa efetuada teve como referência o trabalho realizado por Golicnik e Thompson (2009)  que 

investiga a relação entre design e uso de espaços de parques urbanos, onde os autores exploraram a 

forma física e os padrões dinâmicos de ocupação espacial em 3 parques urbanos próximos do centro 

da cidade, dois em Edimburgo (Escócia) e um em Ljubljana (Eslovénia). 

 

Metodologia 

A presente pesquisa procurou explorar os padrões de ocupação espacial na área de estudo, ruas, 

largos e frentes de mar. Foram usados os dados de caraterização destes espaços públicos efetuados 

anteriormente neste trabalho. Posteriormente foi traçado um percurso que abrangesse as diferentes 
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tipologias de espaços públicos abertos, de diferentes tamanhos e diferentes unidades territoriais 

homogéneas (UTH), num percurso de cerca de 16 km de extensão. 

O percurso traçado foi escolhido para permitir a observação dos vários lugares distintos, tendo em 

conta as restrições de tempo e localização. A pesquisa permitiu estabelecer a existência de diferentes 

atividades em espaços diferentes, mas com caraterísticas semelhantes ao longo do percurso e a 

ocorrência de atividades semelhantes em espaços diferentes. 

 

 

Figura 40: Mapa com a marcação do percurso e as unidades territoriais homogéneas identificadas na área de 
estudo. 
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Recolha dos dados 

Foi necessária a elaboração de uma lista de conjunto de símbolos (ver quadro 4) que previssem as 

atividades mais comuns que pudessem ocorrer nos espaços durantes as observações (esta 

interpretação varia de acordo com o contexto urbano), esta lista não é fechada uma vez que 

atividades não previstas também poderiam ocorrer nestes espaços. 

Foram recolhidos os dados que demonstrariam como o uso diário dos espaços públicos abertos estão 

relacionados com as caraterísticas físicas dos mesmos. A idade dos utilizadores nos espaços 

públicos foi estimada por intervalos de idades, num total de 5 classes: 0-12, 13-20, 21-35, 36-55 e 

superior a 56 anos de idade. O intervalo entre observações varia de acordo com os intervalos 

estabelecidos entre os inquéritos, resultando por vezes em observações mais próximas ou mais 

afastadas uma das outras.  

Foi definido como local de início do mapeamento o Largo da Sagrada Família e seguindo o percurso 

em direção à baixa de Luanda.  

 

Quadro 4: Simbologia usada para o registo dos  mapas comportamentais. 
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A recolha dos dados para cada mapa comportamental, realizou-se entre final de junho e princípio de 

julho de 2017. Os meses de junho e julho em Luanda correspondem a um tempo mais frio, o que 

provavelmente não estimula a prática de atividades ao ar livre, mas durante os dias em que foram 

feitas as observações houve praticamente sol durante todo o dia, ficando mais frio no final da tarde. 

Os horários das observações, foram divididos em 2 períodos: 10h às 14h  e 15h às 19h, com objetivo 

de registar diferentes padrões de uso em horários diferentes. A regra de observação consistia numa 

leitura visual num intervalo de 2 a 6 minutos dependendo da dimensão do lugar. Os utilizadores dos 

espaços observados nessa leitura eram registados em esboço de papel feito no local, com base na 

simbologia criada (ver figura 51). 

 

 

Figura 41: Esboço do mapa comportamental nº 50, corresponde ao descrito no quadro 5. 

 

No total foram elaborados 59 mapas comportamentais, num total de 45 atividades diferentes (Anexo 

2). Estas por sua vez, foram agrupadas em 8 categorias por similaridade (ver quadro 5 como 

exemplo). 
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Quadro 5: Atividades observadas no mapa comportamental 50. 

Mapa comportamental  50                                                                                        Data: 14/07/2017 

INQUÉRITO 82 - Alameda Manuel Van Dúnem 

ID Categoria Atividades H M Total % 

A Caminhar 

Andar  2 3 5 24 

Andar junto com criança 0 0 0 0 

Empurrar cadeira de rodas 0 0 0 0 

Andar com criança ao colo 0 0 0 0 

B Caminhar sobre rodas 
Andar em cadeira de rodas 0 0 0 0 

Andar de bicicleta 0 0 0 0 

C 
Relaxar ou descansar 

deitado 

Deitar no banco 0 0 0 0 

Deitar no chão/canteiro sem relva 0 0 0 0 

D 
Relaxar ou descansar 

sentado 

Sentar no banco/cadeira 6 1 7 33 

Sentar e ler 0 0 0 0 

Sentar no chão/pedra/lata 0 0 0 0 

Sentar no banco e conversar 0 0 0 0 

Sentar na relva 0 0 0 0 

Sentar na carruagem do carro 0 0 0 0 

Sentar acompanhado de crianças 0 2 2 10 

Sentar em cadeira de rodas 0 0 0 0 

Sentar na moto 0 0 0 0 

E Estar em pé 

Parar em pé e conversar 0 0 0 0 

Parado (em pé) 1 1 2 10 

Parar em fila de espera 0 0 0 0 

Encostar no muro e conversar 0 0 0 0 

F Exercícios físicos 

Correr 0 0 0 0 

Jogar Basquetebol 0 0 0 0 

Ginástica aeróbica 0 0 0 0 

G Brincar Brincar 0 0 0 0 

H Negócios e Serviços 

Sentar e fazer manicure (cliente) 1 0 1 5 

Zungar a andar 0 0 0 0 

Zungar sentada 0 0 0 0 

Sentar e cortar o cabelo (cliente) 0 0 0 0 

Sentar e engraxar calçados 0 0 0 0 

Vender parada em pé (Zungueira) 0 0 0 0 

Cortar o cabelo em pé (profissional) 0 0 0 0 

Sentar no banco (seguranças) 0 0 0 0 

Parar em pé (segurança/polícia) 0 0 0 0 

vender parada em pé com bebé às costas (zungueira) 0 0 0 0 

Lavar os bancos de rua 0 0 0 0 

Varrer a rua 0 0 0 0 

Regar plantas 0 0 0 0 

Lavar o carro na rua 0 0 0 0 

Vender á porta de casa (mesa) 0 0 0 0 

Sentar e fazer manicure (profissional) 1 0 1 5 

Empurrar carro de mão (limpeza) 0 0 0 0 

Vender divisas na rua (Kingla) 0 0 0 0 

I Mendigar 
Pedir esmolas 1 2 3 14 

Vasculhar o lixo 0 0 0 0 

  Total       21 100 
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Técnicas de sistematização e análise dos dados 

Nesta etapa, os dados de cada observação esboçados à mão (durante o trabalho de campo) foram 

transpostos para formato digital, recorrendo a um sistema de informação geográfica (SIG) usando o 

software ArcView (ESRI, EUA), dando origem a uma base de dados espacial georreferenciada, por 

forma a permitir a exploração dos dados, de acordo com as atividades, os locais, os dias de 

observação, a idade ou o género das pessoas. 

Os atributos adicionais anotados como a idade e o género dos utilizadores, contribuíram para reforçar 

a questão principal desta pesquisa que é a relação espacial entre usos e lugares. A diversidade de 

usos nestes espaços públicos observados, inclui atividades que foram registadas apenas uma ou 

duas vezes, como andar de bicicleta, cortar o cabelo, regar plantas, entre outras, e atividades mais 

comuns como, caminhar, sentar, estar em pé ou a venda informal ambulante que foram 

frequentemente observados (ver figura 41). 

Uma análise mais detalhada permitiu evidenciar alguns espaços públicos de diferentes formas de 

inserção urbana, mas com uma intensidade de uso semelhantes, podendo considerar-se “regiões 

âncoras” neste contexto. A base de dados também permitiu fazer comparações de atividades 

observadas em relação às classes etárias e perceber qual a percentagem de participação masculina 

e feminina nos diferentes espaços. A combinação desses dados, passaram a ter um contexto 

espacial diferenciado quando foram consideradas as UTH´s, contribuindo para uma leitura mais 

pragmática em relação aos espaços mais frequentados e a sua influência nas áreas mais próximas. 

Estas, e outras questões serão abordadas no próximo ponto sobre os principais resultados da 

pesquisa de campo. 

 

 



63 

 

 

 

Figura 42: Representação de todas as categorias de atividades observadas nos diferentes mapas 

comportamentais, no decorrer do percurso e a sua representação nas unidades territoriais homogéneas. 

 

 

5.4.2 Principais resultados 

Os resultados empíricos entre usos e lugares no percurso definido, foram analisados tendo em conta 

certos padrões observados num momento específico do dia e combinando várias observações 

registadas nos diferentes locais durante o período da pesquisa. Tal abordagem permitiu destacar os 

lugares com mais utilizadores (intensidades e tipos de uso), identificar os tipos de comportamento em 
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relação às atividades praticadas, localizar espaços mais representativos em termos de atratividade e 

identificar espaços segundo a oferta de funções (diversificação ou especialização). Deste modo, com 

base na elaboração de todos os mapas comportamentais (Anexo 3), serão retratadas as principais 

análises da pesquisa de comportamento ambiental. 

 

• Intensidades de uso do espaço público por categorias de atividades 

A categoria “caminhar” foi a mais registada em todo o percurso observado. As UTH 2 e UTH5 foram 

as que mais registaram utilizadores dentro das atividades relacionadas com esta categoria, que foi 

predominantemente “andar”. As principais concentrações estavam relacionadas principalmente com 

os acessos pedonais ou viários aos bairros, a localização central do espaço público e a diversidade 

de usos na sua envolvente, com destaque para o Largo da Sagrada Família. De forma oposta, a 

categoria “mendigar” foi observada apenas duas vezes, dentro da mesma UTH, mas em regiões 

diferentes. Fazem parte desta categoria, as atividades “pedir esmolas” e “procurar comida no lixo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 43: Mapa comportamental das categorias “Caminhar” e “Mendigar”. 
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As categorias relacionadas com as atividades que induzem ao descanso dos utilizadores como “estar 

deitado” e “estar sentado” foram registadas em níveis diferentes. A diferença no total de pessoas 

sentadas em relação àquelas que deitavam (no canteiro ou banco) era muito grande.  

Os espaços que mais utilizadores registaram na categoria “estar sentado” foram a Alameda Manuel 

Van Dúnem, o Largo da Sagrada Família e o Largo Rainha Ginga. Pressupondo-se assim, que estes 

apresentam mais condições para este efeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas categorias “estar parado” e “negócios/serviços” a proporção de utilizadores registados é similar. 

Na primeira categoria, incluem as atividades estar em pé a conversar, estar parado, estar parado em 

fila de espera entre outras. A maior concentração de pessoas paradas foi registada no Largo da 

Sagrada Família. Comparando com a categoria “negócios/serviços” que é caraterizada também pelo 

movimento ou deslocação das pessoas nas atividades: venda ambulante, varrer, lavar os carros, 

vender divisas (todas praticadas na rua) entre muitas outras, verificou-se que as áreas mais voltadas 

para as atividades de comércio tinham poucos utilizadores parados. A UTH com maior concentração 

de utilizadores dentro destas categorias é a UTH5. 

Figura 44:  Mapa comportamental das categorias “Estar sentado” e “Estar deitado”. 
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Figura 45:  Mapa comportamental das categorias “Estar parado (em pé)” e “Negócios/serviços”. 

 

 

 

          Figura 47: Utilizadores no Largo Infante D. 
Henrique. 

Figura 46: Venda informal ambulante praticada 
pela zungueira na área de estudo. 
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• Comportamentos ativos e passivos 

Os equipamentos presentes num espaço público são fatores determinantes para “…as atividades aí 

desenvolvidas e o grau de atratividade do espaço para diferentes públicos.” (CESUR, 2009, p. 125). A 

análise espacial das observações efetuadas, permitiu constatar intensidades de usos variados 

caraterizados pelo comportamento ativo ou passivo dos utilizadores. 

 

 

Figura 48:  Mapa de comportamentos ativos. 
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Foram considerados comportamentos ativos todos aqueles que exigem a movimentação física dos 

utilizadores, como caminhar, jogar a bola, fazer exercícios físicos, entre outras, enquanto que os 

passivos estão relacionados com as atividades em que não se registam a deslocação das pessoas, 

como sentar, estar em pé a conversar ou não, deitado no banco, entre outras. Neste contexto, 

importa explorar a relação existente entre as caraterísticas físicas dos lugares e a sua influência no 

comportamento dos utilizadores destes espaços. 

No comportamento ativo, estão registadas a atividade “caminhar” como a mais predominante no 

percurso efetuado e seguida de “negócios/serviços”26. Em cada UTH registam-se intensidades 

diferentes para cada tipo de comportamento distribuído por espaços públicos distintos. Mas são as 

caraterísticas específicas de cada um destes espaços que vão determinar a categoria de utilizadores 

dos mesmos. Deste modo, foram assinaladas no mapa acima (figura 58) 4 regiões dentro das UTH´s, 

marcadas pelo predomínio de comportamento ativo, que serão justificadas a seguir tendo em conta 

as especificidades de cada uma. 

O comportamento ativo predominante na região 1 localizada na UTH 2, pode ser justificado pela 

ligação viária proporcionada pela rede de distribuição principal que o tornam mais acessível e a oferta 

de serviços e comércios na sua envolvente. Nesta região o comportamento ativo é marcado pelas 

atividades das categorias – “caminhar”, “negócios/serviços” e  “exercícios físicos”. 

A região 2 tem a particularidade de estar localizada na UTH 3, que possui habitações de caráter 

informal dentro do centro urbano.  

 

 

 

                                                      
26 Esta categoria inclui atividades ativas (predominantemente o comércio informal ambulante) e passivas 

(marcadas frequentemente por seguranças privados que normalmente ficam sentados junto dos passeios). 

 

Figura 49: Beco do assentamento informal (à esquerda) e a entrada principal para o mesmo (à direita). 
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Pelas caraterísticas morfológicas desta área urbana, a circulação interna é feita por meio de becos 

estreitos. Logo, o principal acesso para esta zona é feito por uma via local infraestruturada que 

termina em um pequeno largo, e é neste espaço onde os habitantes mais socializam e exercem 

algumas atividades económicas distintas do local, como lavar os carros à rua e a venda informal 

ambulante. 

Na UTH 5, estão localizadas duas regiões (3 e 4) de comportamento ativos, sendo que a primeira 

apresenta uma distribuição mais diversificada de usos do que a última. A região 3 é de 

comportamento ativo. Esta região corresponde a Alameda Manuel Van Dúnem em toda a sua 

extensão, devido à sua ligação ao sistema viário que a atravessa longitudinalmente (rede de 

distribuição secundária) e pela sua localização administrativa (é a linha imaginária que separa 5 

bairros diferentes: Valódia, Operário, Maculusso, Vila Alice e Cruzeiro) o que contribui para a sua 

vasta diversidade de usos (comparada com os outros espaços observados). Predomina a categoria 

“caminhar” uma vez que o local também serve de passagem para outras direções. A categoria 

“negócios/serviços” é caraterizada pela venda informal ambulante (que registou o segundo maior 

número de utilizadores), dado que é um espaço que oferece uma vasta clientela aos vendedores. As 

condições estruturais (pavimento e mobiliário urbano) e ambientais (vegetação) constituem atributos 

importantes para a escolha deste local por parte dos utilizadores. Esta região tem a particularidade de 

agregar a categoria “mendigar”, localizada estrategicamente ao lado do maior cruzamento desta 

alameda, próximo do semáforo de trânsito (em que quando este assinala vermelho, um grupo 

constituído por mulheres e/ou crianças segundo observou-se dirigem-se à estrada para pedir ajuda27 

financeira aos automobilistas). 

 

 

Figura 50: Pessoas solicitando ajuda financeira aos  automobilistas na Alameda Manuel Van Dúnem 

                                                      
27 Ambiente social provocado principalmente pelo contexto de guerra vivido no país como abordado no início e 

também pelas migrações contínuas de população do interior para a capital em busca de oportunidades para 
melhorar às suas condições de vida 
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A região 4, também na UTH5, constituiu-se principalmente devido a sua localização e morfologia 

urbana. Trata-se de um largo com uma função central, na estrutura urbana daquela região que 

suporta a localização de um equipamento religioso (igreja) com áreas verdes nos extremos. De 

acordo com o comportamento registado, este largo exibe uma função mais de circulação (local de 

passagem/atravessamento) do que de estadia e lazer, apesar das suas potencialidades para esta 

última função. Outro fator significativo que ocorre nesta UTH é o facto dela constituir o principal 

espaço de recreio e lazer infantil utilizado (Largo Albano Machado). 

 

 

Figura 51: Estudantes no Largo Albano Machado. 

 

A intensidade de usos observados nos espaços públicos das duas regiões (3 e 4) desta UTH, estão 

relacionadas também ao facto da mesma ser constituída maioritariamente por moradias e 

consequentemente pela proximidade com equipamentos educacionais (escolas básicas e de ensino 

médio). Como também referido por Gehl (2006, p. 21) o “…caráter das atividades sociais variam de 

acordo com o contexto em que se reproduzem”. O autor confirma que em áreas residenciais, 

próximas de escolas ou trabalho, onde existam um número considerável de pessoas que partilhem a 

mesma origem ou interesses, as atividades tendem a ser mais completas. Segundo as observações 

efetuadas, grande parte dos utilizadores destas duas regiões são estudantes das escolas mais 

próximas e de outras mais afastadas até um raio 800m de distância. 
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O comportamento passivo foi registado com maior intensidade, exatamente nas mesmas regiões de 

comportamento ativo, com as categorias predominantes “sentar, negócios/serviços e estar em pé”.  

 

 

Figura 52: Mapas de comportamentos passivos. 

 

Na região 1 localizada na UTH 2 registaram-se com alguma frequência as atividades da categoria 

“negócios/serviços”. Porém estas só ocorrem fora da baía de Luanda nos passeios públicos próximos 

aos edifícios e geralmente com sombra, criada pela forma do edificado virado para a baía. Nesta 

atividade são predominantes as vendedoras ambulantes, que neste caso praticam a venda sentadas 

1 
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3 
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ao chão. Enquanto que na baía de Luanda eram registadas atividades ligadas à categoria “sentar”, 

devido ao seu enquadramento urbano na frente ao mar e a qualidade daquele espaço público. 

Na região 2 observou-se uma distribuição mais proporcional das 3 categorias mais predominantes 

(negócios/serviços, estar em pé e sentar) e estão inseridas no contexto já explicado acima desta UTH 

3. Na categoria “negócios/serviços” destacam-se igualmente as vendedoras ambulantes informais, 

que neste caso foram observadas a comercializar paradas em pé. 

Na região 3 o comportamento passivo é registado pela intensidade da categoria “sentar”, seguida por 

“negócios/serviços”. Esta última é caraterizada principalmente pela atividade “fazer manicure” (ver 

figura 45) que é uma das “especialidades” de serviço informal praticado neste local, assim como, a 

venda ambulante, que neste caso é exercida enquanto o vendedor/a está sentado/a nos bancos 

públicos. 

 

 

Figura 53:  Observação da atividade “fazer manicure” na Alameda Manuel Van Dúnem. 

 

A região 4 regista sobretudo atividades da categoria “sentar” seguida de “estar em pé” onde os 

utilizadores escolhem preferencialmente os espaços com mais sombra. No Largo da sagrada família 

estas atividades eram praticadas na sua maioria por utilizadores adultos (idade entre 21-35), que 

interagiam conversando enquanto sentados ou em pé em grupos de 2 a 4 pessoas. Os utilizadores 

isolados normalmente estavam a ler ou a contemplar a paisagem. O que despertou atenção neste 

local foi a sua localização e morfologia (como já abordado anteriormente) fazem dele um local de 

passagem para muitos estudantes daquela região. Contudo, estes foram raramente avistados no 
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largo em atividades passivas, pelo contrário, os mesmos servem-se deste para ter acesso ao Largo 

Albano Machado (localizado a 200m de distância). 

 

• Espaços âncora à escala de bairro 

A análise anterior observou espaços com mais utilizadores do que outros, mas nem todos possuíam a 

mesma capacidade para potencializar usos diversos no seu interior e influenciar as envolventes mais 

próximas. Estes espaços foram classificados como “espaços âncora”, definidos por Pinto e Remessar 

(2012) como locais com potencial de atração, capazes de atrair utilizadores de diferentes idades, 

culturas e necessidades e possuem um fluxo de utilizadores constantes devido a inserção na malha 

urbana ou a sua morfologia. Com estas caraterísticas foram localizados dois “espaços âncoras” no 

percurso: o Largo da Sagrada Família e a Alameda Manuel Van Dúnem. 

 

Largo da Sagrada Família 

O Largo da Sagrada Família é um espaço que pertence à igreja com o mesmo nome e é de uso 

público. Está localizado no bairro do Maculusso, próximo do bairro da Maianga dentro da UTH 5 com 

a função residencial predominante sobre as outras (comércios e serviços) nas tipologias de habitação 

coletiva e unifamiliar, sendo esta última a mais comum. Nas proximidades do bairro está localizado 

um pequeno assentamento informal (aproximadamente 9000m2) o qual é impercetível por quem 

passa na zona, pelo facto de estar localizado por detrás dos prédios. No entanto é um aspeto 

relevante na leitura dos utilizadores dos espaços públicos desta área. As habitações de zonas 

informais, normalmente carecem de infraestruturas urbanas (rede de esgoto, água potável, drenagem 

de águas pluviais, etc.) com isso os seus habitantes são utilizadores frequentes dos espaços públicos 

mais próximos de sua área de residência.  

Em termos de acessibilidade viária, este largo constitui a ligação principal para a rede de distribuição 

secundária, garantindo o fluxo automóvel na área. Na sua envolvente estão localizados equipamentos 

de saúde de 1º nível como o Hospital Militar e a Maternidade Lucrécia Paim, um hotel, bancos de 

comércio, equipamentos educacionais e outros pequenos serviços e comércios locais. O carácter 

religioso do espaço, proporciona fluxos variados em horários e dias diferentes, conforme o calendário 

das missas. 

A observação comportamental neste local, foi efetuada fora do horário e dias das atividades 

religiosas, mas ainda assim registou-se aqui o maior número de pessoas em circulação (41 pessoas 

na categoria caminhar) e o segundo maior número de pessoas que desfrutavam do espaço (15 

pessoas na categoria sentar). Este dado pode levar à conclusão de que o largo serve de canal 

principal de entrada ao bairro e para outros espaços públicos de menor dimensão como o Largo 

Albano Machado e a Rua Major Marcelino Dias, que registaram um número significativo de 

utilizadores. Embora seja um espaço canal (segundo a amostra) a intensidade das suas atividades de 

caráter de lazer e recreio não podem ser ignoradas, e representam um potencial agredador de 

múltiplas funções e usos. O caráter identitário faz deste largo um elemento central à sua escala de 
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bairro, criando sinergias com outros espaços e promovendo a conexão entre eles. Os serviços 

localizados nesta área são definitivamente um atrativo para os utilizadores, mas é a identidade do 

bairro, que proporciona o sentido de lugar a este espaço. Os moradores do bairro, reconhecem o sítio 

pelo nome do largo, e quando questionados onde vivem tendencialmente respondem que vivem na 

Sagrada Família e não no bairro Maculusso. 

 

 

Figura 54:  Registos dos utilizadores por género no Largo da Sagrada Família. 

 

Um dos pontos críticos deste largo é o pouco conforto que oferece aos seus utilizadores. É frequente 

os locais para sentar não oferecerem sombra, devido a diminuição progressiva das áreas verdes, 

para dar lugar ao estacionamento privado (tendo em conta a sua localização estratégica, é um local 

de muita procura). Atualmente aproximadamente 60% do espaço aberto do largo é estacionamento 

privado. Outro fator crítico é a distância (aproximadamente 800m) entre o largo e a paragem de 
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transportes públicos mais próxima. Existem passadeiras e sinais luminosos no local, mas pela forma 

e função deste na rede viária há constantemente um grande fluxo de viaturas no seu entorno, o que 

dificulta os atravessamentos por parte dos peões.  

 

 

Figura 55:  Largo da Sagrada Família no final da tarde. 

 

  

Rua Alameda Manuel Van Dúnem 

Como o nome sugere é uma rua arborizada localizada nos eixos que dividem 5 bairros - Valódia, 

Operário, Maculusso, Vila Alice e Cruzeiro, com aproximadamente 390 m de extensão e 45m de 

largura. Na sua envolvente existe uma gama de ofertas de estabelecimentos comerciais, prestação 

de serviços, hotéis e escolas. A sua inserção no tecido urbano permite a conectividade viária com a 

rede de distribuição principal, o que faz deste largo um ponto de referência na malha urbana. Está 

inserido dentro da UTH 5, assim como o Largo da Sagrada Família, mas a localização deste 

(proximidade com vários bairros ao mesmo tempo) permite-lhe ter maior diversidade de utilizadores e 

consequentemente maior diversidade de funções, que se refletem nos mapas comportamentais feitos 

neste local. Com destaque para a economia informal praticada pelos grupos sociais mais carentes. 

O espaço constitui uma atração na área urbana, principalmente por causa do conforto que oferece e 

por ser um espaço com um carácter distintivo na cidade, é a única alameda, e portanto é um 
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ambiente único. A continuidade do espaço permite um acesso visual desobstruído, o que contribui 

para a existência de uma certa perceção de segurança e orientação no espaço. 

Durante as observações, constatou-se que os utilizadores que atravessam a alameda, 

frequentemente se sentam nos bancos ou usam o passeio central desta para circular até a outra 

ponta, como se fossem aproveitar fazer um passeio enquanto caminham para o seu destino. 

 

 

Figura 56:  Mapa dos utilizadores por idades na Alameda Manuel Van Dúnem. 
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6      CONCLUSÕES 

    

A metodologia de estudo aplicada para a área delimitada no distrito da Ingombota, de modo a 

analisar os espaços públicos abertos de recreio e lazer teve em conta 3 abordagens distintas, 

nomeadamente: o pré-diagnóstico, a observação comportamental e a perceção dos utilizadores. 

No pré-diagnóstico foi efetuada a caraterização geral dos espaços, onde podiam ser pré-identificadas 

áreas críticas, como as zonas com escassez de espaços públicos como o caso das UTH 6 e UTH 7, 

através de pesquisa documental. Porém, foi a abordagem usada para a observação comportamental 

(mapas comportamentais), que veio trazer mais informação sobre a relação espaço-utilizador no 

local. 

Os mapas revelaram que a estrutura física dos espaços, sua configuração e dimensão, não são 

suficientes para atrair utilizadores ou  potencializar usos diversos. Em alguns casos, espaços públicos 

que aparentemente possuem caraterísticas que o deviam tornar atraentes não o são, e noutros 

casos, espaços que até não tiveram muitos investimentos na sua requalificação revelam-se mais 

frequentados. 

A perceção dos utilizadores em relação ao espaço público, obtida por meio de inquéritos vem 

contribuir não só no sentido de considerar em propostas as principais inquietações destes, como 

também revelam a quem se destinam os espaços existentes e a intervir. A amostra da população 

questionada (61%) evidenciou que uma das problemáticas existentes que dificultam a participação 

pública é a falta de conhecimento sobre os órgãos que regulam o território. Se a população não sabe 

que entidades são responsáveis pelo planeamento e gestão do espaço público, dificilmente vão poder 

reivindicar por mais e melhores lugares.  

A análise conjunta dos mapas comportamentais e inquéritos permitiu também definir de forma geral a 

vocação dos espaços públicos. Tendo em conta os padrões de uso ou de escolha (nos inquéritos) 

foram consideradas 6 categorias de atividades, que foram predominantes nos espaços analisados.  

Tal como revelaram os inquéritos e os mapas comportamentais, a baía de Luanda possui uma 

vocação mais virada para o passeio e a prática desportiva. A vocação para o descanso foi 

considerada em 4 espaços diferentes, divididos entre a UTH 2 e a UTH 5. A vocação para o comércio 

é identificada na Alameda Manuel Van Dúnem e no assentamento informal da UTH 3. Esta última 

também possui vocação para uso quotidiano juntamente com o Largo da Sagrada Família.  
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Figura 57: Mapa com a  vocação dos espaços públicos. 

  

Assim sendo, estas 3 abordagens  conjugadamente permitiram a elaboração de  um mapa sobre o 

potencial dos espaços públicos analisados, tendo em conta não só as caraterísticas físicas (mobiliário 

urbano, caraterísticas construtivas, entre outros) e ambientais (vegetação existente, limpeza, áreas 

de sombra, entre outras) dos próprios espaços, mais também da sua envolvente (acessos, usos, 

conectividade urbana, etc.). Sendo que o elemento chave nesta análise foi o utilizador, uma vez que 

os espaços são projetados para as pessoas. Deste modo resultaram 4 categorias de espaços 

potenciais. 
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Figura 58: Mapa com a identificação do potencial dos espaços públicos na área de estudo. 

 

Na categoria “Bom” foram considerados os espaços públicos abertos dotados infraestruturas 

adequadas ao seu uso e função. São espaços que não carecem de gestão e oferecem conforto aos 

seus utilizadores. A sua caraterística principal é o fluxo regular de utilizadores. Constam deste modo, 

os seguintes espaços: a baía de Luanda, o Largo Fernando Coelho da Cruz, o Largo 1º de Maio, o 

Largo Saydi Mingas, o Largo Albano Machado, a Alameda Manuel Van Dúnem, o Largo Rainha 

Ginga  e o Largo do Carmo. 

Na categoria “Aumentar atratividade”, estão inseridos os espaços públicos do Largo D. Infante 

Henrique, o Largo do Ambiente e o Largo 17 de Setembro. Estes não carecem de requalificação, mas 
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precisam de intervenções pontuais de revitalização, por formas a atrair mais e diferentes utilizadores. 

Estes espaços embora localizados próximos da Baía, não obtêm os benefícios desta. (atratividade). 

Noutros espaços públicos, são necessárias sobretudo intervenções da categoria “Melhorar a gestão”. 

Neste caso, uma limpeza regular,  a manutenção das suas áreas verdes e a criação de mais áreas de 

sombras.  são a solução para melhorar o seu potencial de atração. Fazem parte deste conjunto os 

seguintes largos: Sagrada Família,  Che Guevara, Lucrécia Paim e Alto das Cruzes. 

Por último foram identificados espaços públicos com potencial de intervenção, devido a sua 

localização na malha urbana (dentro ou próxima de áreas residenciais), os usos na sua envolvente 

(promovem a utilização dos mesmos), a sua representatividade no bairro e também a presença de 

utilizadores ou potenciais utilizadores. Deste modo 32% dos espaços públicos na área de estudo 

possuem um potencial elevado para intervenção pelo seu elevado número de utilizadores que podem 

beneficiar. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta identificação dos espaços potenciais serve para criar ou propor as bases para uma estratégia de 

intervenção no espaço público, que com o reconhecimento do seu potencial e aliado às intervenções 

de baixo custo e alto benefício, conforme foi proposto anteriormente neste trabalho. Considera-se que 

estas intervenções possam trazer benefícios à comunidade à medida que vierem a ser 

implementadas nos diferentes espaços. Espera-se desse modo um efeito catalisador, isto é, agir 

ponto a ponto no território para regenerar o tecido urbano por inteiro. 
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Figura 59: Percentagem de cada categoria de 
espaços potenciais. 
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ANEXOS  
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Anexo 1 – Inquérito sobre o espaço público no distrito da Ingombota. 
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Anexo 2 – Quadro com as atividades agrupadas em categorias. 

 

ID Categoria Atividades 

A Caminhar 

Andar  

Andar junto com criança 

Empurrar cadeira de rodas 

Andar com criança ao colo 

B Caminhar sobre rodas 
Andar em cadeira de rodas 

Andar de bicicleta 

C 
Relaxar ou descansar 

deitado 

Deitar no banco 

Deitar no chão/canteiro sem relva 

D 
Relaxar ou descansar 

sentado 

Sentar no banco/cadeira 

Sentar e ler 

Sentar no chão/pedra/lata 

Sentar no banco e conversar 

Sentar na relva 

Sentar na carruagem do carro 

Sentar acompanhado de crianças 

Sentar em cadeira de rodas 

Sentar na moto 

E Estar em pé 

Parar em pé e conversar 

Parado (em pé) 

Parar em fila de espera 

Encostar no muro e conversar 

F Exercícios físicos 

Correr 

Jogar Basquetebol 

Ginástica aeróbica 

G Brincar Brincar 

H Negócios e Serviços 

Sentar e fazer manicure (cliente) 

Zungar a andar 

Zungar sentada 

Sentar e cortar o cabelo (cliente) 

Sentar e engraxar calçados 

Vender parada em pé (Zungueira) 

Cortar o cabelo em pé (profissional) 

Sentar no banco (seguranças) 

Parar em pé (segurança/polícia) 

vender parada em pé com bebé às costas (zungueira) 

Lavar os bancos de rua 

Varrer a rua 

Regar plantas 

Lavar o carro na rua 

Vender á porta de casa (mesa) 

Sentar e fazer manicure (profissional) 

Empurrar carro de mão (limpeza) 

Vender divisas na rua (Kingla) 

I Mendigar 
Pedir esmolas 

Vasculhar o lixo 

 

 

 



88 

 

Anexo 3 – Registo dos mapas comportamentais durante o percurso efetuado na área de 

estudo. 
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Mapa comportamental 1: Largo da Sagrada 
Família. 

Mapa comportamental 3: Largo Albano 
Machado. 

Mapa comportamental 2: Rua Salvador 
Allende. 

Mapa comportamental 4: Rua Salvador 
Allende. 

Mapa comportamental 5: Rua Manuel 
Caldeira. 

Mapa comportamental 6: Rua Amílcar Cabral. 
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Mapa comportamental 10: Rua D. Francisco de 
Soveral. 

Mapa comportamental 12: Av. 4 de 
Fevereiro. 

Mapa comportamental 8: Rua Moisés 
Cardoso. 

Mapa comportamental 9: Av. Do 1º Congresso do MPLA. Mapa comportamental 7: Rua Amílcar  
Cabral. 

Mapa comportamental 11: Largo Infante D. 
Henrique. 
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Mapa comportamental 16: Largo Saydi Mingas e 

Cruzamento com a Rua Engrácia Fragoso. 
Mapa comportamental 17: Largo Saydi 

Mingas. 
Mapa comportamental 18: Rua Cirilo da Conceição Silva. 

Mapa comportamental 14: Baía de Luanda. Mapa comportamental 13: Baía de Luanda. Mapa comportamental 15: Largo Rainha Ginga. 
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Mapa comportamental 19: Av. 4 de Fevereiro. Mapa comportamental 20: Baía de Luanda. Mapa comportamental 21: Baía de Luanda. 

Mapa comportamental 22: Largo do Ambiente. Mapa comportamental 23: Travessa da Rua Rainha 
Ginga. 

Mapa comportamental 24: Beco do 
assentamento informal “Faixa de Gaza”. 
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Mapa comportamental 25: Beco do 
assentamento informal “Faixa de Gaza”. 

Mapa comportamental 26: Largo de acesso ao beco do 
assentamento informal “Faixa de Gaza”. 

Mapa comportamental 27: Rua Rainha Ginga. 

Mapa comportamental 28: Rua Rainha Ginga. Mapa comportamental 29: Rua Cirilo da 
Conceição Silva. 

Mapa comportamental 30: Entrocamento Rua da Missão 
e Rua Cirilo da Conceição Silva. 
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Mapa comportamental 35: Rua Marechal Brós 
Tito. 

Mapa comportamental 36: Rua Marechal 
Brós Tito. 

Mapa comportamental 31: Entrocamento Rua da Missão 
e Rua Nossa Senhora da Muxima. 

Mapa comportamental 32: Largo do 
Kinaxixi. 

Mapa comportamental 33: Rua Cmde. Kwenha. 

Mapa comportamental 34: Rua Marechal Brós Tito. 
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Mapa comportamental 37: Largo do Alto das 
Cruzes. 

Mapa comportamental 38: Rua Domingos 
Abreu de Brito. 

Mapa comportamental 39: Rua Eng. Armindo 
de Andrade. 

Mapa comportamental 40: Acesso Rua de 
Benguela. 

Mapa comportamental 41: Largo de Cambambe. Mapa comportamental 42: Rua Comandante 
Eurico. 
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Mapa comportamental 43: Beco do assentamento 
informal “Faixa de Gaza”. Comandante Eurico. 

Mapa comportamental 44: Rua Frederico do 
Amaral. 

Mapa comportamental 45: Largo Frreira do Amaral. 

Mapa comportamental 47: Alameda 
Manuel Van Dúnem. 

Mapa comportamental 48: Alameda 
Manuel Van Dúnem. 

Mapa comportamental 46: Alameda Manuel 
Van Dúnem. 
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Mapa comportamental 49: Alameda 
Manuel Van Dúnem. 

Mapa comportamental 52: Rua Rei 
Katyavala. 

Mapa comportamental 53: Rua Frederico 
Welwitsch. 

Mapa comportamental 54: Rua Frederico 
Welwitsch. 

Mapa comportamental 50: Alameda Manuel 
Van Dúnem. 

Mapa comportamental 51: Rua Rei 
Katyavala. 
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Mapa comportamental 55: Rua Frederico 
Welwitsch. 

Mapa comportamental 58: Rua Major 
Marcelino Dias. 

Mapa comportamental 56: Rua Frederico 
Welwitsch. 

Mapa comportamental 57: Rua Major 
Marcelino Dias. 

Mapa comportamental 59: Cruzamento Rua Major 
Marcelino Dias e Rua Joaquím Kapango. 


